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 Beste ouders en leden

  Wij zijn al volop aan het aftellen naar het kamp want wij hebben er ongelooflijk veel zin in.
Hopelijk jullie ook want samen gaan we er een onvergetelijke tijd van maken.

Zoals beloofd ontvangt u bij deze nog een brief met meer toelichting over de toepasselijke
coronamaatregelen en de praktische invulling ervan. U vindt hier dus nog enkele belangrijke
aanvullingen op de eerder verstrekte informatie. Lees deze brief dus zeker aandachtig door.
Voor alle andere informatie over het kamp verwijzen wij naar het “Kampboekske” dat u op
onze website kan vinden.
 
 Zelftests  
Zoals u weet doen wij ons uiterste best om ons kamp zo veilig mogelijk te maken. Elk risico
dat we kunnen vermijden, vermijden we. Daarbij hebben we echter uw hulp nodig!

Het overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in
te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren, om op die
manier te voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken. Met de leidingsploeg
staan wij volledig achter deze beslissing.  Daarom hebben wij alles in het werk gesteld om
ook voor ons kamp al zo veel mogelijk besmettingen uit te kunnen sluiten.

Wij bieden 1 gratis zelftest aan, aan iedereen die meegaat op kamp.

De leiding en VB's zullen deze zelftest bij iedereen in de bus steken, uiterlijk op 31/7. (In
geval van co-ouderschap kan u best even laten weten aan de groepsleiding en/of VB naar
welke locatie we uw zelftest kunnen brengen)

Ribbels nemen de zelftest af op de dag van vertrek. Zij tonen een foto van hun negatieve
zelftest aan de chauffeur waarmee ze meerijden en aan de leiding bij aankomst op het
kampterrein. (U kan dit ook doorsturen naar de Ribbelleiding)

Speelclubs, Rakwi’s, Tito’s & Tip10’s nemen de zelftest af op 31/7 vlak voor ze hun bagage
komen binnenbrengen. Bij het binnenbrengen van de bagage tonen zij een foto van hun
negatieve zelftest aan de leiding die hen staat op te wachten.

Aspiranten nemen de zelftest af op 30/7, vlak voor hun vertrek. Zij tonen een foto van hun
negatieve zelftest aan hun leiding.



Ook de leiding, VB’s en kookies zullen een zelftest afnemen.

De foto van de zelftest moet genomen worden 15 minuten na het afnemen van de zelftest.
Anders geeft dit foute resultaten.

In geval van een positieve zelftest bent u verplicht om een PCR-test af te laten nemen. Uw
kind kan in dit geval dus niet meteen mee op kamp vertrekken. Enkel wanneer u nadien een
negatieve PCR-test kan voorleggen, kan uw kind aansluiten op kamp.

Het afnemen van een zelftest is niet verplicht. Nochtans bevelen wij dit sterk aan. We weten
dat het resultaat van een zelftest niet 100% sluitend is, maar elke mogelijke besmetting die
we van ons kamp weren is -wat ons betreft- gewonnen. De kans dat ons kamp vroegtijdig
moet worden stopgezet en dat we met z’n allen in quarantaine moeten, wordt serieus
verminderd. Dat is toch in ieders voordeel! Daarom willen we iedereen aanzetten tot sociaal
en respectvol gedrag t.o.v. de leiding, medeleden, kookies & bij uitbreiding de ganse
maatschappij.

Wie er toch voor kiest om de zelftest niet af te nemen, bezorgt deze ongeschonden terug
aan de leiding op 31/7 of op 4/8 voor de Ribbels.

Kinderen met een “bewijs van herstel” hoeven geen zelftest af te leggen. Zij kunnen gewoon
hun “bewijs van herstel” tonen aan de leiding. Dit bewijs kan je terugvinden op de
CovidSafeBE-app, op mijnburgerprofiel.be en op mijngezondheid.be. Zij geven dus ook de
ongeschonden zelftest terug aan de leiding.

Leden en leiding die reeds 1 of 2 keer gevaccineerd zijn, kunnen wel een zelftest afleggen
maar hebben iets meer kans op een vals negatief resultaat.  

 De uitkomst van deze tests gaat geen invloed hebben op de maatregelen die we volgen op
kamp. We blijven de regels volgen die ons opgedragen worden door de overheid en Chiro
Nationaal. Uw kind is bij ons in goede handen!

 Bubbels?!
Activiteiten mogen plaatsvinden in bubbels van max. 200 leden, exclusief leiding. Dit houdt
in dat wij in één bubbel op kamp mogen gaan.

We hebben geleerd “het onverwachte te verwachten”. Daarom
hebben we ons ook voorbereid op een scenario waarin we in
bubbels van max. 100 leden op kamp mogen gaan. In dat
geval worden de bubbels als volgt verdeeld:

- Bubbel 1: Ribbels, Speelclubs & Tip10’s
- Bubbel 2: Rakwi’s, Tito’s & Aspiranten

Zoals gezegd gaan we niet uit van dit laatste scenario. Het is
louter een voorbereiding op een eventuele last-minute
aanpassing van de regels vanuit de overheid of Chiro
Nationaal



Hygiënemaatregelen
Binnen een bubbel zijn een mondmasker en afstand houden niet verplicht. D.w.z. dat als we
één grote bubbel zijn, de kinderen geen mondmaskers zullen moeten dragen op het
kampterrein. In geval van 2 bubbels, dragen zij wél een mondmasker en houden zij ten allen
tijde afstand bij gezamenlijke momenten. 

