WIJ GAAN OP
KAMP!
Infobundel coronamaatregelen

Woordje vooraf
Beste ouders, liefste Chirowietjes

De kogel is door de kerk. Wij mogen met z'n allen op kamp! De leiding was zeer
verheugd om te zien hoe snel de inschrijvingen binnen kwamen... Ondanks dat
positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn.

In deze infobundel sommen wij de nodige informatie voor jullie op. De bundel
bestaat uit twee luiken. Het eerste deel gaat over de algemene maatregelen die
ons door de overheid opgelegd worden. Hoe wij dit concreet voor ons kamp
uitwerken, kan je in het tweede deel lezen. Er wordt soms verwezen naar een
bijlage, deze kan je op onze website terug vinden. Graag vragen we om dit
aandachtig door te nemen.

Blijven er nog onbeantwoorde vragen of zijn er onduidelijkheden? Aarzel dan niet
om ons te contacteren via e-mail of stuur een berichtje op de Facebook-pagina.

Wij kijken er enorm naar uit!

Vele groetjes,
VB's, kokjes en de leidingsploeg

chirojomego@gmail.com
www.chirojomego.be

DEEL 1: De belangrijkste maatregelen
GOED OM TE WETEN!
Deze

maatregelen

samenspraak

met

werden
virologen.

opgesteld

door

Chirojeugd

de

jeugdsector,

Vlaanderen

heeft

in
ons

geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en verantwoorde
manier

laten

doorgaan.

Die

maatregelen

zijn

goed

doordacht

en

afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag
respecteren. Hopelijk

jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige

ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen.

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.

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen (deze lijst vind je op onze
website terug). Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het
de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te
mogen.

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.

Ziek tijdens het kamp
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat
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.

Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chiro-groep 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

momenten

en

voldoende

contact.

reinigen

afstand

en

We

eten,

slapen

en

contactoppervlakken

als

het

niet

anders

wassen

ons

tussendoor.

kan,

dragen

we

op

We

aparte

voorzien

mondmaskers.

Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk.

OPGELET:
Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat
ze bij hun leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp
ook weinig direct contact met elkaar kunnen hebben. Voorzie dus voldoende
eigen

spullen

per

kind.

Shampoo

en

tandpasta

delen

is

bijvoorbeeld

niet

toegelaten.

Extra hygiënemaatregelen
We

voorzien

hiervoor

extra

zoals

hygiënemaatregelen

zeep,

en

het

reinigingsproducten,

desbetreffende

handgel,

papieren

materiaal
doeken,

plastieken handschoenen …

Extra 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.

DEEL 2: concrete uitwerking
Kampdata
vertrek thuis - kampplaats:
aspi's vertrekken op 31 juli
tito's en keti's vertrekken op 1 augustus
sloebers, speelclub en rakwi's vertrekken op 2 augustus

vertrek kampplaats - thuis:
sloebers, speelclub, rakwi's, tito's en keti's vertrekken op 9 augustus
aspi's vertrekken op 10 augustus

Een deel van de leiding, de koks en VB's vertrekken samen met de aspi's op 31
juli. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat alles startklaar, ingedeeld en dus coronaproof is om alle Chirowietjes per bubbel te ontvangen en wegwijs te maken.
Dit gebeurt natuurlijk met de nodige afstand!

Kostprijs voor het kamp
De prijs voor het kamp bedraagt dit jaar 140 euro. Per kind dat deelneemt is dit
5 euro minder. Wanneer u bijvoorbeeld 3 kinderen heeft die meegaan op kamp,
zullen de bedragen respectievelijk 140 euro zijn voor het eerste lid, 135 euro
voor het tweede lid en 130 euro voor het derde lid, wat een totaal van 405
euro maakt.

De betaling moet vóór 10/07/2020 voltooid zijn. Doordat we de laatste jaren
wat problemen hadden met laatbetalers, geldt de regel dat wie niet betaald
heeft tegen 10/07/2020, 150 euro zal aangerekend worden. Hou er zeker ook
rekening mee dat een overschrijving soms enkele dagen kan duren. Wees op
tijd is de boodschap!

