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Inleiding
Via deze brochure willen we je een beeld geven van onze leuke en boeiende
Vakantiekampen. Als vrijwilliger op een Vakantiekamp geef je veel van jezelf,
maar krijg je ook veel terug. Vooral als je na zo’n kamp vol activiteiten enkele dagen
goed kan uitslapen. Dan begin je pas helemaal te beseffen hoeveel deugd je eraan
had. Intensief, maar heerlijk!
In deze gids leggen we je uit wat zo’n kamp allemaal inhoudt en ontdek je een
aantal verantwoordelijkheden en taken die je als (hoofd)monitor of logistieker
kan opnemen. Op kamp gaan met kinderen die leven en opgroeien in maatschappelijk kwetsbare gezinssituaties is niet niks. Het vraagt heel wat energie, geduld,
inlevingsvermogen en creativiteit. Het is dus belangrijk dat je goed weet waaraan je
begint, niet alleen in het belang van de kinderen, maar ook voor jezelf en de andere
vrijwilligers.
Natuurlijk kunnen we niet voorspellen hoe jouw kamp er precies zal uit zien. Wel
kunnen we jou al een voorsmaakje geven van hoe een kamp praktisch verloopt en
een aantal ervaringen van je voorgangers delen. Om te weten hoe het er echt aan
toegaat, moet je het gewoon zelf beleven.
Hopelijk tot binnenkort op kamp!
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Waarom zijn onze
Vakantiekampen nodig?
Tijdens de schoolvakanties lijkt het erop dat iedereen van een fijne, zorgeloze
vakantie geniet bomvol leuke activiteiten: een uitstap, een jeugdkamp, bij vriendjes
gaan spelen, op reis gaan …
Voor heel wat kinderen is de vakantieperiode niet zo zorgeloos. Omwille van tal
van redenen, zoals onder meer financiële problemen, vallen ze uit de boot. Het zijn
net deze kinderen die het meeste nood hebben aan een deugddoende vakantie.
Meestal staan zij gedurende het hele jaar al behoorlijk onder druk.

Voor de kinderen
Voor kinderen uit gezinnen met financiële moeilijkheden is de weg naar het
reguliere vrijetijdsaanbod niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast heeft een gezin
dat in armoede leeft, vaak niet de mogelijkheid om op vakantie te gaan. Nochtans
hebben zij ook recht op spel en ontspanning. Tijdens de Vakantiekampen willen wij
hen de kans geven om onbezorgd te spelen en vriendjes te maken.

Voor de ouders
Ook de ouders kunnen de behoefte hebben om het eens een weekje wat rustiger
aan te doen. Hoe kleiner de behuizing, hoe drukker in huis en hoe groter de belasting. Terwijl hun kinderen meegaan met onze Vakantiekampen, is het voor de
ouders minder druk thuis waardoor ook zij even op adem kunnen komen. Hun kind
een verdiende vakantie kunnen bieden, stelt ouders ook in staat om als ouder iets
(terug) te kunnen doen voor hun kind.
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Wie organiseert de
Vakantiekampen?
De Vakantiekampen worden georganiseerd door Rode Kruis-Vlaanderen. De
logistieke organisatie van de Vakantiekampen gebeurt door beroepskrachten: de
stafmedewerkers op de hoofdzetel. Zij huren de locaties, zorgen voor materiaal,
brengen de verzekering en andere administratie in orde ... Naast deze praktische
zaken zijn zij ook verantwoordelijk voor het rekruteren en opleiden van vrijwilligers,
zorgen ze ervoor dat de inschrijving van de kinderen correct en vlot verloopt en
ondersteunen ze de hoofdmonitoren, monitoren en logistiekers waar nodig.
Ook de plaatselijke Rode Kruisafdelingen helpen mee. Vrijwilligers uit deze afdelingen komen via hun plaatselijke werking in contact met kinderen met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond of spreken sociale diensten aan die werken met
deze kinderen. Op die manier zorgen zij ervoor dat de kinderen die het meest nood
hebben aan onze Vakantiekampen mee kunnen gaan op kamp. De plaatselijke afdeling of sociale dienst zorgt voor de inschrijvingen van de kinderen en regelt,
indien mogelijk, ook het vervoer van de kinderen van en naar de kampplaats.
Het organiseren van de activiteiten tijdens het kamp behoort niet tot het takenpakket van een beroepskracht, maar wordt door vrijwilligers gedaan. Het zijn de
monitoren die, in samenwerking met hun hoofdmonitoren, het activiteitenprogramma van het kamp vastleggen en uitwerken. Dit betekent dat elk kamp anders
kan zijn.
De logistieke ondersteuning tijdens het kamp – zoals vervoer van kinderen,
koken, winkelen, de was doen – wordt dan weer door de logistiekers verzorgd.
Ook dat zijn vrijwilligers.
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Vakantieaanbod
In 2021 organiseren we 5 Vakantiekampen, waardoor meer dan 160 kinderen kunnen genieten van een kamp.

