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Beste ouder(s), leden 

Jullie hebben het ongetwijfeld al zien passeren op allerhande nieuwskanalen en op sociale media: WE 

MOGEN OP KAMP! Na maanden zonder fysieke KSA-activiteiten kijken we hier enorm naar uit en 

willen we het nodige doen om alle leden een plezant maar ook verantwoord en veilig kamp te 

bezorgen deze zomer.  

De kampen gaan immers niet zomaar door. We kregen algemene maatregelen om toe te passen op 

kamp. De maatregelen zijn gelijklopend binnen alle jeugdbewegingen, vakantieorganisaties, 

speelpleinen … Na een vergadering met de leidingsploeg hebben we uitgewerkt hoe we deze 

maatregelen kunnen toepassen op kamp. We leggen je hier de belangrijkste maatregelen uit, lees dit 

zeker goed door.  

Maatregelen 

Hier vindt u een korte opsomming van de maatregelen die wij treffen, zodanig dat ons kamp zo veilig 

mogelijk kan doorgaan: 

• Is/was je dochter ziek (min) 5 dagen voor het kamp of vertoont ze symptomen van COVID-19 

(hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademnen)? Dan kan zij helaas 

niet (meer) deelnemen.  

➢ Als je dochter tot een risicogroep behoort, is het je verantwoordelijkheid als ouder om dat aan 

te geven in de medische fiche en in te schatten of de ziekte door medicatie onder controle is 

en de dochter kan deelnemen. Heb je twijfel? Vraag dit dan zeker na bij een dokter en voeg 

vervolgens een attest toe waarbij de arts deelname toelaat. 

Een overzicht van de risicogroepen vind je via: https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf 

• De kinderen worden opgedeeld in bubbels van 50 kindjes. 3456 komt samen in  bubbel 1 en 

jim en sim komen samen in bubbel 2. Binnen deze bubbels zullen we samen spelen, eten, 

slapen … Binnen de bubbels hoeven we geen afstand te houden en geen mondmasker te 

gebruiken. Dat zorgt ervoor dat we zoals andere jaren leuke activiteiten kunnen doen. We 

moeten wel opletten dat we voldoende afstand houden tot de andere bubbel.  

• Zitten er twee of meer van jouw kinderen in verschillende bubbels? Hou daar dan zeker 

rekening mee bij het inpakken van bagage, meegeven van handbagage … Zorg ervoor dat ze 

geen materiaal moeten delen. En bereid hen hier al wat op voor. Het is belangrijk dat ze die 

afstand bewaren. We maken er zeker op kamp ook de nodige afspraken over 

• Er is een stappenplan die we volgen bij eventuele ziekte. Als uw kind ziek is, zullen we ook 

vragen om het vroeger te komen ophalen. 
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• Er is ook een verantwoordelijke voorzien als er kinderen ziek vallen. Dit is Jana Rooms, 

medekampverantwoordelijke.  

• Er wordt ook een contactlogboek bijgehouden. Hierin worden alle contacten tussen de 

deelnemers en de externen bijgehouden. Dit logboek houden we zeker tot een maand na het 

kamp bij. 

• Er is ook een uitgeschreven draaiboek van KSA Nationaal dat we stipt zullen opvolgen. In de 

link vindt u het draaiboek terug als u het eens wil doornemen 

(https://www.ksa.be/sites/default/files/2020-

05/Draaiboek_kampzomer_0.pdf?fbclid=IwAR2Dxtinl0Ajodo2XU-

fSj_A8Fi2Ls62WSBctT0lEbUPDgFHtL9a7O7VzpE) 

• We houden ons ook aan een vaste routine van de dag met het nodige aantal handen wassen. 

Ook zal er meer gekuist worden dan normaal. 

• We vragen ook om de kleren goed te naamtekenen, zodat er geen verloren voorwerpen zijn 

of dat er geen kleren meegaan met het foute kind. 

• We vragen u, ouders, om te melden of het kind ziek is gevallen tot 5 dagen na het kamp aan 

ons. En niet alleen aan ons, maar ook aan de overheid, zodat coronatracers hun werk kunnen 

doen. Dit is zeer belangrijk ! 

• Als je de zomerplanning van je zoon/dochter vastlegt, hou je er best rekening mee dat je 

enige tijd tussen activiteiten met verschillende bubbels laat. Twee dagen tussen twee 

activiteiten laten is het minimum. Medische experts adviseren om een week tussen te laten 

en contact met andere mensen in die week te beperken, zeker als die mensen een 

risicoprofiel hebben. Snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, 

speelplein … wordt dus afgeraden 

Inschrijvingen  

Het kamp vindt plaats van 21 augustus tot en met 29 augustus 2020 

Ancien Moulin Magotiaux 

26 rue du Moulin Magotiaux 

6670 Steinbach  

 

De prijs voor dit kamp bedraagt 150 euro. Wil je graag mee en kan je al niet langer wachten? Dan kun  

je je inschrijven door het bedrag te storten op het overschrijvingsnummer BE18 7388 1116 6865 met 

als mededeling groot kamp – naam + taknaam. ( dit bedrag moet betaald worden tegen 19 juli ) 

Als je je als ouder zorgen maakt over de betaling van het inschrijvingsgeld, aarzel dan niet om contact 

op te nemen met de hoofdleiding: ksaroodkapjeshoofdleiding@hotmail.com.  

Zij kunnen u helpen en eventueel een discrete regeling treffen voor de betaling van het 

inschrijvingsgeld voor het kamp. 

De inschrijvingen van het kamp zijn bij deze ook geopend. Dus vanaf vandaag kun je je inschrijven 

voor ons fantastisch kamp! 

Als je nog meer informatie wenst of als er nog vragen zijn, mag je altijd mailen naar de 
takverantwoordelijke of kampverantwoordelijke: 
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• Voor de Springers: ksaroodkapjesspringers@hotmail.com 
• Voor de Roodkappen: ksaroodkapjesroodkappen@hotmail.com 
• Voor de Jimmers: ksaroodkapjesjim@hotmail.com 
• Voor de Simmers: ksaroodkapjessim@hotmail.com 
• Financiële verantwoordelijke: ksaroodkapjesfinancien@hotmail.com 

De kampverantwoordelijken zijn Jana Rooms (ksaroodkapjesjanarooms@hotmail.com of 

0485/17.59.31) en Moon Debuysere (ksaroodkapjesmoondebuysere@hotmail.com of 

0496/11.74.93). 

Vele groetjes en tot op kamp ! 

De leidsters        
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