Bovenste beste ouders,

Woehaa! Een zucht van opluchting. Zo beleefden we de ‘go’ voor onze
scoutskampen. Ook bij jullie thuis werd ongetwijfeld nagelbijtend naar dit blije
nieuws afgeteld. Tegelijk drong het zowel bij onze leidingsploeg als wellicht ook
bij ieder van jullie, meteen door dat we voor een grote uitdaging staan: we willen
op kamp maar we willen vooral veilig op kamp. We zetten even op een rij hoe we
dat met Scouts Carpe Diem corona-proof aanpakken:

Ons groepskamp vindt plaats van 21 tot 31 juli in Oostkamp (Brugge).
Het buitenlands kamp kan jammer genoeg niet doorgaan. Ook de Jins
zullen dus mee op groepskamp gaan.
De Kapoenen worden zoals altijd verwacht van 26 tot 31 juli.

Alle leden kunnen in principe mee op kamp. Mocht er twijfel zijn om medische
redenen of heeft je kind een medische aandoening, dan kan jullie huisarts
hierover adviseren. Een update van de individuele medische steekkaart is
voor iedereen een must!

Ons zomerkamp zal er in 2020 sowieso anders uitzien dan we gewend zijn.
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een draaiboek voorzien met concrete
richtlijnen om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden.
De basismaatregelen zien er (in het kort) zo uit:
•

Elk kamp bestaat uit één of meerdere ‘bubbels’ van maximum 50
deelnemers (inclusief leiding). Binnen zo’n bubbel kunnen leden en leiding
samenleven en spelen. Vooral met +12-jarigen onder elkaar beperken we
nauw fysiek contact bij het spelen. Tussen de verschillende bubbels is er
zo weinig mogelijk contact met elkaar en houden we afstand.
Wij vormen 5 bubbels.
Foeriers – kapoenen + welpen – woudlopers + jogi’s – givers
– jins.
De verschillende bubbels zullen zichtbaar van elkaar gescheiden worden
met linten. Centraal zal een deel voorzien worden waar de opening en de
sluiting kan opgevoerd worden. Dit centraal deel is dan zichtbaar vanuit de
afzonderlijke bubbels.

•

Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern
contact, hoe klein ook. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en een
contactenlogboek waarin alles wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wie wanneer
en waar boodschappen deed.

•

Om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden, schrappen we
activiteiten zoals meerdaagse trektochten. Om die reden vragen we dan
ook om je kind(eren) vooraan aan het terrein af te zetten bij aankomst en
dan terug huiswaarts te keren (details zie kampboekje). Het kampterrein
bekijken en nog een middagmaal mee eten zal dit jaar jammer genoeg
niet lukken. De leden krijgen bij aankomst natuurlijk wel een middagmaal.

•

Terugkomen doen we dit jaar ook niet gezamenlijk met bussen. De
richtlijnen hieromtrent maakten dat we extra bussen zouden moeten
inleggen wat een enorme meerkost betekent. We vragen jullie om jullie
kind(eren) ook terug op te halen aan het kampterrein (details zie
kampboekje).

•

Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek ziek worden, blijven
thuis. Bij twijfel vragen we dat ouders de huisarts consulteren.

•

Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk
stappenplan: afzondering met 1 leid(st)er, ouders en dokter worden
gecontacteerd en indien nodig halen ouders hun zoon of dochter zo snel
mogelijk op.

•

We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne,
reinigen van contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en verplichte
mondmaskers voor + 12-jarigen buiten de kampplaats (we vragen om 3
mondmaskers van thuis uit mee te geven met je kind).

Een kampperiode werd vastgelegd op minimum 7 aaneensluitende dagen samen
in een bubbel. Je mag dus deelnemen aan ons kamp wanneer je 7 dagen vooraf
geen ander jeugdkamp bezocht. Dit betekent ook dat kapoenen tot 2 augustus
niet aan een ander jeugdkamp mogen deelnemen. Pas vanaf 3 augustus mogen
ze naar ‘een andere bubbel’.
We zullen de richtlijnen strikt volgen. We vragen als leiding zowel begrip als
vertrouwen. Aarzel niet om bij ons aan te kloppen met welke vraag of
bekommernis dan ook. We begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en zoeken graag
samen naar antwoorden of oplossingen. Verder zullen we ook tijdens het kamp
om de 3 dagen een update zetten op onze facebookpagina zodat jullie gerust
kunnen meekijken van thuis uit.
Indien jullie vragen of opmerkingen hebben, kan je die doorsturen naar
scoutskamp2020@gmail.com . Wij antwoorden zo snel mogelijk.
Alle verdere details vinden jullie terug in het kampboekje van dit jaar. Gelieve
ook dat zorgvuldig door te nemen want er zijn toch wel wat veranderingen t.o.v.
andere jaren.
Tot slot willen we u vragen om de kampdeelname van uw kind(eren) te
bevestigen voor 15 juni via het inschrijfformulier. Stuur dit online door aan
scoutskamp2020@gmail.com samen met de medische fiche of deponeer het bij
Kaat Verbeek, Poederstraat 9, 2370 Arendonk. Betaling mag later.

Het is een stevige opdracht, maar we zijn paraat. We hebben al onze leden
enorm gemist!
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