Beste ouders,

Zoals jullie al hebben gehoord zullen de zomerkampen kunnen doorgaan! Ook KSA
Meerhout zal zich naar jaarlijkse gewoonte met de hele bende verplaatsen naar
tenten op een schoon stukske gras. Weliswaar zal de organisatie van het kamp, en
alles hierrond, dit jaar anders verlopen omtrent de Covid-19 situatie. Hierbij geven
we alvast graag de nodige info en antwoorden op jullie vragen.

Waarom kunnen we toch op kamp gaan?
Een samenwerking tussen ministers van Jeugd (o.a. Benjamin Dalle), virologen (o.a.
Marc Van Ranst) en de Jeugdsector (o.a. KSA) heeft geleid tot een generiek protocol.
Dit houdt de regelgeving in om een ‘coronaproof’ kamp te kunnen organiseren dat
instaat voor de veiligheid van alle deelnemers. Bekrachtigd door de Nationale
Veiligheidsraad is dit van toepassing in heel België en is hier geen enkele discussie
over mogelijk. KSA Meerhout zal, net als alle andere verenigingen, zich hieraan
houden en dit toepassen op de kampweide.

Wie mag mee op kamp?

-

Wie ziek is, mag niet mee op kamp. Wie tot de risicogroep behoort, mag onder
voorwaarden mee.
Je was ziek? (symptomen in de 5 dagen voor het kamp) Dan mag je niet deelnemen
o.w.v. besmettingsrisico.
Je behoort tot de risicogroep? Je mag mee als (en alleen als):
chronische aandoening (bv. astma) onder controle is met medicatie
OF
er een doktersattest is waarin dokter stelt dat deelname aan kamp toegestaan is.
Coronatracing
De overheid organiseert ‘coronatracing’ of ‘contactonderzoek’. Dit houdt in dat ze
nagaan met wie een coronapatiënt in contact is geweest. Zo kan bij een nieuwe zieke
de verspreiding van het virus beperkt worden. Deze info zal via een medische fiche
van alle deelnemers overzichtelijk verzameld worden, zodat dit snel ter beschikking
gesteld kan worden als de overheid hiernaar vraagt. De ouders zijn verplicht om tot
5 dagen na het kamp de ziekte van hun kind te melden aan de leiding.

Contactbubbels
Normaal zijn we op de weide met 100+ leden, leiding en kookouders die het gehele
kamp met elkaar in contact komen. Dat zou dit jaar een enorm risico met zich mee
brengen. Daarom schrijft het protocol ‘contactbubbels’ voor. Dit betekent dat onze
KSA gesplitst wordt in gescheiden groepen die een bijna afzonderlijk kamp beleven.
Deze geven de ruimte om een kamp mogelijk te maken zonder in te boeten aan
veiligheid. Een overzicht van de bubbels:
-

Maximaal 50 personen per bubbel (leden + leiding)

-

Meerdere bubbels op één kampterrein mogelijk

-

Binnen een bubbel: geen mondmasker + geen social distance

-

Contact tussen bubbels is verboden, enkel bij uitzonderlijke situaties zal er 1 op 1
contact zijn met de nodige afstand en mondmasker.

Wat bij ziekte?
Elk jaar zijn er mogelijks zieken op kamp, ook dit jaar kan dit voorvallen. Daarom zal
het nog niet per se over Covid-19 gaan. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan
genezen’ volgt onze KSA de noodprocedure op die het protocol voorschrijft in het
geval van ziekte. Als het gaat om een Covid-patiënt worden zowel onze koepel als de
ouders op de hoogte gebracht.

!Aandacht
1.

Voor de gehele periode dat uw kind(eren) op kamp zijn moeten de ouders
bereikbaar zijn en hun kind kunnen ophalen.

2.

Uw kind mag niet weten dat hij/zij naar huis moet als het ziek is. Dit om te
voorkomen dat leden gaan verzwijgen dat ze ziek zijn omdat ze niet weg willen of
omgekeerd, leden die zeggen dat ze ziek zijn omdat ze naar huis willen.

