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Hoewel dit boekje boordevol tips, tricks en ervaringen van anderen staat,

het organiseren van een buitenlands kamp in al zijn aspecten, vind je in
het Internationaal Kampvisum zelf, net als de papieren voor kampcontracten
en kampkeuringen. Gebruik deze twee boekjes dan ook als een geheel

Je kan een Internationaal Kampvisum krijgen in de Hopper Winkels ,
via je DC of je kan de digitale versie raadplegen op de website:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/internationaal-kampvisum.

Wij wensen jullie alvast onvergetelijke ervaringen!
Veel plezier!
Ploeg Akabe – Scouts en Gidsen Vlaanderen
Ploeg Internationaal – Scouts en Gidsen Vlaanderen
© 2019
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GEEN BUITENLANDS KAMP ZONDER VOORBEREIDING.
WERK STAP VOOR STAP, MAAND NA MAAND
AAN JE SUPERKAMP EN MAAK HET ZO MINDER ZWAAR.
DEZE TIJDLIJN IS EEN SUGGESTIE VAN HOE JULLIE PLANNING ER
UIT ZOU KUNNEN ZIEN ALS JE EEN JAAR OP VOORHAND BEGINT.
INDIEN JULLIE VROEGER BEGINNEN PLANNEN, SCHUIFT
ALLES UITERAARD EEN BEETJE OP.

TIJDSLIJN
September

Oktober

November

December

Wilde
ideeen, ruwe
planning

Welk kamp?

Waarheen?

Bij de start van het
jaar stel je een ruwe
jaarplanning op die
je bespreekt met
je leden. Wilde
ideeën rem je
voorlopig
niet af, inspiratie
komt van overal.

Het soort kamp is
belangrijker dan de
bestemming
en er zijn meer
mogelijkheden dan
je denkt. Als je kiest
voor een uitwisseling
of project, zoek
dan tijdig naar
subsidies. Je moet
de aanvragen vaak
lang op voorhand
indienen.

Als het soort kamp
bepaald is, kan je op
zoek naar
bijpassende
bestemmingen.
Toets regelmatig af
of de ouders akkoord
gaan met de plannen
om conflicten later
te vermijden.

Knopen
doorhakken,
centen
zoeken en
kamp
registreren

an
ezen v
Het ki
ng
tem mi
je bes
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Contact met
de ouders

Kies samen een
bestemming waar
iedereen in de mate
van het mogelijke
tevreden over is.
Stel een budget op
en registreer je kamp
op scoutsengidsenvlaanderen.be/
kampregistraties/
toevoegen

Januari

Medische
(voor)zorgen

zie blz. 15

Februari

Vervoer en Internationale
verzekeringen
extras

Informeer je over
wat wel en
niet verzekerd is
in het buitenland.
Denk na over het
transport naar je
bestemming en
tijdens het kamp.

		

Een uitwisseling
met andere scouts
tijdens het kamp is
een tof extraatje.
Het levert misschien
een leuke en/of
gratis kampplaats
en activiteit op.

Ver voer en
verzekeringen
zie blz. 13

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Gezocht:
inhoud

Formaliteiten
&
administratie

Materiaal

Puntjes
op de i

Maak dat
je weg bent

Nagenieten
&
evalueren

Je kamp krijgt
vorm, maar hoe vul
je de dagen? Ook een
buitenlands kamp
heeft een programma
nodig. Betrek de leden
zeker bij dit deel van
de planning.

Program
ma

zie blz. 14

Update de
kampregistratie
en verzamel
de individuele
steekkaarten en
toestemming van
de ouders. Stop de
documenten die mee
moeten op kamp
alvast in een map.
Stel je concrete
plannen voor op een
infoavond voor de
ouders.

Breng de EHBO
in orde en verzamel
het materiaal.
Controleer de
regelgeving van
je bestemming,
zodat je niet voor
verrassingen komt
te staan.

Controleer alles
voor de
laatste keer.
Je bent
vertrekkensklaar.

Inpakken en
wegwezen! Maak van
het buitenlands kamp
een onvergetelijke
ervaring. Veel plezier!

