Info chirokamp 2021 - COVID-19
Lieve ouders en leden
Joepie, ook dit jaar krijgen we de kans om op chirokamp te gaan! Op 22 juli is het weer zover (voor Nelekes
op 24 juli), dan zijn we weer weg voor de tofste 10 dagen van het jaar (tot de 31ste). Jammer genoeg kan dit
nog steeds niet zoals we het gewend zijn en zijn er nog steeds een aantal maatregelen waar we zeker en
vast rekening mee moeten houden. We zijn momenteel al heel hard aan het werk om het kamp zo goed
mogelijk voor te bereiden met de maatregelen die we gekregen hebben van Chiro Nationaal en de
regering.
Deze brief is bedoeld om al een kleine hoeveelheid aan informatie met jullie te delen over hoe het kamp
zal verlopen. Er zijn een heleboel maatregelen waar wij ons als Chiro aan moeten houden, maar ook leden
zullen zich aan bepaalde regels moeten houden.
Aan de ouders van de kleinsten willen we vragen om hun kind(eren) vóór het kamp de regels al uit te
leggen en ervoor te zorgen dat de kinderen weten wat mag en kan op kamp. Deze regels zijn er voor
iedereen, ook voor de oudere leden, leiding, VB’s en kookies!
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
kunnen 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.

Inschrijvingen
De inschrijvingen lopen tot 13/06/2021.
Wij vragen om niet te lang te wachten met het inschrijven van je dochter. We moeten namelijk alles tot in
de puntjes kunnen voorbereiden, en dat is dit jaar net iets belangrijker dan anders. Daarom is een exact
aantal leden altijd heel makkelijk zodat wij weten hoe we alles kunnen indelen.
Belangrijk om te weten is dat er in het weekend van 28/29/30 mei nog een individueel infomoment
gepland wordt per afdeling. De leiding van uw dochter zal u daar verder van op de hoogte brengen. Zo kan
u alle informatie nog eens duidelijk in een overzicht krijgen, meer te weten komen over het kamp zelf
(zoals kampplaats, aankomstuur etc.) en eventueel nog vragen stellen.

De belangrijkste maatregelen
Zieke leden en leiding blijven thuis
Wie ziek is of in de drie dagen voor het kamp symptomen heeft kan jammer genoeg niet
mee op kamp. Zieke leden/leiding of kookies blijven thuis.
Verder kunnen leden die behoren tot de risicogroepen niet zonder toestemming mee op kamp. De experts
hebben een lijst opgesteld met risicogroepen, welke u via volgende link terug kan raadplegen:
Risicogroepen pediatrie NL FINAL.pdf (sciensano.be)
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 rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.
Deze regels zijn zeer strikt, maar ongelofelijk belangrijk om een veilig kamp te kunnen organiseren. We
rekenen dus op eerlijkheid en goede opvolging. Als u uw dochter meestuurt, wil dat zeggen dat u de
voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in dat van uw dochter.

Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de
jeugdsector en de overheid voor opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus
vragen om tijdens de gehele periode van het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw
kind te komen halen.
Gedurende het kamp zal de temperatuur van de kinderen opgevolgd worden door middel van contactloze
thermometers, als een kind koorts maakt zal het opgehaald moeten worden.
Grootouders of andere personen waarmee het kind nog geen contact heeft gehad voor het kamp of die een risicoprofiel zijn mogen
het kind niet komen ophalen.

Op kamp in bubbels
Een kamp-bubbel bestaat dit jaar alleen uit leden, leiding wordt hier niet bij
geteld (wel voor het opvolgen van de regels uiteraard). Binnen die bubbels
mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de
verschillende bubbels is geen contact. We eten, slapen en wassen ons op
aparte momenten, reinigen gemeenschappelijke contactoppervlakken tussendoor en voorzien
voldoende afstand. Indien de afstand te beperkt is, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere
hygiëne blijven belangrijk. De bubbels zullen duidelijk aangegeven worden door middel van kleuren en
symbolen en het terrein zal eveneens worden afgebakend, zodat het begin en einde van een bubbelterrein visueel duidelijk is.
Hoe onze bubbels er zullen uitzien, kunnen we nu nog niet meedelen omdat het afhangt van het aantal
leden dat meegaat. Ook na het nieuws dat bubbels eventueel uitgebreid kunnen worden weten we nog
niet hoe we de bubbels gaan opdelen. Dit wordt nog uitvoerig besproken en overlegd, daarom zal dit ook
meegedeeld worden wanneer we hier zeker van zijn.
Het is belangrijk voor de jongste kinderen dat zij begrijpen dat de bubbels gerespecteerd moeten worden.
Zij mogen dus niet zomaar in contact komen met vriendinnen of zusjes uit andere bubbels of op plaatsen
komen van andere bubbels.

Extra hygiënemaatregelen
Voor het optimaal handhaven van de hygiënemaatregelen voorzien wij zelf handzeep,
ontsmettingsmiddel, etc. Wij zullen ook zorgen voor voldoende verluchting van
binnenruimten en plannen rustmomenten in om oververmoeidheid tegen te gaan.
Er zullen een aantal praktische zaken zijn die we vragen om mee te geven op kamp zoals:
handzeep voor gevoelige handen, handcrème, een aantal mondmaskers voor de leden waarbij dit
aangeraden is, etc. Dit zal vermeld worden in het kampboekje en overlopen worden op het infomoment
per groep.

Extra praktische informatie
Ouders worden geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week.
Jongeren wordt gevraagd om in 1 week vooral naar dezelfde jeugdwerking te gaan. Wij vragen daarom om
in de week voor ons chirokamp, meer specifiek 19-20-21 juli, geen andere activiteiten meer in te plannen
zodat de veiligheid zo goed mogelijk gegarandeerd wordt en wij het kamp zonder zorgen kunnen uitspelen.
Bij vragen of bezorgdheden kan je ons altijd een mailtje sturen: infochironelekessel@gmail.com
Er wordt dus zeker nog een infomoment ingepland per afdeling in het weekend van 28/29/30 mei.
Wij bedanken jullie allemaal voor het begrip en vertrouwen. Wij doen er alles aan om er een onvergetelijk
chirokamp van te maken en kijken er enorm hard naar uit!
Heel veel liefs
Julie, Jolien, Stien, Bauke, Amber, Trisha, Marte, Liese, Nienke, Maxime, Marieke, Amber, Floor, Lisa, Mila,
Lazlo, Kaat, Jolien, Marieke, Eline, Kato, Renée, Emma, Ann & Donate!

