
Vakantiekampen 
2021

Info  
ouders



Inhoud

Inleiding ...............................................1

Vakantiekampen in een notendop ...2

Vakantieaccommodaties 2021 .......8

Wat doen de kinderen op kamp? ... 10

Wat neemt je kind best mee  
op vakantie? .................................... 12

Enkele afspraken ............................ 13



Inleiding

Rode Kruis-Vlaanderen organiseert voor het 31ste jaar Vakantiekampen. Deze va-
kanties zijn er speciaal voor kinderen die volledig of deels thuis verblijven en 
die niet op vakantie kunnen door financiële redenen. Met de Vakantiekam-
pen willen we deze kinderen in kwetsbare situaties een fijne vakantie bezorgen.  
In 2021 vinden verschillende vakanties plaats, waardoor meer dan 160 kinderen 
kunnen genieten van een onvergetelijke vakantie. 

Samen met leeftijdsgenootjes kunnen de kinderen genieten van een vakantie vol 
speelplezier. Zo kunnen ze bij het begin van het nieuwe schooljaar toffe vakantie-
verhalen vertellen aan hun klasgenootjes.

Heb je nog vragen na het lezen van deze brochure? Aarzel niet om ze ons te stellen! 
Onze gegevens vind je op de achterflap.
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Vakantiekampen in een notendop

Vakantiekampen?
Elk kind wil wel eens op vakantie, maar voor sommige kinderen is dit niet evident. 
Voor hen organiseert Rode Kruis-Vlaanderen de Vakantiekampen. Ook in 2021 
staan onze vrijwilligers klaar om hen met open armen te ontvangen. Zo kunnen 
meer dan 160 kinderen na de Paas- en zomervakantie terug naar school met leuke 
vakantieverhalen!

Welke kinderen kunnen mee op kamp?
De Vakantiekampen zijn er voor kinderen die volledig of deels thuis verblijven 
en die niet op vakantie kunnen omwille van financiële redenen. Het Paaskamp, 
zomerkamp 1, zomerkamp 2 en zomerkamp 4 zijn er voor kinderen van 7 tot 12 jaar 
(geboortejaar 2014 tot 2009). Zomerkamp 3 is er voor kinderen en jongeren van  
10 tot 14 jaar (geboortejaar 2011 tot 2007).

Hoeveel kinderen gaan er mee op kamp?
Per zomerkamp kunnen 44 kinderen mee en tijdens het Paaskamp kunnen een  
30-tal kinderen genieten van een Vakantiekamp. Op kamp worden ze onder-
verdeeld in leeftijdsgroepen. Deze aantallen zijn onder voorbehoud van de  
Corona-maatregelen.

Wanneer gaan de Vakantiekampen door?
In 2021 kunnen meer dan 160 kinderen mee, verspreid over 5 vakanties. 

Tijdens de Paasvakantie organiseren we één Vakantiekamp  
in Maasmechelen (Vakantiehuis Fabiola)

Periode

Paaskamp 12 april - 16 april

Voor het Paaskamp kunnen kinderen tussen 7 en 12 jaar (geboortejaar 2014 tot 
2009) inschrijven.
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Tijdens de zomermaanden organiseren we vier Vakantiekampen  
in Blankenberge (Chiro Bloemkine)

Periode

Zomerkamp 1 11 juli - 16 juli

Zomerkamp 2 19 juli - 24 juli

Zomerkamp 3* 27 juli - 1 augustus

Zomerkamp 4 4 augustus - 9 augustus

(*) bij de kampdata met een * kunnen kinderen en jongeren tussen 10 en 14 jaar  
(geboortejaar 2011 tot 2007) inschrijven. Alle andere kampen zijn enkel voor  
kinderen tussen 7 en 12 jaar (geboortejaar 2014 tot 2009).

En de begeleiding?
De hoofdmonitoren hebben de algemene leiding over het Vakantiekamp ter plaat-
se. Daarnaast wordt elke groep begeleid door enkele monitoren en helpen logistie-
kers bij de omkadering. Per kamp zijn er dus begeleiders die samen met logistiekers 
en hoofdmoni’s het kamp in goede banen leiden.