Na een geslaagd
kamp evalueer je
het kamp met je
leden en vertel je de
kampverhalen tijdens
een fotoavond aan
de ouders (en aan
elkaar). Deel ook je
kampplaatsen met
andere groepen op
buitenlandskamp.be.

te
Nagenie
zie blz. 16

n!

zie blz. 10
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AKABE
OOK OVER
DE GRENS ?
Een buitenlands kamp organiseren voor akabeleden is een hele uitdaging. Wat deze
uitdaging nog intenser maakt is het feit dat geen twee akabegroepen hetzelfde zijn.
Naargelang de grootte, sterkte en (fysieke) mogelijkheden van jullie groep, zal jullie aanpak
helemaal anders zijn. Op het vlak van planning, het soort kamplocatie en bij het betrekken
van leden zullen er bijvoorbeeld heel wat verschillen zijn.

Niks schreeuwt meer scouting voor
mij dan als groep voor het ongekende
avontuur kiezen en met een rugzak
vol verhalen, hechtere vriendschappen
en onvergetelijke ervaringen terug
komen. Dat is voor ons de essentie
van een buitenlands kamp. Het feit
dat je dit met Akabe doet maakt niet
uit. De uitdaging is inderdaad groter.
Maar de voldoening is achteraf is dat
nog onnoemelijk veel meer. Ga de
uitdaging aan, beklim de berg, stap in
de kano en geniet!” –
Sanne, Akabe Albatros
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Uit ervaringen van verschillende akabegroepen hebben we gemerkt dat een voorbereiding
2 jaar kan duren, of dat 1 jaar plannen voldoende is. Hoe dan ook raden we steeds aan
om minstens een jaar op voorhand te polsen bij leden en ouders of er interesse is in een
buitenlands kamp. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de ouderbezoeken voor het kamp het jaar
(of 2 jaar) voordien.
Ondanks de extra moeite die je in een buitenlands kamp steekt,
geloven we wel echt in de meerwaarde van zo’n avontuur voor jullie akabe’ers.
Een kamp in het buitenland biedt grensverleggende uitdagingen en onvergetelijke
ervaringen. Jullie groep zal er zonder twijfel sterker uitkomen.
Probeer eens om contact te leggen met een lokale
scoutsgroep. Jullie leden krijgen zo de kans om
andere culturen écht te leren kennen in een context
waar ze zichzelf thuis voelen: de scouts.
Meer nog, jullie zullen de leden laten zien dat ze deel
uitmaken van een wereldbeweging en dat er overal
ter wereld mensen zijn zoals zij.

HET IDEE
ONTSTAAT
Je idee voorstellen aan de leiding

Het soort kamp bepalen

Toets eerst bij jullie leidingsploeg af of ze een buitenlands
kamp zien zitten, zeker als het de eerste keer is voor
jullie akabegroep of akabetak dat jullie zoiets willen
organiseren. De voorbereidingen tijdens het jaar en het
kamp zullen namelijk extra tijd en werk vragen. Hou een
brainstormsessie met de hele leidingsploeg om hierover
na te denken en stil te staan bij enkele belangrijke vragen.
Hoeveel tijd en middelen willen we hier zelf insteken?
Voor welke tak(ken) organiseren we dit buitenlands kamp?
Ziet de (tak)leiding van volgend jaar dit zitten? Hoeveel tijd
zal dit project kosten? Bieden we dit aan als extra kamp of
vervangt dit ons gewone kamp? Een gedragen idee van de
ganse ploeg om op buitenlands kamp te gaan zal dan ook
meer kans op slagen hebben.
Weten jullie niet zeker hoe het plannen van zo’n kamp
er aan toe gaat en of jullie leidingsploeg dit kan dragen?
Ga dan eens aankloppen bij Ploeg Internationaal voor de
vorming over het plannen van een internationaal kamp.