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

Paaskamp

Data voor vrijwilligers

Data voor kinderen

11 april - 16 april

12 april - 16 april

Voor het Paaskamp kunnen kinderen tussen 7 en 12 jaar (geboortejaar 2014 tot
2009) inschrijven.

Tijdens de zomermaanden organiseren we vier Vakantiekampen
in Blankenberge (Chiro Bloemkine)
Data voor vrijwilligers

Data voor kinderen

Zomerkamp 1

9 juli - 17 juli

11 juli - 16 juli

Zomerkamp 2

17 juli - 25 juli

19 juli - 24 juli

Zomerkamp 3*

25 juli - 2 augustus

27 juli - 1 augustus

Zomerkamp 4

2 augustus - 10 augustus

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).
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De deelnemers
Welke kinderen kunnen mee op kamp?
De Vakantiekampen zijn er voor kinderen die volledig of deels thuis verblijven en
die niet op vakantie kunnen door financiële redenen. Jouw ‘kamp’ of ‘groepje kinderen’ zal dus vooral bestaan uit kinderen uit een maatschappelijk kwetsbare gezinssituatie. Deze kinderen hebben elk een eigen achtergrond, zowel kinderen met
en zonder migratie-achtergrond en kinderen op de vlucht kunnen mee op kamp.
De kinderen hebben elk hun eigen bagage en geschiedenis die hun gedrag beïnvloedt. Ze hebben niet altijd de handvaten om duidelijk te maken wat ze willen vertellen of om te gaan met een nieuwe omgeving. Hierin ligt een grote uitdaging voor
de vrijwilligers: het tussen de lijntjes door lezen en reageren op maat van het kind
of de jongere.
Als vrijwilliger op een Vakantiekamp is het jouw taak om in te spelen daar waar
de communicatie van de deelnemers soms misloopt. Wanneer iets niet loopt zoals
verwacht, is het voor de kinderen soms moeilijk om hier woorden aan te geven of
mee om te gaan. Uit onmacht of gebrek aan communicatievaardigheden reageren
de kinderen soms sterk verbaal of fysiek.
We vinden het belangrijk om jou als vrijwilliger die extra handvaten aan te reiken
daar waar het voor de kinderen op kamp niet altijd lukt.
Door in te zetten op goed opgeleide vrijwilligers, streven we ernaar om de kinderen
de omkadering te bieden die ze nodig hebben. Een omgeving die de kinderen zo
veel mogelijk positieve aandacht geeft om hun zelfvertrouwen te laten groeien.
Het is voor de kinderen belangrijk dat ze zichzelf kunnen zijn op kamp. Een plaats
waar ze kind kunnen zijn en samen met anderen even op vakantie zijn. Daarom
zoekt de groep vrijwilligers een programma op maat van leeftijd en met ruimte
voor aanpassingen op kamp.
Geen nood als je niet weet of je al de bagage hebt om als (hoofd)monitor of logistieker mee te gaan op kamp. We bieden binnen Rode Kruis-Vlaanderen de juiste opleiding aan en zijn ervan overtuigd dat je ook al doende heel wat kunt leren. Want
kinderen, ook van dezelfde leeftijdsgroep, zijn erg verschillend en hebben binnen
de groep dan ook een individuele benadering nodig.
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Jana (10 jaar) heeft een deugddoend Vakantiekamp achter de rug. Op de terugweg naar huis houdt ze haar ogen heel de tijd gesloten. Als ze thuiskomt,
wil ze niet uit de auto stappen, en blijft ze halsstarrig zitten met de ogen
dicht. Zolang ze haar ogen niet opent, is de vakantie nog bezig, vindt ze.