Er kan niet contant betaald worden, enkel via overschrijving naar volgend

BE84 7785 9593 9359. Vermeld zeker ook de naam van uw kind(eren)
diens afdeling(en). Opgelet! Wordt uw kind voor het kamp ziek, dan kan u

nummer
en

de helft van de prijs terug krijgen, mits er een doktersbriefje voorgelegd wordt.
Moet uw kind het kamp vroegtijdig verlaten, dan kunnen wij geen terugbetaling
meer geven, wegens de reeds vooraf gemaakte kosten.

Verplaatsingen tijdens het kamp
Verplaatsingen tijdens het kamp zijn mogelijk. Vlakbij het kampterrein is een
speelbos aanwezig. Bij elke verplaatsing zal met de maatregelen die op dat
moment

gelden

in

de

samenleving

rekening

gehouden

worden.

Een

tweedaagse bij de oudste groepen zal dit jaar helaas niet kunnen doorgaan.
Een dagtocht per bubbel is wel mogelijk als hierbij de veiligheidsmaatregelen
kunnen worden gerespecteerd.

Vervoer
Dit jaar zullen de Chirowietjes zich niet met de trein naar de kampplaats
verplaatsen. Zo lopen we vooraf al geen risico om met externen in contact te
komen. In het doorgaan zullen we per bubbel een bus inleggen. Voor het
terugkeren, zouden we op de hulp van de ouders rekenen. De Chirowietjes
zullen op de kampplaats zelf moeten opgehaald worden. Wij danken jullie nu al
voor de medewerking en het stipt aanwezig zijn naargelang de vertrekuren.

uren vertrek 1 augustus
tito's en keti's: 13.30 u verzamelen aan de Chiro, om 14.00 u vertrekt de bus.

uren vertrek 2 augustus
sloebers: 8.00 u verzamelen aan de Chiro, om 8.30 u vertrekt de bus
speelclub: 9.00 u verzamelen aan de Chiro, om 9.30 u vertrekt de bus
rakwi's: 10.00 u verzamelen aan de Chiro, om 10.30 u vertrekt de bus

einde kamp 9 augustus voor alle groepen behalve de aspi's
Ouders komen per gezin de kinderen ophalen. Er mag gecarpoold worden over
de verschillende bubbels heen, maar dit is dan op eigen verantwoordelijkheid.

Praktische organisatie wordt nog via mail meegedeeld.

einde kamp 10 augustus voor aspi's
De aspi's keren via het openbaar vervoer naar huis terug.

Bubbels: maatregelen + indeling
Op kamp worden de leden en leiding in bubbels ingedeeld.
Zoals

in

de

bubbel een

maatregelen

voorgeschreven

eigen speelruimte.

staat,

heeft

elke

Het speelveld zal dus m.a.w.

verdeeld worden per bubbel. Ook wordt er voor elke bubbel een
schuilplaats bij regenweer voorzien.

Elke

bubbel

buiten

en

heeft

binnen

een

eigen slaapruimte,

toegankelijk

is.

De

die

jongste

zowel

drie

langs

afdelingen

slapen in bedden. De oudste drie afdelingen slapen buiten in
tenten.

De

sanitaire blok

wordt

opgedeeld

per

bubbel.

Aan

het

tentenkamp van de oudste groepen zal een extra sanitaire blok
voorzien worden. De leiding en koks zullen dagelijks instaan voor
.
het reinigen van de toiletten en het kuisen van de wastafels en
douches.

Per

bubbel

zal

er

een

EHBO-koffer en verantwoordelijke

aanwezig zijn.

Het

spelmateriaal

zal zo veel mogelijk per bubbel opgedeeld

worden . Op die manier hoeven de bubbels geen materiaal te
delen. Materiaal dat niet per bubbel kan voorzien worden, zal
voldoende voor en na gebruik door de leiding gedesinfecteerd
worden.

Elk kamp toveren de kokjes het lekkerste eten op onze bordjes.
Helaas

zullen

we

dit

jaar

niet

met

z'n

allen

gezellig

kunnen

tafelen. De bubbels zullen in shifts gaan eten. De koks zullen alle
gerechten bereiden met mondmaskers en handschoenen aan.
We

zullen

er

ook

voor

zorgen

dat

eetgerei

(bestek,

borden,

glazen...) binnen dezelfde bubbel blijven en gebruikt worden.