Zoals hierboven al werd aangehaald, zijn geen twee
akabegroepen dezelfde. Bijgevolg zullen ook geen twee
buitenlandse kampen hetzelfde zijn.
Neem zeker de tijd om hier eens bij stil te staan en stel jezelf
volgende vragen:
n
Welk soort kamp is geschikt voor onze groep?
n
Kunnen we gaan kamperen of hebben we een gebouw
nodig?
n
Of is onze groep zelfs sterk genoeg om ons gastland te
verkennen op een trekkamp?
n
Sta ook stil bij welke aspecten van de voorbereiding je
de leden betrekt en welke je helemaal zelf in handen
neemt als leiding.

et onze Vips
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Wist je dat er in verschillende
landen in Europa ook
scoutsgroepen voor jongeren
met een beperking bestaan?
Zo heb je de blauwe vogels in
Nederland en ook in Oostenrijk
en Spanje vind je Akabeachtige groepen terug.

Jullie idee voorstellen aan de ouders
Jullie hebben als leidingsploeg besloten dat jullie
achter dit project staan. Tijd om de ouders erbij te betrekken.
Pols eens bij de ouders hoe ze tegenover een buitenlands
kamp staan. Wees ook niet bang om input van ouders te
vragen over vervoersmiddelen, noden op reis,...
Dit kan je op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld
via mail, huisbezoek, infoavond, enquête,…
Enkele vragen die je kan stellen zijn:
n
Wat vinden jullie belangrijk om rekening mee te
houden?
n
Wat zou voor jullie de meerwaarde zijn van een
buitenlands kamp?
n
Is jullie kind al in het buitenland geweest?
n
...
●
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Een uitwisseling op poten zetten
Bij een uitwisseling ga je op zoek naar contact met de locals
in je land van bestemming. Dit kan een enkel spel, of een
paar dagen samen doorbrengen zijn. Is dit iets wat jullie
interesseert? Neem dan eens een kijkje in het Internationaal
Kampvisum.

Extra ondersteuning
Als jullie groep wat meer ondersteuning wil, kunnen jullie
eventueel overwegen om samen te werken met JEKA.
Deze organisatie kan jullie helpen bij het vastleggen van
vervoer en een kamplocatie.
Ze bieden ook pakketten met activiteiten aan, maar binnen
de geest van scouting, raden we aan om niet voor een all-in
pakket te kiezen en jullie activiteiten zoveel mogelijk zelf
uit te werken. Blijf zelf de uitdaging aangaan want dat is de
meerwaarde van een buitenlands kamp. Hou het scoutesk
en betrek jullie leden zoveel mogelijk!

N
E
Z
E
I
K
T
HE
VAN JE BESTEMMING
STAAN LEIDING, LEDEN EN OUDERS ACHTER
EEN BUITENLANDS KAMP? DAN IS HET
TIJD OM ER VOLOP AAN TE BEGINNEN!
START OOK NU AL MET HET BETREKKEN
VAN JULLIE LEDEN IN HET HELE PROCES,
ZO KUNNEN JULLIE HEN MEER INSPRAAK
GEVEN IN DE LOCATIE EN HET
PROGRAMMA EN BEREIDEN JULLIE HEN
VOOR OP DIT AVONTUUR.
De grote vraag is uiteraard: Waar gaan we naartoe?
Jullie kunnen dit met de leiding bepalen, maar er zijn ook
verschillende leuke manieren om jullie akabeleden te
betrekken bij het kiezen van jullie bestemming. Met deze
methodieken kunnen jullie aan de slag te gaan om een land
te kiezen en vooral ook om te kijken wat een buitenlands
kamp voor hen betekent.
n

Spellet
wereld jes van over
h
handig vinden jullie in eel de
e
wereld boekje “Reis het
en Gids in 80 spelen” rond de
Dit is en Vlaandere van Scouts
t
of in o e vinden op d n.
nze Ho
e
pperwin website
kels!