Hoeveel kinderen gaan mee op kamp?
In 2021 organiseren we in totaal 5 Vakantiekampen. In de Paasvakantie organiseren
we één Paaskamp en tijdens de zomermaanden organiseren we vier zomerkampen.
Per zomerkamp kunnen 44 kinderen mee en tijdens het Paaskamp kunnen een 30tal kinderen genieten van een Vakantiekamp. Op kamp worden ze onderverdeeld in
leeftijdsgroepen. Deze aantallen zijn onder voorbehoud van de Corona-maatregelen.
Kinderen tussen 7 en 12 jaar oud kunnen kiezen uit 3 verschillende zomerkampen in
Blankenberge en het kamp dat in de Paasvakantie georganiseerd wordt. Voor zomerkamp 3 kunnen kinderen en jongeren tussen 10 en 14 jaar oud inschrijven.
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De vrijwilligers
“Toen ik klein was, was de zomer een eindeloos avontuur. Dat de school in
september weer begon, vond ik helemaal niet erg, want ik kon goed mee en
vond het tof. Later begreep ik hoe weinig vanzelfsprekend dat was en dat
er kinderen zijn die het thuis en op school een heel stuk moeilijker hebben.
Zij vallen ook in de vakantie uit de boot, hun vrije tijd ziet er heel anders
uit en ze hebben te veel zorgen om van de zon te kunnen genieten.
Als monitor op de Vakantiekampen van Rode Kruis-Vlaanderen krijg ik de
kans om deze kinderen een positieve ervaring te bezorgen. Op de kampen
waar ik meedraaide, zag ik dat je echt een verschil kan maken. Wanneer
de kinderen ademloos naar de toneeltjes kijken of met ons ravotten in de
duinen of op het strand - waar ze tot onze verbazing soms nog nooit zijn
geweest- weet ik dat het veel voor hen betekent.”
Jens, hoofdmonitor
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Wat verwachten we van jou?
We vragen aan alle vrijwilligers een respectvolle houding ten opzichte van de kinderen en andere vrijwilligers, een sterk gevoel van verantwoordelijkheid, initiatief
kunnen nemen en een open houding voor feedback en ideeën van anderen.

Je bent gemotiveerd
We hopen dat je er zin in hebt! Samen met het vrijwilligersteam wordt het een leuk
Vakantiekamp. Motivatie is erg belangrijk. Wie gemotiveerd is, bekijkt zijn eigen
prestaties kritisch en wil zijn werkpunten altijd verbeteren.
Verder verwachten we dat je enthousiast bent, de juiste ingesteldheid hebt, in
team kan werken en je steentje wil bijdragen om de kinderen een onvergetelijke
vakantie te bezorgen.

Je hebt een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
Op kamp gaan is leuk, maar als vrijwilliger ben je de ganse dag druk bezig. Je hebt
maar weinig vrije momenten. Daarom verwachten we dat je in goede lichamelijke
gezondheid bent. Persoonlijke problemen op lichamelijk of geestelijk vlak kunnen
invloed hebben op de samenwerking met andere vrijwilligers en in de omgang met
de kinderen.

Je bent discreet
Kinderen zijn erg gevoelig. We behandelen intieme zaken heel discreet. Niet iedereen hoeft bijvoorbeeld te weten wie in bed plast.

Je hebt een verzorgd voorkomen
Als vrijwilliger ben je mee het uithangbord van Rode Kruis-Vlaanderen. Daarom vragen we dat je een verzorgd voorkomen hebt en aandacht schenkt aan persoonlijke
hygiëne.
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Enkele afspraken
Op kamp is het altijd vroeg dag. Probeer daarom onderling een uur af te spreken
wanneer het stil moet zijn, zodat je toch voldoende verdiende rust hebt. Het is
voor de kinderen, de andere vrijwilligers en jezelf leuker om tussen vrolijke, geduldige mensen te vertoeven.
Je bent op ‘vakantie’, dus wat is dan leuker dan ‘s avonds bijpraten met een glaasje
erbij? Dit houden we binnen de perken. Dus ... tijdig: “Neen, dank u!” zeggen en onder de wol kruipen. Alcohol tijdens de dag kan niet. Niet voor de (hoofd)monitoren, niet voor de logistiekers.
Huisdieren en bezoek zijn op het kamp niet toegelaten.
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Monitor bij de Vakantiekampen
Elke monitorenploeg van de zomerkampen bestaat uit 12 tot 16 monitoren. Per
leeftijdsgroep begeleiden 3 tot 4 monitoren ongeveer 10 kinderen. Op het Paaskamp zullen 10 monitoren kunnen meegaan als begeleider van het Vakantiekamp.