Het

Chiro-kamp

staat

dit

jaar

in

het

teken

van

5

kleuren.

Elke

kleur

representeert een bubbel: roze, geel, groen, blauw en wit. Door te werken met
deze

kleurencode

proberen

we

de

inrichting

van

de

kampplaats

zo

veel

mogelijk voor onze allerkleinsten te visualiseren. Ieder lid zal een bandje in het
kleur van zijn of haar bubbel krijgen.

sloebers en
aspi's

speelclub

tito's en keti's

rakwi's

koks en VB's

Wat de afdelingen betreft die samen in een bubbel zitten: beide afdelingen
spelen zo veel mogelijk apart. De bubbel is enkel bedoeld voor het delen van
het sanitair, eetruimte... Een spel waarbij beide afdelingen het opnemen tegen
elkaar is weliswaar eens mogelijk. De aspi's helpen de sloebertjes 's morgens bij
het aankleden en na het eten met de afwas, zoals dat ook andere jaren het
geval is. Maar de activiteiten doorheen het kamp blijven voor hen gesplitst.

Ziek voor of tijdens het kamp
Behoort jouw Chirowietje tot een risicogroep? Dag mag hij/zij deelnemen aan
het kamp, mits toestemming van een ouder/voogd. Bezorg ons ook zeker tijdig
een attest van de dokter. (zie maatregel 1) Was je ziek vóór de start van het
kamp (minimaal 5 dagen terugtellen) of wordt je tijdens het kamp ziek? Dan
kan

je

Chirowietje

niet

(meer)

deelnemen.

betrokken is: leden, leiding, koks en VB's.

Dat

geldt

voor

iedereen

die

Volgende stappenplannen worden door de leiding voor, tijdens en na het kamp
geraadpleegd.

Deelnemer wordt ziek tijdens het kamp

Deelnemer vermoeden van Covid

Deelnemer is ziek zonder symptomen Covid

De deelnemer wordt onmiddellijk in quarantaine

De

met een

zoals allergie, zonnebrand… de oorzaak van ziekte

chirurgisch mondmasker bij >12 of jonger

indien mogelijk geplaatst.

leiding

bekijkt

eerst

of

bepaalde

oorzaken

kunnen zijn. Wanneer de deelnemer duidelijk ziek
is, maar geen vermoeden heeft van Covid, worden

1) Leiding verwittigt de ouders om hun kind op te

de

halen.

vervolgens naar huis.

2)

Ouders

gaan

binnen

de

24

uren

naar

de

ouders

opgebeld.

De

deelnemer

Als ouder vragen we om de huisarts raad te plegen

huisarts, zodat een test kan worden afgenomen.

en ons op de hoogte te houden.

De bubbel waarin de deelnemer zich bevond, mag

Letsels zoals breuken, verstuikingen,

het kampterrein niet meer verlaten EN vermijd ALLE

wonde,

contact met externen.

door

niet-besmettelijke

de

lokale

arts

Bij hoogdringendheid neemt de leiding contact op
met de 112 of gaan we naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis.

Deelnemer test positief op COVID

Deelnemer test negatief op COVID

De deelnemer zelf:

De bubbel kan gewoon verder gaan

gedurende

min.

7

dagen

met het kamp, het kampterrein mag

nergens aan deelnemen en moet min.

opnieuw

3

contact

dagen

opnieuw

symptomenvrij
aan

een

zijn

soort

om
van

verlaten
met

worden

externen

en

wordt

het
waar

nodig vermeden.

jeugdwerkaanbod deel te nemen.
De
Andere deelnemers van de bubbel:
De hele bubbel waarin de deelnemer
zat,

gaat

afnemen

naar
en

huis,

start

laat

de

termijn voor thuisisolatie.

een

test

vastgelegde

zieke

deelnemer

terugkeren.

kan

niet

meer

een te naaien

problemen...

of

ziekenhuis worden behandeld.

mag

gaat

het

kunnen

dichtstbijzijnde

Deelnemer blijkt nadien besmet te zijn met COVID

De leiding wordt op de hoogte gebracht door een

De leiding wordt op de hoogte gebracht door een

ouder van of de besmette persoon zelf.

contactonderzoeker indien de deelnemer reeds 2
dagen voor de start van de symptomen aan het

Vervolgens neemt de leiding contact op met de

kamp deelnam.

betrokken huisarts of een andere huisarts die
De

kan helpen en adviseren.

leiding

bezorgt

een

lijst

met

wie

de

betreffende persoon in contact kwam.