Doe een landenvergadering: maak een grote kaart
van Europa waarop jullie de landen aanduiden die
tot de mogelijke bestemmingen behoren. Verken
elk land met je groep of tak door middel van enkele
lokale spelletjes. Of voorzie een typisch gerecht om
te proeven, geef op een ludieke manier meer info
over het land vb. een muziekquiz met de plaatselijke
muziek, memory met bezienswaardigheden,...
Jullie kunnen ook elk lid vragen om info over één
bepaald land op te zoeken en verkleed te komen als
een inwoner van dat land. Zo kunnen de leden elkaar
op de landenvergadering vertellen over “hun” land.
De leden maken zo kennis met verschillende landen
wat leidt tot een meer gegronde keuze.

n

Akabe

Sint-J
ohan

Jullie kunnen ook wat meer tijd dan 1 vergadering
nemen om het land te kiezen. Reserveer elke
vergadering het laatste uurtje om landen te
ontdekken. Bespreek telkens 1 of 2 landen en laat
leden op voorhand thuis hierover al dingen opzoeken
en meebrengen. Voorzie zelf ook informatie, foto’s,
eten, spelletjes en andere dingen die met dat
land te maken hebben. Maak telkens een groot
bord over dit land waar je samen met je leden de
belangrijkste info op verzamelt. Nadat je enkele
vergaderingen zo afgesloten hebt, heb je dan een
mooi overzicht van wat bij welk land hoort en welke
activiteiten/verwachtingen de leden koppelen aan de
verschillende landen. Ook zo kunnen ze met voldoende
achtergrondinformatie kiezen voor een land.

Maar let op: Zorg dat de ideeën niet te crazy worden en dat
de verwachtingen realistisch blijven. Laat de leden tijdens
de activiteit zeker dromen en voorstellen geven maar besluit
altijd samen met hen wat er mogelijk is en wat niet.
Als je op voorhand duidelijk bent over wat haalbaar is en
wat niet, zal het doorheen het jaar ook makkelijker zijn om
samen de planning van het kamp in elkaar te steken.
Als jullie genoeg informatie verzameld hebben,
kunnen jullie samen met de leden een bestemming kiezen.
Hak uiteindelijk als leiding mee de knoop door. Wat
is haalbaar voor jullie, wat komt tegemoet aan de
mogelijkheden qua vervoer/kosten/etc. die jullie voorop
stellen (deze info heb je reeds verzameld bij de ouders),
welk land beantwoordt het meest aan de verwachtingen die
jullie leden hebben bij een buitenlands kamp? Dit kan ook
perfect Nederland blijken te zijn. De afstand is zeker niet het
belangrijkste aspect van je buitenlands kamp.
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OK T OB ER

CONTACT
MET DE OUDERS
DIT
CHILLENDE PUNTEN IN
JULLIE ZULLEN OP VERS
. ELKE
T KOMEN MET OUDERS
AVONTUUR IN CONTAC
J GEVEN
ANDERS AAN, MAAR WI
GROEP PAKT DIT WAT
HOUVAST MEE.
ALVAST WAT TIPS EN

Zoals besproken in het hoofdstuk “Het idee ontstaat” raden
we aan om het eerste contact met de ouders te voorzien
vóór jullie beslissen om op buitenlands kamp te gaan.
Nu jullie plannen al iets concreter zijn, is het belangrijk om
de ouders op de hoogte te brengen van de huidige stand van
zaken. Doe dit af en toe doorheen het jaar en communiceer
ook op voorhand wanneer deze infomomenten zullen vallen.
Overdrijf niet, maar sta ook open voor vragen van ouders
tussendoor. Dit zijn enkele van onze suggesties
voor momenten om ouders te informeren.

n

n

Ouderavond
n
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Organiseer een eerste ouderavond nadat jullie
gebrainstormd hebben over jullie wilde ideeën en wanneer
er knopen doorgehakt zijn. Je wil de ouders hier al een ruwe
schets van jullie kamp meegeven.
n
De bestemming: Het is altijd leuk als jullie ook de
leden hierin betrekken. Maak samen met jullie groep
een voorstelling van het land waar jullie naartoe willen
door middel van toneeltjes/fotocollage/kleding/...
Kook op voorhand samen iets typisch van jullie
bestemming en laat zo de ouders zien naar waar jullie
zullen trekken.
n
Geef hier ook mee welk type kamp jullie gepland
hebben. Gaan jullie kamperen? Blijven jullie op één