Opleiding
•

•

•

We raden aan om een Animatoropleiding te volgen voor de start van het
Vakantiekamp, maar dat is niet verplicht. We zijn ervan overtuigd dat een Animatoropleiding een meerwaarde is voor jouw rol als monitor op een Vakantiekamp. Je kan een opleiding zoeken via de website www.mijnkadervorming.be.
Je hebt al een Animatoropleiding gevolgd, maar je hebt je attest ‘Animator in
het jeugdwerk’ nog niet behaald? Dan kan je kamp als stage dienen. Dat stem
je best even af met de stafmedewerkers Vakantiekampen.
We gaan op zoek naar jonge vrijwilligers met de juiste ingesteldheid: mensen
die bereid zijn zich een volledige week ten volle in te zetten voor kinderen om
hen de vakantie van hun leven te bezorgen. Een monitorenploeg bestaat uit
zowel ervaren monitoren als nieuwe gezichten. Ook zonder ervaring ben je dus
zeker welkom bij de Vakantiekampen.

Leeftijd
Er bestaat een minimum- en maximumleeftijd voor monitoren: je bent (of wordt in
2021) minimaal 18 en maximaal 35 jaar.
Deze minimumleeftijd hebben we gaandeweg bepaald. De aanpak van onze kinderen is niet altijd even gemakkelijk. De eerste dag(en) testen ze hun begeleiders
graag. We ondervonden in het verleden dat jongere begeleiders daarmee vaker
moeilijkheden hadden. Er moet een duidelijk leeftijdsverschil zijn tussen de kinderen en onze begeleiders. Daarom stelden we een minimumleeftijd vast. We kijken
hierbij naar het jaar waarin je 18 jaar wordt.
Als monitor ben je maximum 35 jaar. Zo sta je nog altijd dicht bij de leefwereld van
de kinderen.

Houding tegenover de kinderen
We verwachten dat je meespeelt met de kinderen, dat je een spel mee kan uitwerken, uitleggen en begeleiden en dat je aandacht hebt voor de inkleding van alle
activiteiten.
Op kamp proberen we alles zo rustig en discreet mogelijk aan te pakken. Als een
kind luizen of een ander probleempje heeft, probeer je dit in stilte op te lossen,
zodat de anderen niet in paniek raken.
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Kinderen vinden het fijn als er rekening wordt gehouden met wat ze zeggen. Als
een kind bijvoorbeeld een bepaalde groente niet lust, geef dan bijvoorbeeld alleen
een proevertje op zijn bord, vertel een verhaal erbij en alles gaat zo binnen!
Als monitor slaap je in dezelfde slaapzaal als de kinderen (uitgezonderd voor het
Paaskamp). Voor sommige kinderen is het de eerste keer dat ze op kamp gaan en
dat beangstigt hen. Als ze weten dat een monitor vlak bij hen slaapt, zijn ze vaak
gerustgesteld.
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Hoofdmonitor bij de Vakantiekampen
Als hoofdmonitor sta je in voor de algemene leiding van het Vakantiekamp, maar
je bent zeker niet alleen. Samen met je mede-hoofdmonitor coach en ondersteun
je de vrijwilligersploeg. Je volgt de voorbereidingen van de vrijwilligers op voorhand goed op, en organiseert voorbereidingsmomenten voor het kamp. Tijdens het
kamp beheer je de kampboekhouding en administratie, ben je flexibel, neem je verantwoordelijkheid op en spring je bij waar nodig. Na het kamp zit je samen met de
stafmedewerkers Vakantiekampen om het kamp te evalueren.
Wil je graag mee als hoofdmonitor bij de Vakantiekampen? Neem dan contact op
met de Stafmedewerkers Vakantiekampen. Contactgegevens vind je op de achterflap van deze brochure.
Als hoofdmonitor bij de Vakantiekampen verwachten we dat je reeds ervaring hebt
met onze Vakantiekampen of ervaring als hoofdmonitor bij een andere jeugdwerkorganisatie hebt opgedaan. Deze kennis en ervaring neem je mee en versterkt jouw
rol als hoofdmonitor op een Vakantiekamp.
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Logistieker bij de Vakantiekampen
Elke logistieke ploeg bestaat uit 5 vrijwilligers (uitgezonderd voor het Paaskamp).
Samen zorgen zij voor de logistieke ondersteuning tijdens het kamp.

