
Beste ouders en leden, 

Ondanks het positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn. 

 

 WIE GAAT ER MEE OP KAMP? 

Om ons nu goed te kunnen voorbereiden, moeten we exact weten met hoeveel leden we op kamp zullen gaan.  

Om verder te kunnen met onze voorbereiding willen van IEDEREEN antwoord ten laatste vrijdag 5 juni 2020. Als we tegen 

vrijdag geen antwoord hebben, gaan we ervan uit dat uw kind niet zal meegaan op kamp. 

 

Let op : Hoewel dit geen definitieve inscrijving is, blijft Nee Nee. Dit is een noodzakelijke maatregel, om later geen problemen  

te krijgen met de gemaakte bubbels, en alle voorbereiding die hieraan verbonden zijn. 

Enkele aandachtspunten waar jullie rekening mee moeten houden:  

• Om contact tussen verschillende bubbels en mensen buiten de bubbels te vermijden, zullen de bussen afgeschaft 
worden, en vragen we aan jullie om de kids naar het kamp te brengen en af te halen. (carpolen kan per bubbel, 
mits de nodige maatregelen. Hierover later meer info) 

• Iedereen mag mee, behalve:  
o wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het kamp.  

▪ ● = hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen  
o leden uit de risicogroep. Zij kunnen alleen deelnemen als en slechts als:  

▪ ze een doktersattest kunnen voorleggen waarbij de arts deelname toelaat  
▪ hun ziekte door medicatie onder controle is  
▪ Lijst risicogroepen:  https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf 
o Ouders zijn verantwoordelijk voor de beslissing om hun kind wel of niet mee te sturen, en zij moeten 

indien nodig ook voor een attest van de dokter zorgen. 
o Als iemand niet mee mag op kamp, is dat geen gemakkelijke beslissing. Toch is dat echt een belangrijke 

regel. Niet alleen wegens een mogelijke verspreiding van het coronavirus, maar ook omdat 
ziektesymptomen wijzen op een verzwakt immuunsysteem, waardoor je dus vatbaarder bent voor 
besmetting. 

 

Jullie antwoord moet gestuurd worden naar vb@chirodriehoek.be voor vrijdag 5 juni.  

Als iedereen zich aan de regels en normen houdt, kunnen we er een speciaal maar toch geweldig kamp van maken. 

Zonnige Groetjes 

Leiding en VeeBees 

 

GOED OM TE WETEN 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. Chirojeugd 

Vlaanderen heeft 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. 
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