Hoeveel kost een kamp?
We vragen 35 euro inschrijvingsgeld per kind. Je hoeft voor de rest niets te betalen: 
in deze prijs zijn het verblijf, de maaltijden en de uitstappen inbegrepen.

Hoe kan je je kind aanmelden?
Een kind aanmelden voor een Vakantie- 
kamp doe je via de website van Rode 
Kruis-Vlaanderen:

De inschrijvingen voor de kinderen worden ten laatste midden januari 2021 geopend. 
Vul de vragenlijst zorgvuldig in. Deze informatie vormt de basis voor een supertof 
kamp voor jouw kind. Vermeld dan zeker ook aandachtspunten en/of leefgewoontes.

Je aanmelden kan je zelfstandig of met de hulp van anderen doen. Je kan je ook via de 
lokale Rode Kruisafdeling of via een externe organisatie (OCMW, thuisbegeleidings-
dienst, school …) aanmelden.

Om de Rode Kruisafdeling in jouw buurt te vinden, kan je terecht via:   
www.rodekruis.be > wie zijn we > afdeling.

www.rodekruis.be/ikwilopkamp
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Aangemeld?
• Voor de inschrijvingen kunnen we alleen rekening houden met de volledig 

ingevulde aanmeldingen.
• Onze Vakantiekampen zijn soms snel volzet. Daarom biedt de aanmelding 

geen garantie dat je kind kan deelnemen. Zodra we de aanmelding ontvangen 
hebben, laten we jou zo snel mogelijk weten of je kind mee kan op de vakantie 
van jouw keuze.

• Heb je een bevestiging ontvangen? Dan verwachten we je deelname aan het 
kamp. Kan je toch niet meer deelnemen aan de vakantie? Lees dan onze annu-
latievoorwaarden na verder in deze brochure.

• Is de vakantie van jouw keuze al volzet en is er nog plaats op een ander vakan-
tiekamp? Dan stellen we je een alternatieve periode voor. Je beslist zelf of je 
ingaat op het voorstel.

• Voor onze kampen ontvangt je kind een kampboekje, een wegbeschrijving en 
een bagagelabel. Voor het Paaskamp is dat uiterlijk begin maart en voor de 
zomerkampen ontvangt je kind deze documenten tussen eind mei en voor de 
start van het kamp. In het kampboekje vind je ook een ‘wat neem ik mee op 
vakantie’-lijstje. Dat vind je ook al terug verder in deze brochure.

• De factuur wordt met de post verstuurd naar het opgegeven adres.
• Jouw kind kan slechts deelnemen aan één Vakantiekamp. Aan meerdere 

vakanties deelnemen tijdens het jaar is niet mogelijk. Zo streven we ernaar om 
zoveel mogelijk kinderen een fijne vakantie te bezorgen.
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Vervoer
Je kan zelf instaan voor het vervoer naar de kampplaats en terug. Belangrijk is wel 
dat er geen kilometervergoeding is voorzien voor ouders. Lukt het je niet om in te 
staan voor het vervoer? Dan zal Rode Kruis-Vlaanderen vervoer organiseren vanuit 
jouw regio. We zoeken mee naar een gepaste oplossing zodat iedereen mee op 
kamp kan gaan.

Annulatie
Wanneer je het Vakantiekamp omwille van medische redenen annuleert, bezorg 
ons dan een geldig doktersattest, zelfs als je het kamp nog niet betaald hebt. Heb 
je al betaald? Zodra je ons het attest bezorgt, betaalt Rode Kruis-Vlaanderen het 
inschrijvingsgeld terug.

Annuleer je de vakantie omwille van niet-medische redenen, dan kan dat tot en 
met 30 dagen voor het Vakantiekamp kosteloos. Bij annulatie minder dan 30 dagen 
voor de start van het Vakantiekamp brengen we de deelnameprijs in rekening.