Leeftijd
Als logistieker ben je (of word je in 2021) minimaal 18 jaar. Er is geen maximumleeftijd.

Taken op Paaskamp
Het ‘doel van het kamp’ dat de vrijwilligers nooit uit het oog mogen verliezen, is de
kinderen een leuke vakantie bezorgen. Logistiekers ondersteunen de monitoren,
zodat deze hun aandacht volledig aan de kinderen kunnen schenken. De logistiekers houden zich tijdens het Paaskamp dus o.a. bezig met:
•
•
•
•
•

klaarzetten van refter;
aankopen doen voor spelen;
wassen van kledij en bedlinnen;
vervoer van kinderen ter plaatse;
briefwisseling ontvangen en versturen.

De locatie Fabiola voorziet zelf in de maaltijden voor kinderen en vrijwilligers. Logistiekers hoeven niet te koken, maar kunnen zeker een lekkere vijfde maaltijd
voorzien.

Taken op Zomerkamp
Het ‘doel van het kamp’ dat de vrijwilligers nooit uit het oog mogen verliezen, is de
kinderen een leuke vakantie bezorgen. Logistiekers ondersteunen de monitoren,
zodat deze hun aandacht volledig aan de kinderen kunnen schenken. De logistiekers houden zich tijdens de Zomerkampen dus o.a. bezig met:
•
•
•
•
•
•
•

onderhoud van keuken, eetzaal en wasgelegenheid;
aankopen doen voor maaltijden en spelen;
maaltijden bereiden en eventueel picknick voorzien;
briefwisseling ontvangen en versturen;
wassen van te vuile kledij en bedlinnen;
vervoer van de kinderen ter plaatse;
uren van de maaltijden afspreken met de hoofdmonitoren.

Als de kinderen op het kampterrein aankomen, krijgen de kinderen en de ouders of
begeleiders van de kinderen een warm onthaal, met een koekje en een kop koffie
of een glas fruitsap. Op die manier kunnen de kinderen onmiddellijk worden opgenomen in de sfeer van het kamp, en kunnen de ouders en begeleiders met een fijn
gevoel naar huis.
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Eén persoon van de logistieke ploeg kan het geldbeheer op zich nemen. Alle uitgaven worden ingeschreven. Na het kamp wordt het resterende geld terugbezorgd
aan de hoofdmonitoren.
Eventueel waken logistiekers bij de kinderen tijdens de avondvergaderingen van de
monitoren of wonen ze een avondvergadering bij voor afspraken in verband met
de volgende dag.
Uiteraard is het bij dit alles heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken met
de hoofdmonitoren. Een duidelijk schema en dagelijks overleg zijn onmisbaar.
Soms moet het echt snel gaan, waardoor iedereen al eens iets vergeet. Je zet het
vieruurtje klaar voor een groep die op uitstap gaat en ze vergeten het mee te nemen. Kan bij iedereen gebeuren...
Houd voor de maaltijden rekening met vertragingen die monitoren kunnen oplopen tijdens een uitstap. Er kan wel eens iets misgaan, de monitoren hebben dit niet
altijd zelf in de hand.
Een kleine extra maaltijd ofwel vijfde maaltijd ‘s avonds wordt enorm geapprecieerd door de monitoren. Soms is het voor monitoren namelijk niet mogelijk om
voldoende te eten tijdens de maaltijden overdag. Een kind met een probleempje
moet tijdens het eten ook voldoende aandacht krijgen.
Monitoren kunnen al eens iets onverwachts vragen aan de logistiekers. Ze hebben
plots een pakje koeken, bloem, zout ... nodig. Dit kan zowel voor jou als voor hen
onverwacht zijn. Help waar je helpen kan.
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Vind je geen vrijwilligersfunctie die bij je past?
•

Werk je liever met volwassen met een beperking?
Neem een kijkje op www.rodekruis.be/vakantie voor meer informatie.

•

Werk je liever als vrijwilliger met kinderen met een beperking? Dat kan binnen
onze kampen voor kinderen met een beperking uit een maatschappelijk kwetsbare gezinssituatie.
Neem een kijkje op www.rodekruis.be/ikwilopkampmetzorg.