Bij het verlaten van het terrein (bijvoorbeeld voor trektocht) dragen de 3 oudste groepen
steevast een mondmasker, ongeacht de situatie binnen de bubbels.

We voorzien verder -net zoals vorig jaar- voldoende kraantjes, zeep en gelegenheid om
handen te wassen. Ook zullen contactoppervlakken (in de refter, het sanitair, …) goed
gereinigd worden.

Tot slot zal er ook goed verlucht worden in de slaapzalen en in de tenten.

Handdoeken
In het Kampboekske vindt u een inpaklijst die het maken van de valies vergemakkelijkt.
Belangrijk is echter dat u naast de spullen die u in die lijst kan vinden uw kind ook nog 2
keukenhanddoeken mee geeft. Om al het keuken- en eetgerei proper af te wassen, komen
we namelijk nog heel wat handdoeken te kort en het is niet mogelijk om elke dag alles uit te
koken. Deze 2 handdoeken komen niet meer terug naar huis.

 Vakantie en quarantaine
 Wanneer uw kind, door quarantaine, niet op 1 augustus mee kan gaan op kamp, is het
mogelijk om op 4 augustus mee aan te sluiten. Hieronder sommen we nog even de
toepasselijke regels voor u op. We vragen iedereen om deze regels tot in de puntjes na te
leven en ze ook op reis zelf goed op te volgen. Wie de regels aan zijn of haar laars lapt,
wordt naar huis gestuurd.

Kom je uit een groene of oranje zone?
⇒ Je moet je niet laten testen en niet in quarantaine.

Kom je uit een rode zone in de Europese Unie?
- Heb je een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat ?
⇒ Je moet niet in quarantaine of je laten testen.

- Heb je geen vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat? Heb je geen recente negatieve
PCR-test van maximum 72 uur oud.
⇒ Laat je testen op dag 1 of 2 nadat je thuiskomt van je reis. Is je test negatief ? Dan
mag je uit quarantaine als je jouw resultaat hebt

Kinderen onder de 12 jaar moeten geen test doen.

Kom je uit een rode zone buiten de Europese Unie?
- Heb je een vaccinatiecertificaat?
⇒ Laat je testen op dag 1 of 2 nadat je thuiskomt van je reis. Is je test negatief ? Dan
mag je uit quarantaine als je jouw resultaat hebt. Kinderen onder de 12 jaar moeten
geen test doen.



- Heb je geen vaccinatiecertificaat?
⇒ Je moet 10 dagen verplicht in quarantaine. Laat je testen op dag 1 en 7 nadat je
thuiskomt van je reis.

Er zijn enkele landen waarvoor dit niet zo is. Je vindt deze lijst op
info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
In uitzonderlijke gevallen moet je je niet laten testen en/of niet in quarantaine gaan. Lees
hier meer.

Kom je uit een zone met een heel hoog risico?
⇒ Je moet 10 dagen verplicht in quarantaine. Dit is zo voor iedereen, ook als je volledig
gevaccineerd bent of als je minder dan 48 uur in dat land was.
Laat je testen op dag 1 en dag 7 nadat je thuiskomt van je reis.
Een overzicht van deze zones vind je op info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ 
 

 Bagage Drop-Off
De praktische informatie over de bagage drop-off vindt u in het Kampboekske.
Het enige dat verandert is dat er naast een bagage drop-off, fietsen-, en luizencontrole ook
nog een standje zal zijn waar u de foto van de negatieve zelftest of het bewijs van herstel
van uw kind kan tonen en/of de zelftest ongeschonden teruggeeft.
 
  Vertrek
De praktische informatie over het vertrek van de leden kan u terugvinden in het
Kampboekske.

De Ribbels zullen carpoolen. Zij krijgen hierover nog meer informatie van hun leiding. Via
deze weg zetten we al enkele aandachtspunten in de verf.

- Als chauffeur en/of begeleider draagt u een mondmasker tijdens de ganse rit.
- Tijdens de rit laat u best een raampje een beetje open staan, zodat er goed verlucht

wordt.
- Eventueel kan u de kinderen die met u mee rijden hun handen even laten ontsmetten

bij het instappen.
- Bij aankomst op het kampterrein hanteren we het systeme “kiss & ride”

Alvast een dikke merci voor uw medewerking. Deze regels zijn niet altijd aangenaam, maar
hopelijk begrijpt u dat dezen zowel u als ons beschermen.

We bevestigen ook graag nog even het vertrekuur van de Speelclubs & Rakwi’s. Zij
vertrekken om 13h30 op 1 augustus op de parking van KMO Lerenveld.

De leden die een zelftest afnemen op 31/7, kunnen best die avond geen overdreven
contacten hebben. Wees voorzichtig!

We willen nog even benadrukken dat het belangrijk is dat u de Kids-ID van uw kind
meegeeft. De oudsten nemen hun identiteitskaart mee.



Tot op kamp!
We willen iedereen alvast bedanken om deze regels zo goed op te volgen. We hopen dat
het ons allemaal even goed meezit als vorig jaar. Dat zou dan de verdienste van ons
allemaal zijn en daar mogen we trots op zijn.

Wij staan alvast in de startblokken om er een hippie happy bivak van te maken!

 Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, mag u ons altijd contacteren via
groepsleiding@chirolint.be.

 Graag tot snel!
Flower power groetjes van
De ganse leidingsploeg, VB’s en onze fantastische kookies xxxx
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