plek of bezoeken jullie verschillende stadjes? Zullen
jullie proberen een uitwisseling op poten te zetten?
Komt er misschien ook wat citytrippen aan te pas?
Vermeld ook kort even voor welke vervoersmiddelen
jullie gekozen hebben. Jullie moeten nog geen
maatschappijen kunnen doorgeven, maar zorg dat
ouders en leden zich mentaal kunnen voorbereiden
op een lange busreis, beperkte bagage,...
Jullie hebben reeds aan de ouders gevraagd wat de
mogelijkheden voor hun kind zijn qua reizen toen jullie
het idee hebben voorgesteld om op buitenlands kamp
gaan (zie “het idee ontstaat). Als jullie hier rekening
mee gehouden hebben, ontstaan er hier geen
problemen meer over.
Beslis tegen deze ouderavond welke leiding er
mee zal gaan op het buitenlands kamp. Zo kunnen
de ouders zich een beter beeld vormen van de
organisatie, hebben ze een aanspreekpunt en zo
stellen jullie hen al weer een beetje geruster.
Haal hier ook de financiële plannen aan. Bespreek
jullie budget en waar jullie voornaamste kosten
vandaan komen. Dit hoeft absoluut geen gedetailleerd
financieel plan te zijn. Hebben jullie reeds ervaring
met buitenlandse kampen? Baseer je dan op vorige
budgetten. Als jullie die ervaring niet hebben, kunnen
jullie steeds bij andere akabegroepen aankloppen of
bij ploegen Akabe en Internationaal.
Wat moeten jullie vandaag al wel kunnen zeggen:
Hoe zal het kamp bekostigd worden? Betalen de
ouders alles of proberen jullie als groep ook geld in
te zamelen? Als jullie geld willen inzamelen, geef dan
ook al mee hoe. Denk op voorhand na over wat je kan
doen indien ouders dit kamp niet kunnen betalen en

n

reik ouders meteen de mogelijkheden aan. Voor meer info hierover, kan
je terecht in het Internationaal Kampvisum of hier verder in het stukje
“Het financiële plaatje”.
Verder is een ouderavond ook een leuk moment om al eens te
polsen naar wat de leden daar willen doen. Laat de leden samen
met hun ouders nadenken over wat ze willen en dit opschrijven. Zo
krijg je de ideeën van de kinderen, maar tegelijk ook de eventuele
nuances of bedenkingen die ouders hierbij hebben. Ook kunnen zij de
haalbaarheid ook mee inschatten. Een uitdaging aangaan kan zeker.
Grenzen verleggen met je leden maakt van het buitenlands kamp een
onvergetelijke ervaring. Hoe beter je voorbereid bent, des te meer jullie
kunnen genieten van het kamp.

Stand van zaken
Plan eventueel in december een kort moment in om ouders te informeren over
de stand van zaken. Vraag hen bijvoorbeeld om een half uurtje langer te blijven
na de vergadering en laat hen weten hoe de voorbereidingen vlotten, hoe het
met jullie geldacties staat en laat zeker ook ruimte voor hun vragen. Je kan
dit ook vervangen door een tussentijdse nieuwsbrief of een update in jullie
programmaboekje.

Infomoment
In mei komt het kamp er met rasse schreden aan en is het tijd voor jullie
laatste infomoment. Dit kan ofwel een ouderavond met iedereen zijn, zodat alle
ouders van elkaars vragen kunnen leren en de leden samen hun enthousiasme
kunnen delen. Of jullie kunnen opteren voor een persoonlijk bezoek aan elk lid,
zodat de ouders in alle rust hun vragen kunnen stellen in een vertrouwelijke
sfeer. Het is op dit moment dat jullie de ouders van alle concrete informatie
zullen voorzien: uren, benodigdheden, reisweg,...
n
Niet alle leden zullen al het benodigde (kampeer)materiaal in huis
hebben en hebben het budget om de grotere aankopen te doen. Vraag
eens na binnen de leidingsploeg of bij familie of er iemand misschien
materiaal te leen heeft. Velen hebben deze spullen misschien nog
ergens op zolder liggen en helpen jullie er graag mee. Hoor ook eens bij
de gouw of jullie district of ze misschien een uitleenbank hebben..
n
Informatie over de communicatiemogelijkheden: houden jullie een blog
bij, komt er info op de facebookpagina, een instagramaccount, ...
Bezorg de ouders de noodnummers (van de leiding), postadressen, …
En communiceer bijkomend ook jullie regels rond het eigen gsmgebruik van de leden.
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VERZEKERINGEN
VERVOER
Bijkomende verzekering