•

Zoek je liever een andere vrijwilligersfunctie binnen Rode Kruis-Vlaanderen?
Neem een kijkje op www.rodekruis.be/vrijwilliger.
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Voorbereidingen
Voorbereidingsdagen in ploeg
Voor het kamp van start gaat, organiseren de hoofdmonitoren van je kamp enkele
voorbereidingsdagen. Tijdens de voorbereiding kan je al kennismaken met het thema en de andere vrijwilligers uit jouw ploeg. De monitoren worden verdeeld over de
verschillende groepjes en een eerste uitwerking van de spelen kan aan bod komen.
Bij de logistiekers van de zomerkampen wordt hier een eerste aanzet voor het kampmenu gegeven.
De hoofdmonitoren zullen aan de monitoren vragen om de voorbereidingen van de
spelen door te geven voor het kamp begint. Van de logistiekers van de zomerkampen
verwachten zij het uitgewerkte menu tijdig voor de start van het kamp.
We vertrekken op kamp met een afgewerkt programma. Een goed afgewerkt spel
vraagt veel energie, maar geeft ook de beste resultaten. Het kamp is ook zo intensief
dat je ’s avonds liever napraat dan de volgende dag nog te moeten voorbereiden. Hier
heb je op kamp zelf vaak ook gewoon geen tijd voor.

Opleidingsdag Vakantiekampen
Met het oog op een goede voorbereiding en inzicht in onze doelgroep, organiseren
we jaarlijks een Opleidingsdag voor alle vrijwilligers Vakantiekampen in samenwerking met het project Aangepaste Vakantiekampen. Als je in 2021 meegaat als vrijwilliger met de Vakantiekampen, verwachten we dat je op deze dag aanwezig bent.
We staan stil bij de doelgroep van Vakantiekampen, bieden je een leuke vorming
aan en voorzien tijd om in ploeg aan de slag te gaan. De datum waarop we deze
opleiding organiseren, communiceren we via de vrijwilligerswebsite en via mail.
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Vlak voor en na het kamp
Paaskamp
De hoofdmonitoren, monitoren en logistiekers komen één dag voor de kinderen
aan op de kampplaats om alles tot in de laatste puntjes voor te bereiden: de laatste
spelvoorbereidingen maken, het kampterrein inkleden, de slaapkamers verdelen ...
zijn enkele van de vele dingen die moeten gebeuren.
Nadat de kinderen naar huis keren, starten de vrijwilligers de opruim op de kampplaats. Zij vertrekken dezelfde dag als de kinderen naar huis.

Zomerkampen
De hoofdmonitoren, monitoren en logistiekers komen twee dagen voor de kinderen aan op de kampplaats om alles tot in de laatste puntjes voor te bereiden: de
laatste spelvoorbereidingen maken, het kampterrein inkleden, de slaapkamers verdelen... zijn enkele van de vele dingen die moeten gebeuren.
Nadat de kinderen naar huis zijn teruggekeerd, blijven de hoofdmonitoren, monitoren en logistiekers nog één dag om alles in orde te brengen: afwassen, overschotjes
wegdoen, spelmateriaal opbergen, noem maar op. Zo is alles in orde voor het volgende kamp en wordt het kampterrein netjes achtergelaten. We verwachten dat de
hele ploeg zich hiervoor engageert.
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Wat doen we op kamp?
Hieronder lees je 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.
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7.00 uur:

RIIIIING! Opstaan logistiekers! Oogjes open, er staat jullie weer een
drukke dag te wachten. Het ontbijt wordt klaargemaakt, de tafels
worden gedekt …

7.30 uur:

RIIIIING! Opstaan monitoren! Oogjes open, er staat jullie weer een
drukke dag te wachten. Sommige kinderen zijn al wakker en staan al
te trappelen om er in te vliegen!

8.00 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:

Iedereen smult van de lekkernijen die de logistiekers op de tafels
hebben getoverd: hagelslag, choco, confituur, speculaas, kaas, hesp,
yoghurt met fruit …

9.00 uur:

Iedereen klaar voor een goed gevulde voormiddag? Iedereen vraagt
zich af wat er vandaag te gebeuren staat. Op het ritme van de muziek doen de kinderen en jongeren de kampdans en gooien ze hun
stramme spieren en stijve gewrichten los. Na het ontbijt beginnen
de logistiekers met de afwas van het ontbijt en de bereiding van het
eten voor de volgende maaltijd. De monitoren begeleiden de voormiddagactiviteiten.

12.30 uur:

Het middagmaal! De kinderen kijken uit naar al de lekkernijen op tafel. De logistiekers hadden tijdens de voormiddag werk aan het middagmaal, waarvan nu iedereen geniet.

