Beste ouders en leden,
Sinds de aankondiging dat de kampen door mochten gaan waren het enkele drukke weken.
Niet in het minst door de examens, maar ook door kamp plannen die geheel herbekeken
moeten worden. De Givers moesten zo bijvoorbeeld nog een heel kamp in elkaar steken, nadat
hun trek kamp niet meer door mocht gaan. Ze deden het toch maar! Zoals het er nu allemaal
naar uitziet, worden het fantastische kampen.
Uiteraard is het allemaal wel een beetje anders als anders. Dat steken we niet onder stoelen of
banken. Maar ondanks de overvloed aan voorbereidende maatregelen en regeltjes, gaan de
kampen er eigenlijk allemaal uitzien zoals het hoort. We gaan ons kunnen amuseren, en da’s
uiteindelijk het allerbelangrijkste!
We hadden jullie hier graag fysiek meer uitleg over gegeven. Op de fijne pick-nick. Dat spreekt
voor zich! Nu deze niet kan doorgaan, was het zoeken naar alternatieven. Jullie krijgen deze
week nog verdere uitleg specifiek over de kampen, voorzien door de takleiding. De
kamp-boekjes zijn normaal ook al even verstuurd.
Wij overlopen hier in deze brief graag nog eens de belangrijkste algemene regels voor ons en
voor jullie. Over het vertrek naar de kamp, hoe dat zit met onze bubbels en welke stappen we
ondernemen indien er een lid ziek valt. Stuk voor stuk belangrijke informatie. Indien er nog
vragen zijn, aarzel dan niet om ze te stellen! De telefoonnummers van de groepsleiding zijn
allemaal terug te vinden op de website.
Wie mag er mee op kamp?
Uiteraard hebben wij graag iedereen mee op kamp! Om het veilig te houden zijn er echter wel
enkele belangrijke regels en voorwaarden. In principe mag iedereen dus mee, behalve:

●

●

Indien het lid binnen de vijf dagen voorafgaand het vertrek van het kamp
ziektesymptomen vertoond, mag het helaas NIET mee. De symptomen variëren van
milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en
ademhalingsmoeilijkheden. Indien het geval, laat dit dan zeker de tak-leiding weten.
Wie tot één van de risicogroepen behoort1, mag niet mee op kamp.
○ Tenzij er een uitdrukkelijke toestemming is van de ouders of voogd, en de
mogelijke risico-ziekte door medicatie onder controle is.
○ Tenzij door toestemming van de huisarts.

We benadrukken graag nogmaals uitdrukkelijk dat de verantwoordelijkheid voor de
beslissing of het lid mee op kamp mag, volledig bij de ouders ligt. Het is ook de taak van
de ouders om de medische fisches zo correct mogelijk in te vullen, en toestemming te
vragen van een huisarts, indien nodig. Bijgevolg een warme oproep om die medische fisches
zeker in te vullen! Dit invullen is een verplichte voorwaarde alvorens mee op kamp te kunnen
vertrekken.
Dit houdt uiteraard ook in dat de leidingsploeg op geen enkele manier verantwoordelijk kan
worden gesteld voor het bepalen van wie wel of niet mee op kamp mag. Deze keuze ligt
volledig bij de ouders.
Hoe gaan we op kamp?
Bubbels
Bubbels, het moet ondertussen al het woord van het jaar zijn. Scouts en Gidsen heeft, in
samenspraak met Jeugdwerk en de Minister, bepaald dat we met maximaal 50 personen in één
bubbel op kamp mogen.
Wij hebben binnen onze scouts het absoluut geluk dat er geen één tak is waar dit aantal
overschreden wordt. Ook niet met leiding en foeriers ingerekend. De charme en het plezier van
een kleine groep!
Binnen dezelfde bubbel kan en mag iedereen contact hebben. Mondmaskers zijn hier ook niet
verplicht, evenmin de afstand. Dit is uiteraard enorm fijn voor het welzijn en plezier op kamp.
Buiten de bubbels wordt contact zo veel mogelijk vermeden. Het is de bedoeling dat de bubbel
die op kamp gaat, zo goed en kwaad als mogelijk, zoveel mogelijk één bubbel blijft! Dit betekent
ook dat er dit jaar bijvoorbeeld geen foeriers tijdens het kamp aansluiten of de groepsleiding niet
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Kijk hiervoor naar de richtlijnen van de overheid. Slechts een richtlijn, hier kan met advies van dokter
ook van afgeweken worden.