Indien Rode Kruis-Vlaanderen zich genoodzaakt ziet om een kamp te annuleren, 
dan proberen we jou een goed alternatief aan te bieden. Als je toch geen gebruik 
wil maken van dit alternatief, dan krijg je het betaalde bedrag terug.
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Paaskamp in Maasmechelen – Vakantiehuis Fabiola 
Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen

In 2021 gaan we tijdens de Paasvakantie naar Vakantiehuis Fabiola, in hartje Limburg 
(Maasmechelen), vlakbij de grens met Nederland. Het vakantieverblijf ligt midden in de 
natuur, grenzend aan het Nationaal Park Hoge Kempen en aan de Maas.

Elke dag staan er uiteenlopende activiteiten op het programma. Er is voor ieder wat wils! 
Zowel op als naast het domein zijn er een heleboel recreatiemogelijkheden op maat van 
de deelnemers. Denk daarbij aan plonzen in het subtropisch zwembad, ravotten in de 
sporthal, om ter snelste fietsen en gocarten in het gocartpark, muziek maken in de bele-
vingsruimte … Kortom je kan het niet zot genoeg bedenken, het is er allemaal.

Vakantieaccomodaties 2021
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Zomerkampen in Blankenberge – Chiro Bloemkine 
Zeebruggelaan 162/2
8370 Blankenberge

De gebouwen van Chiro Bloemkine zijn gelegen in het provinciaal domein Zeebos op 500 
meter van het strand, de zee en de duinen. Naast de lokalen van de jeugdverenigingen 
ligt er ook een zes hectare groot bos waar de kinderen zich helemaal in kunnen uitleven.

Er is voor iedereen een veldbed en een slaapzak voorzien voor een verdiende nachtrust 
na hele dag spelen en ravotten.

Vakantieaccomodaties 2021
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Wat doen de kinderen op kamp?

Hieronder geven we een idee van hoe een dag op kamp eruit kan zien. De uren 
kunnen, afhankelijk van het kamp, een beetje verschillen. Elk kamp werkt binnen 
een eigen thema dat door de hoofdmonitoren en/of monitoren gekozen wordt. Elk 
hoofdmonitoren-duo heeft bovendien zijn eigen stijl. Hierdoor zal elk kamp er dan 
ook een beetje anders uitzien.

7.30 uur: RIIIIING! De monitoren staan op! Er staat jullie weer een fijne dag te 
wachten. Sommige kinderen zijn al wakker en trappelen om er in te 
vliegen.

8 uur: Iedereen is wakker! In pyjama snellen de kinderen naar de badkamer 
om zich te verfrissen en te wassen onder het toeziend oog van de 
monitoren. Anders wordt de badkamer een zwembad!

8.20 uur: Iedereen zit vol spanning aan tafel … voor het thematoneeltje!

8.30 uur: We smullen van de lekkernijen die de logistiekers op tafel hebben 
getoverd: hagelslag, choco, confituur, speculaas, kaas …

9.00 uur: Klaar voor een goed gevulde voormiddag? Iedereen vraagt zich af 
wat er vandaag te gebeuren staat. We starten de kampdans en vol 
energie vliegen we in de voormiddagactiviteiten! 

12.30 uur: De logistiekers hebben tijdens de voormiddag gewerkt aan het mid-
dagmaal, waarvan nu iedereen kan genieten. Smakelijk!

14.00 uur: Opnieuw staat iedereen paraat, benieuwd naar wat de monitoren 
nu voor hen in petto hebben: een bosspel, een schattentocht op het 
strand, waterspelletjes ...

16.00 uur: Tussendoor even tijd om van het vieruurtje te smullen en dan …  
spelen we verder!

17.30 uur: Iedereen terug samen aan tafel. De monitoren leren de kinderen een 
liedje tot iedereen het samen kan zingen. De groepen laten hun kreet 
nog eens horen en dan …

18.00 uur: … het avondmaal

18.30 uur: Tijd om samen te genieten van het slotmoment van de dag. De moni-
toren brengen een afsluittoneeltje of nieuw fragment uit het kamp-
verhaal of -thema.
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20.30 uur: Een wasbeurt voor … 

21.00 uur: … het slapengaan. Oogjes die dichtvallen tijdens het luisteren naar 
het mooie verhaal dat de monitor vertelt. Oogjes die dichtvallen van 
de vermoeidheid, want het was een leuke dag. 

22.00 uur: De oudste kinderen hebben al hun energie opgebruikt tijdens een 
dag vol plezier en  kruipen ook onder de wol. 