13.00 uur:

Na de afwas begint de logistieke ploeg aan de voorbereidingen voor
de avondmaaltijd. Enkele logistiekers gaan nog even naar de winkel.
Andere logistiekers helpen de hoofdmonitoren om de kinderen naar
de speeltuin te brengen. Ook het vieruurtje wordt klaargemaakt.

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:

Vieruurtjestijd! Tussendoor even tijd om van het vieruurtje te smullen
en dan … verder spelen.

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, mmm: wat smaakt die verse soep toch lekker!

18.30 uur:

Na het avondmaal volgt alweer de afwas en de keuken wordt opgeruimd. Het menu van de volgende dag wordt besproken. Tijd voor de
kinderen en monitoren om samen te genieten van het slotmoment
van de dag. Een klein afsluittoneeltje uit het kampverhaal, een beloningsmoment voor de kinderen …

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 en 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. De logistiekers maken
een (kleine) vijfde maaltijd klaar voor de monitoren tijdens de avondvergadering.

22.30 uur:

De monitoren hebben de tijd om eens samen te zitten, en de afgelopen en komende dag te bespreken. Met een hapje dat de logistiekers
nog klaargemaakt hebben, stillen ze de kleine honger. Soms is het
voor monitoren moeilijk om voldoende te eten tijdens de maaltijden
overdag. Want ook tijdens het eten krijgt een kind met een probleempje voldoende aandacht. De volledige vrijwilligersploeg kan nog even
bijpraten en dan … genieten van een welverdiende nachtrust.
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Infomomenten en opleidingen
Infomoment
Zin om mee te gaan, maar zit je nog met enkele vragen? Neem dan zeker deel aan
een digitaal Infomoment van de Vakantiekampen. Tijdens dit infomoment lichten
we onze doelgroep en werking toe, en bieden we een kijk op de verschillende taken
en rollen die je als vrijwilliger bij de Vakantiekampen kan opnemen. Er staan twee
digitale infomomenten gepland:
•
•

Woensdag 25 november 2020 – 19u30-21u30
Vrijdag 12 februari 2021 – 19u30-21u30

Inschrijven kan steeds tot een week voor het infomoment via mail naar
vakantiekampen@rodekruis.be. Bij bevestiging van jouw inschrijving bezorgen
we jou de deelnamelink.

Opleidingsdag Vakantiekampen
Met het oog op een goede voorbereiding en inzicht in onze doelgroep, organiseren
we jaarlijks een Opleidingsdag voor alle vrijwilligers Vakantiekampen in samenwerking met het project Aangepaste Vakantiekampen. Als je in 2021 meegaat als vrijwilliger met de Vakantiekampen, verwachten we dat je op deze dag aanwezig bent.
We staan stil bij de doelgroep van Vakantiekampen, bieden je een leuke vorming
aan en voorzien tijd om in ploeg aan de slag te gaan. De datum waarop we deze
opleiding organiseren, communiceren we via de vrijwilligerswebsite en via mail.

Monitoren
Animatoropleiding
We raden aan een Animatoropleiding te volgen voor de start van het Vakantiekamp, maar dit is niet verplicht. We zijn ervan overtuigd dat een Animatoropleiding
een meerwaarde is voor jouw rol als monitor op een Vakantiekamp. Je kan een opleiding zoeken via de website www.mijnkadervorming.be.
Je kan een Animatoropleiding volgen bij onze collega’s van Jeugd Rode Kruis. Zij
organiseren een Animatoropleiding in de paasvakantie (9 tot en met 15 april 2021
in Dworp). Let op: de Animatoropleiding in de paasvakantie valt samen met het
Paaskamp! Ze organiseren ook een Animatoropleiding in de zomervakantie (30 juli
tot en met 6 augustus 2021 in Malle). Let op: deze opleiding valt samen met een
deel van Vakantiekamp 3 en 4 in de zomervakantie.
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Inschrijven kan via http://act.rodekruis.be. Je kan ook een Animatoropleiding bij
andere jeugdwerkorganisatie volgen. Je vindt alle data en info op www.mijnkadervorming.be.
Je hebt al een Animatoropleiding gevolgd, maar je hebt je attest ‘Animator in het
jeugdwerk’ nog niet behaald? Dan kan je kamp als stage dienen. Dit stem je best
even af met de stafmedewerkers Vakantiekampen.