overal op bezoek kan. Indien er toch contact is met externen, dient dit met de nodige 1,5m
afstand en een mondmasker voor de +12 leden.
Vervoer en transport
We proberen een zo fijn en veilig als mogelijke omgeving te creëeren voor het afzetten van de
leden. Er zal zo duidelijk en visueel als mogelijk aangegeven worden tot waar ouders kunnen
komen. Het is de bedoeling dat ouders een mondmasker dragen bij het afzetten van de leden.
Het is heel begrijpelijk dat het vertrek van de jongste leden vaak nog een spannend gegeven is.
Iets waar ouders vaak graag dichtbij aanwezig zijn. Het is daarom dat we besloten hebben dat
de Kapoenen en Sjamfoeters dit jaar niet met het openbaar vervoer richting het kampterrein
gaan. Aan het station was dit niet mogelijk. Op de kampplaats is er wel ruimte en tijd genoeg
om op een rustige en aangename manier dag te zeggen. Meer info is reeds de deur uit via de
takken.
Jong-Givers gaan wel met de trein. Het is evenwel eveneens de bedoeling dat de leden enkel
afgezet worden. Samentroepingen van leden en ouders worden het liefst vermeden. Concrete
uitwerking en verdere informatie, eveneens via de tak-leiding. Heel belangrijk: de Jong-Givers
dragen uiteraard een mondmasker bij vertrek op de trein!
Givers? Die fietsen!
Activiteiten op kamp
Binnen de bubbels mag meer, maar uiteraard nog niet alles. Corona waait namelijk nog steeds
rond. Overbodig contact wordt nog steeds zo veel als mogelijk gemeden. Elke tak heeft een
lijvige kampvoorbereiding gemaakt, die wederom helemaal is aangepast aan de regels in
verband met corona.
Hierbij wordt er onder meer zoveel mogelijk contact met externen buiten het kampterrein
vermeden. Indien het kampterrein wordt verlaten, is dit ook steeds onder begeleiding van een
begeleider (leiding of foerier).
Verder wordt er ook rekening gehouden met het belang van voldoende rust. Aangezien
vermoeidheid het immuunsysteem verzwakt en dat het bovendien ook een mogelijk symptoom
van COVID-19 is, is het noodzakelijk dat er voldoende rustmomenten in te bouwen en te
vermoeiende activiteiten te vermijden.
Hygiëne

Dit zal nog nooit zo belangrijk geweest zijn op een scoutskamp! Er wordt jaar op kamp extra
aandacht besteed aan de hygiëne-voorzorgen. Niet meer dan logisch. Denk hierbij aan al de
usuals!
●
●
●
●

Op regelmatige basis worden alle handen gewassen.
Gebouwen en tenten worden zo veel als mogelijk verlucht.
Oppervlaktes die vaak aangeraakt worden zullen ook vaker gekuist worden
(sjorbalken,..).
+12 leden dragen een mondmasker indien er contact is met externen. Bijvoorbeeld op
een dagtocht, wanneer de sociale afstand niet verzekerd kan worden.

Belangrijk: We blijven als scouts meer dan eco-bewust. Wij voorzien als groep dan ook in de
nodige ecologisch vriendelijke hygiëne middelen. Dit ook in groter formaat, zo gaat er minder
verpakking uiteindelijk de vuilnisbak in. Handgel of zeep om je handen te wassen hoeven leden
dus niet mee te nemen.
Post
Brieven en pakketjes sturen naar leden op kamp kan nog steeds, maar deze worden pas na 3
dagen uitgedeeld aan de leden om mogelijke besmetting te vermijden. Het is dus belangrijk om
de post tijdig op te sturen!