Hoe gaan we omgaan met hygiëne?
Om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan, is handen wassen
van zeer groot belang. Daarom zal dit voor & na elke maaltijd, na het toiletbezoek en
op het einde van de dag (voor het tanden poetsen) verplicht gebeuren met zeep en
stromend water. Hoesten en niezen doen we in de elleboog.
Het meenemen van mondmaskers is verplicht vanaf +12 (bij voorkeur 2 stoffen). We
vragen ook aan iedereen om papieren zakdoekjes mee te nemen. Deze kunnen i.t.t.
stoffen zakdoeken in de vuilbak gegooid worden.

Zal het zondag bezoekdag zijn?
Neen, ouders (van Sloebers en Roepies) zullen hun kinderen afzetten op een
kiss&ride parking. Hier zal genoeg ruimte voorzien zijn om te parkeren, bagage uit te
laden en afscheid te nemen van je kapoentjes. Mee wandelen tot aan de tent mag
niet, dit om het besmettingsrisico laag te houden.
Om het voorkamp voor de leiding veilig en logistiek haalbaar te maken, willen we dit
jaar vragen dat ouders vanaf Joro’s t.e.m. Brekken hun bagage zelf tot op de
kampweide brengen.

Wat betekent dit voor de activiteiten?
Het grootste deel van de activiteiten zal op de wei gebeuren. Uitzonderingen zijn een
bos of plein in de buurt, of een tocht maken. Om contact met externen te vermijden
zijn uitstappen, stadsspelen of ruiltochten niet toegelaten. Bij onze spelletjes
vermijden we langdurig contact, dicht bij elkaar staan of hand-mond-contact.
Voldoende slaap staat recht evenredig met een sterk immuunsysteem. Daarom
zullen de nacht- en platte rust strikt opgevolgd worden om risico’s te vermijden.

Hoeveel gaat dit kamp kosten?
Een kamp voor 100+ deelnemers organiseren kost veel geld. Om dit recht te zetten
zonder stukken van mensen te vragen aan de ouders organiseren wij doorheen het
jaar evenementen om de kassa te spijzen. Door de huidige situatie is in maart onze
quiz afgelast en zal ook de bezoekdag-BBQ dit jaar niet plaatsvinden.
Omdat wij ons kamp betaalbaar willen houden voor iedereen verhogen wij ons
inschrijvingsgeld niet, maar willen we werken met een solidariteitsprijs. Indien jullie
ons willen steunen, mogen jullie bovenop het inschrijvingsgeld een extraatje
bijstorten.
Voor de Sloebers en Roepies zal het kamp €110 kosten. De Joro’s, Knim, Sjo en
Brekken blijven een beetje langer, dus voor hen vragen we €125

Ik wil mee!
Stuur een mailtje naar inschrijven@ksameerhout.be met vermelding naam lid en
groep.
Het respectievelijke bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer van de KSA
met vermelding naam lid en groep: BE61 0680 8254 6017
Om zo snel mogelijk te weten waar we aan toe zijn, willen wij jullie vragen om deze
week (voor 6 juni) voor het kamp in te schrijven. Op die manier weten wij exact met
hoeveel we op kamp gaan en kunnen we verder plannen maken. We zitten op de
grens tussen twee en drie bubbels met onze leden (en hun leiding). Twee bubbels
maken is al een hele uitdaging, maar werken met drie bubbels is bijna onmogelijk.
We overwegen daarom om met maximum 100 (leden + leiding) op kamp te gaan.
We zullen dan plaatsen moeten toekennen in volgorde van betaling.

Naar aanleiding van het kamp zal ook de kampbrief in jullie postbus verschijnen.
Deze zal concrete uren en planning bevatten die we meedelen als we een beeld
hebben over het aantal leden.
Als er nog vragen zijn, mag je die stellen in een reply op deze mail of op het
nummer van een van onze kookouders (Leen Vandervoort – 0485 59 82 39)

Stevige KSA-groeten van de leiding!