Logistiekers
Voor logistiekers van de zomerkampen voorzien we een opleiding op voorkamp.
Thema’s die aan bod kunnen komen zijn o.a. hygiëne, voedselveiligheid in de keuken, koken voor grote groepen en praktische tips en tricks.
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Vakantieaccomodaties 2021

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 belevingsruimte … Kortom je kan het niet zot genoeg bedenken, het is er allemaal.
In deze accommodatie zijn er bedden en linnengoed voor iedereen voorzien.
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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.
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Praktisch
Zin gekregen om je in te schrijven?
Surf vanaf 2 november 2020 naar www.rodekruis.be/ikwilopkamp en doorloop
daar de aanmeldingstool om je in te schrijven als (hoofd)monitor of logistieker.
Als je voor de eerste keer meegaat als vrijwilliger, dan vragen we je om je als vrijwilliger te registreren bij Rode Kruis-Vlaanderen. Je ontvangt na je aanmelding een
automatische mail met het registratieformulier en Erecode.

Uittreksel uit het Strafregister –
Minderjarigenmodel 596.2
Omdat we tijdens de Vakantiekampen werken met minderjarige kinderen en jongeren vragen we aan iedere vrijwilliger om vierjaarlijks een ‘Uittreksel uit het Strafregister’ voor te leggen.
Dit kan je gemakkelijk afhalen op de dienst Bevolking van je gemeente. In sommige
gemeenten kan je je bewijs ook bestellen via het e-loket (website van je gemeente)
bij ‘Uittreksel uit het Strafregister’. Je moet het Minderjarigenmodel 596.2 aanvragen, voor animatie of begeleiding van minderjarigen.
We respecteren uiteraard jouw privacy en dit document wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

Hoeveel kost een Vakantiekamp?
Als vrijwilliger betaal je niets om mee te gaan op kamp.
De kinderen betalen 35 euro. Als het gezin dit niet kan betalen, springt het OCMW,
een sociale organisatie of een Rode Kruisafdeling bij. Dit bedrag dekt de kostprijs
van de kampen niet, maar geeft de kans aan ouders om iets bij te dragen voor de
vakantie van hun kinderen.

Wat met verzekering en aansprakelijkheid?
Als vrijwilliger word je verzekerd met zowel een ongevallenverzekering als een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.
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Vervoersonkosten en andere onkosten
Wat krijg je terugbetaald?
•
•
•
•
•
•
•
•

Verplaatsingsonkosten van en naar het kamp (enkele rit en/of originele treintickets)
Verplaatsingsonkosten tijdens het kamp in functie van het kamp (winkelen,
wegbrengen van kinderen...)
Verplaatsingsonkosten van en naar een voorbereidingsweekend/-dag
Verplaatsingsonkosten van en naar een evaluatieweekend/-dag
Verplaatsingsonkosten van en naar een werkgroepvergadering
Verplaatsingsonkosten van en naar een specifieke opleiding van Vakantiekampen
Verplaatsingsonkosten van en naar een opruim van kampmateriaal
Gemaakte onkosten voor het kamp (het kassabewijs is noodzakelijk)

Wat krijg je niet terugbetaald?
•
•
•

Verplaatsingsonkosten voor privédoeleinden tijdens het kamp (een trouwfeest, thuis gaan slapen ...)
Verplaatsingsonkosten van en naar Randee Voe, het bedankingsmoment voor
vrijwilligers
Verplaatsingsonkosten van en naar een Animatoropleiding. Deze kan je wel
terugvragen bij je afdeling of provincie als je de toestemming kreeg om de
opleiding te volgenn.
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Meer informatie
Rode Kruis-Vlaanderen
Sociale Hulpverlening
Motstraat 40
2800 Mechelen
tel. 015 44 35 11
vakantiekampen@rodekruis.be
www.rodekruis.be

V.u.: Philippe Vandekerckhove, Motstraat 40, 2800 Mechelen
Foto’s: © Patrick Hattori
2020_083
Rode Kruis-Vlaanderen ontvangt structurele steun van:

Wil je de Vakantiekampen van het
Rode Kruis financieel steunen? Alle
giften zijn welkom op rekeningnummer
BE28 0960 0000 9620 met vermelding
‘Gift Vakantiekampen’. Alvast hartelijk dank voor je bijdrage. Voor giften
vanaf €40 op jaarbasis ontvang je een
fiscaal attest.