22.30 uur: De monitoren hebben de tijd om samen te zitten en de afgelopen en 
komende dag te bespreken. Nog even bijpraten en dan … genieten 
van een welverdiende nachtrust.
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Wat neemt je kind best mee 
op vakantie?

Om het je gemakkelijk te maken, hebben we een lijstje opgesteld. Indien je iets 
niet hebt, hoef je dit niet te kopen! Wij voorzien voldoende extra kledij en  
materiaal voor de kinderen.

Kledij die vuil mag worden 
 O 1 warme trui 
 O 2 broeken 
 O 4 shorts of korte broeken 
 O 6 T-shirts 
 O 2 paar schoenen 
 O sandalen (eventueel) 
 O laarzen (eventueel) 
 O regenjas 
 O 8 onderbroekjes 
 O 6 paar sokken 
 O 2 pyjama’s 
 O 1 zwembroek (geen zwemshort) of badpak 
 O badhanddoek 
 O 6 zakdoeken 
 O kussen met kussensloop
 O knuffel (eventueel)

Toiletgerief 
 O 2 handdoeken 
 O 2 washandjes 
 O toiletzak met zeep, een kam of een borstel, tandpasta en tandenborstel

Wij voorzien ter plaatse voor IEDEREEN een slaapzak en een veldbed.  
Shampoo is er ook voldoende en hoef je dus niet mee te geven. 

TIP 

Label de spullen 

van je kind met 

naam (jas,  

bagage…)

TIP 

Maak samen met je 

kind de bagage voor het 

vertrek. Zo weet  

je kind wat het  

bij heeft! 

TIP Vermijd meer-dere bagagestuk-ken, probeer je te beperken  tot 1.

TIP
Voorzie elke dag een zakje met 

kledij. Zo kan je kind zich 
snel aankleden en ver-
geet het geen proper 

onderbroek aan te doen.
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Belangrijke documenten 
 O ISI+ kaart of kids-ID (voor kinderen tot 12 jaar) 
 O identiteitskaart (voor kinderen vanaf 12 jaar)

Andere belangrijke zaken 
 O een goed sluitende (linnen) zak voor vuil wasgoed;
 O briefomslagen met adres (zo kan je kind een brief sturen naar huis, naar familie 

of vrienden), postzegels zijn voorzien;
 O een lijstje waarop alle spullen staan die je kind mee heeft; 
 O indien je kind medicijnen neemt, geef je die medicijnen mee in originele 

verpakking. Je ontvangt samen met het kampboekje een medicatieschema, 
waarop je duidelijk vermeldt hoeveel en wanneer je kind de medicatie moet 
innemen;

 O als er nog iets anders meegenomen moet worden, lees je dit in het kampboek-
je dat je eind mei ontvangt. 

Dit hoort je kind zeker niet mee te nemen
• waardevolle voorwerpen (iPad, tablets, juwelen, gsm, computergames ...);
• gevaarlijke voorwerpen (lucifers, aanstekers, zakmessen ...);
• snoep, drank en zakgeld.

Enkele afspraken

Het is niet mogelijk om tijdens het kamp je kind te bezoeken. Niet elk kind kan be-
zoek ontvangen, dus willen we dit voor iedereen gelijk houden. 

Je kan wel een briefje of kaartje naar je kind sturen. Het adres van de kampplaats 
vind je terug in het kampboekje.

Tijdens het Vakantiekamp kan je voor algemene informatie terecht via mail:  
vakantiekampen@rodekruis.be, of via telefoon op het nummer 015 44 35 11. 

Dat is een noodnummer en we willen u uitdrukkelijk vragen om dat enkel te 
gebruiken bij dringende zaken en noodgevallen!

TIPIs je valies 
te klein? Rol je 

kleren op zo neemt 

het minder plaats in.
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Rode Kruis-Vlaanderen ontvangt structurele steun van:

Meer informatie
Rode Kruis-Vlaanderen
Sociale Hulpverlening
Motstraat 40
2800 Mechelen
tel. 015 44 35 11
vakantiekampen@rodekruis.be

www.rodekruis.be


