DE ZOMERKAMPEN GAAN DOOR!
Dag ouders,
We gaan op kamp!
We gaan ons amuseren in onze bubbel, op ons tropisch eiland ☺
Maar het kamp zal er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn. We gaan ons aan enkele maatregelen
moeten houden:

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

1. Zieke leden en leiding blijven thuis
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus,
koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.
Buiten het kamp gelden de maatregelen die binnen de samenleving van toepassing zijn.
Is je kind 5 dagen voor bivak ziek en kan hierdoor niet mee op kamp, wordt het
inschrijvingsgeld voor kamp mits een doktersattest, volledig terugbetaald.
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: deze lijst kan u vinden in de bijlage van onze mail
en op onze site. Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft uw dochter naast uw
toestemming als ouder nog een attest van de dokter nodig.
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en
op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert.
Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

2. Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en de
overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het
kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. Wordt je kind ziek
tijdens bivak en moet naar huis, zullen wij de dagen dat ze niet meer mee kan doen
terugbetalen.
Wij zijn verplicht om een contactlogboek bij te houden waarin alle contacten buiten de
bubbel genoteerd worden en bij vaststelling van corona doorgegeven zal worden naar de bevoegde
instanties. Het contactlogboek moet tot één maand na bivak bijgehouden worden.

3. Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat
uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en
gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We
eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken
tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we
mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. Zoals dokter Van Ranst al zei ‘Ze
gaan zich vuil maken maar de handen zullen proper zijn!’
We leven en spelen als het ware allemaal op ons eigen eilandje!
Volgens de huidige maatregelen kunnen we niet op trektocht en tweedaagse e.d., de fietsen blijven
daardoor dit jaar thuis! Gelukkig grenst er aan ons kampterrein een speelbos.
Wij kiezen ervoor om dit jaar ook de gsm thuis te laten! Wij hebben de laatste maanden al heel veel
op onze schermen moeten doorbrengen, waardoor wij nu graag 10 dagen rust op ons tropisch eiland
willen. om alle mogelijke onvolledige en/of foutieve communicatie te vermijden, is er maar één
communicatielijn tussen Humbeek en Kinrooi en dat is via de hoofdleiding. Worden gsm’s meegenomen
dan zijn wij nooit verantwoordelijk voor mogelijk verlies en/of schade. Weet wel dat wij gsm’s onmiddellijk
zullen uitschakelen en veilig bewaren tot het einde van het kamp.
We beloven wel jullie dagelijks op de hoogte te houden in de vorm van een blog die terug te vinden is op
onze site.
Hoe we de bubbels gaan vormen, verklappen we na de inschrijvingen!!

4. Extra hygiënemaatregelen
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel,
papieren handdoeken, handschoenen, …
In het bivakboekje vernemen jullie wat we in de bagage verwachten.

PRAKTISCHE INFO
Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen,
zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten –
bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee
activiteiten.

Vervoer
21 juli
Om te voorkomen dat teveel mensen op één plaats samenkomen, vragen we jullie, ouders, om jullie
dochter(s) met haar/hun bagage zelf te brengen zonder de kampplaats te betreden. Dit zal in een vorm van
kiss and ride georganiseerd worden op verschillende uren voor de verschillende bubbels. Zussen uit
verschillende bubbels zullen gelijktijdig gebracht kunnen worden en voor ze het kampterrein betreden direct
gescheiden worden.

30 juli
Omdat de verhuurder voldoende tijd nodig heeft om de kampplaats volledig te kuisen en te ontsmetten voor
de volgende groep, zal het bivak een nachtje vroeger stoppen en gaan we niet terug met de bus naar
Humbeek. Wij vragen jullie om jullie dochter(s) donderdagavond 30/7 met hun bagage te komen halen. Hoe
we dit gaan organiseren, vernemen jullie in het bivakboekje, na de inschrijving. We proberen dit buiten de
werkuren te plannen.

Allergieën op kamp
Zoals steeds heeft onze kookploeg speciale aandacht voor de kinderen met allergieën, intoleranties en
speciale dieetvoorschriften. Heeft uw dochter aangepaste maaltijden nodig (vb. vegetarisch eten,
lactosevrij,...) dan worden volwaardige vervangproducten aangekocht, klaargemaakt en opgediend. We
dienen hiervoor wel een supplement van 15 euro aan te rekenen. u hoeft dan uiteraard niets meer zelf te
voorzien.
Heeft u hieromtrent nog vragen of wilt u nog extra info doorgeven, neem dan telefonisch contact op met ons
kokske Rani Van Seghbroeck (0479/65.42.92). Zij zal luisteren naar de specifieke noden van uw dochter en
samen met jullie bespreken hoe we daar het best kunnen aan voldoen.
En nu inschrijven natuurlijk!
Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de hoofdleiding Caro
en Kaori op het e-mailadres: Hoofdleidingsjaloom@gmail.com
Bedankt voor jullie begrip, jullie vertrouwen en medewerking.
We maken er een geweldig kamp van!
Hopelijk tot op kamp!
Speelse Chirogroeten,
De leiding