Iedereen

die

in

de

2

dagen

voorafgaand

de

test/symptomen contact had met de besmette
persoon, zal gecontacteerd worden door
de tracing instantie.

Algemeen principe
Wie in nauw contact kwam met een COVID- 19 patiënt, is mogelijks besmet en wordt in isolatie geplaatst.

Standaardmaatregel
Betrokken deelnemers laten zich testen en blijven de vastgelegde termijn in thuisisolatie. Ze kunnen dus niet
aan een ander jeugdwerkaanbod in deze periode deelnemen.

Iemand uit de omgeving van een deelnemer blijkt besmet te zijn

Wat met de deelnemer?

Wat met de andere deelnemers van de bubbel?

De deelnemer wordt naar huis gestuurd, doet een

De leiding blijft alert en vraagt de ouders om ook

test en blijft de vastgelegde termijn in thuisisolatie.

achteraf

alert

te

blijven.

Indien

de

test

deelnemer positief is, zie stappenplan 1.

van

de

Huisbezoek en inschrijvingen
Infomoment i.p.v. huisbezoek
Normaal gezien komen we elk jaar op huisbezoek om uw Chirowietje(s) in te
schrijven. Dit is een moment waarop u als ouder meer info kan krijgen
omtrent het kamp en uw nodige vragen kan stellen. Huisbezoeken kunnen dit
jaar

niet

doorgaan,

daarom

wordt

een

infomoment

als

alternatief

georganiseerd. We zullen tijdens dit infomoment het reilen en zeilen van het
kamp toelichten en zetten de maatregelen nog eens op een rijtje. U krijgt
ook de kans tot vragen stellen. Dit infomoment is bedoeld voor ouders. Het is
niet verplicht.

Het online infomoment vindt op volgende data via Google Meet plaats:
vrijdag 26 juni 2020 om 20.00 u
zondag 28 juni 2020 om 10.30 u

U kan zelf kiezen op welk moment u wil aansluiten. In dezelfde mail waarin u
deze bundel vond, staat een link naar het google-meet platform. Via deze
link komt u in het online infomoment terecht.

Bleef u na het infomoment nog met vragen zitten of acht u het belangrijk om
de leiding van uw zoon/dochter nog eens te spreken voor het kamp, dan
kan u altijd mailen om een videogesprek/belletje aan te vragen. Op de
volgende pagina vinden jullie de contactgegevens per groep.

Inschrijving
Begin juli zal een verdere inschrijving plaatsvinden. Deze inschrijving laat
geen extra leden meer toe, maar is bedoeld om de nodige informatie van
uw Chirowietje(s) te verkrijgen. Het betreft het formulier dat u anders tijdens
het huisbezoek invult (persoonlijke + medische gegevens). Deze inschrijving
zal opnieuw digitaal gebeuren. Verdere info volgt nog.

Indien uw kind op de beslissing terug komt om mee te gaan op kamp, vragen
we om dit zo snel mogelijk te laten weten. Indien dit niet voor 20 juli 2020
meegedeeld

wordt,

kunnen

wij

wegens reeds gemaakte kosten.

geen

terugbetaling

meer

garanderen

Contactgegevens per groep

sloebers

speelclub

Jamie Decroix

Klaas Boucneau

0472 04 84 98

0483 45 29 27

sloebers.chirojomego@gmail.com

speelclub.chirojomego@gmail.com

rakwi

tito

Febe Demets

Lotte Callewaert

0474 01 10 70

0472 69 96 63

rakwi.chirojomego@gmail.com

tito.chirojomego@gmail.com

keti

aspi

Jule Dejonghe

Sam Velghe

0474 07 44 92

0493 71 03 25

keti.chirojomego@gmail.com

aspi.chirojomego@gmail.com

groepsleiding

VB's

Merel Backelandt

Lieselot Vanspeybrouck

0472 78 24 32

Frank Lejaegere

Klaas Boucneau

0486 96 47 79

0483 45 29 27

lieselot.vanspeybrouck@gmail.com