Wordt er iemand ziek op het kamp?
Belangrijk, even opletten dus!
Voor de leiding werd er een uitgebreide noodprocedure opgesteld van 7 pagina’s. Wat volgt is
een kort overzicht van de voorbereidingen die getroffen worden, alsook het stappenplan dat
leiding onderneemt moest een lid ziek worden op kamp.
1) Ziek, maar geen coronasymptonen?
●

Indien een lid ziek valt op kamp, maar geen coronasymptonen vertoond, worden ouders
toch verwittigd. Het is dan de bedoeling dat het lid opghaald wordt van het kamp. Zieken
moeten dus direct naar huis, dit om de mogelijke risico’s te beperken. Nadien blijven
leiding en ouders alert voor de volgende dagen, voor mogelijkse symptomen bij het
ziekgevallen lid of bij andere leden.
○ Omdat het lid terug naar huis is, en bijgevolg uit de bubbel, mag het jammer
genoeg ook niet terug aansluiten bij het kamp. Het is daarom ook dat de leiding
extra aandacht zal geven aan genoeg rust. Dit om oververmoeidheid absoluut te
voorkomen.

2) Ziek, en coronasymptonen?
●

Wanneer er sprake is van één van de hoofdsymptomen, of twee nevensymptomen,
wordt het lid direct in quarantaine geplaatst op kamp.
○ Op elk terrein wordt er een veilige en fijne quaraintaine plek gecreëerd waar het
voor het lid aangenaam vertoeven is. Elk kamp heeft ook één verantwoordelijke
leiding die mee in quarantaine gaat, met het nodige beschermingsmateriaal.
○ Ouders worden direct verwittigd en gevraagd om het lid te komen ophalen, en zo
snel als mogelijk een test te laten uitvoeren bij de huisarts.
○ De gehele groep blijft uit voorzorg op het terrein.
■ Is de test negatief?
● Het kamp mag doorgaan. Uiteraard blijft leiding aandachtig.
● Het lid dat negatief heeft getest mag jammer genoeg niet meer
terugkeren naar het kamp, omdat het in tussentijd met anderen in
contact kon komen.
■ Is de test positief?
● Dan wordt het kamp jammer genoeg, maar volgens gehele logica,
beeindigd. Hierna moeten alle deelnemers (leiding en leden) 14
dagen in quarantaine.

Ziek na het kamp?
Indien een lid ziek wordt na het kamp, is het uiteraard de bedoeling dat zo snel als mogelijk een
test wordt afgenomen. De dokter zal uiteindelijk zelf het contact-tracing center contacteren, en
het risico op besmetting voor andere leden of leiding inschatten.
Leiding zal, in dit geval, ook ouders informeren dat ze een telefoontje mogen verwachten van
het contact-tracing center.
Om het Contact-tracing-Center te helpen houdt de leiding gedurende het kamp een logboek bij.
Hierin worden alle mogelijke contacten met externen nauwkeurig bijgehouden. Het is ons
opgelegd dat we dit tot één maand na het kamp bijhouden, nadien kunnen we het hopelijk
ritueel gewijs verbranden!
Nog vragen?
Aarzel absoluut niet om ze te stellen. Tijdens de kampen zijn wij als groepsleiding ook altijd
bereikbaar. Je kan ons dus steeds bellen, indien dat nodig is.
De kampen van de verschillende takken zijn allemaal gereviseerd in het kader van de corona
maatregelen. We hebben er dus enorm veel vertrouwen in dat dat allemaal goed komt.

Toch willen wij ook jullie nog eens uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen dat jullie de
scouts en leiding geven om je kind mee op kamp te laten gaan. Dat is fantastisch. Het wordt
onvergetelijk.
Stevige linker, en hopelijk tot snel!
Ena, Nisse en Kobe