PROBEER ORIGINEEL UIT DE HOEK TE KOMEN
MET JULLIE GELDACTIES EN EENS EEN ANDER
DOELPUBLIEK TE BEREIKEN DAN ANDERS. ZO
BEN JE NIET STEEDS AFHANKELIJK VAN DEZELFDE
MENSEN UIT JULLIE DIRECTE OMGEVING.

Naast de verzekeringen voor in het buitenland die
Scouts en Gidsen Vlaanderen aanbiedt, is het ook
interessant om te kijken naar een bijkomende verzekering
voor medisch materiaal zoals rolstoelen en dergelijke.
Deze verzekering kunnen jullie niet aanvragen bij Scouts
en Gidsen Vlaanderen, maar gaat via de verzekering van de
ouders. Daarom raden we aan om hierover met de ouders
in overleg te gaan en samen te bekijken of jullie bijkomende
verzekeringen zullen aanvragen, of misschien zijn
die er al wel.

Informeer je zeker ook over subsidies
en steun van andere organisaties zoals
de Lions club om jullie financieel te
ondersteunen. Bij veel gemeenten kan je
subsidies krijgen voor jeugdwerking, vraag
dit zeker eens na bij jullie eigen gemeente.
Indien jullie ter plekke willen uitwisselen
met een buitenlandse scoutsgroep kunnen
jullie eventueel ook subsidies krijgen bij
JINT vzw. Als jullie hier in geïnteresseerd
zijn, begin je best ruim op voorhand met je
planning.
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Meer informatie hierover
kunnen jullie vinden
in het kampvisum, bij
Ploeg Internationaal
en de Internationaal
Commissarissen (IC’s) of op
de website.

In het Internationaal
Kampvisum staat
in het hoofdstuk
Budget en Fianciën
een voorbeeld van een
begrotingsschema.
Zo kan je gemakkelijk
berekenen wat de
kostprijs van je kamp
zal zijn!

Vervoersmidel
Jullie hebben een tijdje geleden al gekozen met welk soort
vervoersmiddel jullie op kamp zullen gaan. Nu is het tijd
om jullie verplaatsingen in meer detail te plannen. Dit gaat
zowel over de grote verplaatsing naar het buitenland, als
kleine verplaatsingen ter plekke.
Enkele dingen om over na te denken, naargelang jullie
gekozen vervoersmiddel:
n
Als jullie rijden, overweeg dan om niet ‘s nachts te
rijden, maar alle (grote) verplaatsingen overdag te
doen. Indien nodig kunnen jullie ergens onderweg
overnachten, zo hebben jullie er ineens een tweede
bestemming bij!
n
Hoe lang kunnen jullie leden in een auto zitten?
Baseer je voor rijtijden op het lid dat het minst lang in
een auto kan zitten.
n
Veel busbedrijven hebben een rolstoelbus in hun vloot
zitten. Ook als jullie die niet meteen op de website
zien staan, is het de moeite om even de maatschappij
op te bellen om te horen of ze jullie misschien verder
kunnen helpen.

Spreek vooral ook je eigen
netwerk aan.
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F E B RU A R I - MAART

MEI

PROGRAMM

A

Ziekenhuis

Ga zeker op zoek naar toegankelijke inhoud voor het kamp die toch uitdagend is.
Er zijn tegenwoordig zoveel organisaties en mogelijkheden, dat een rolstoel bijvoorbeeld
geen belemmering meer hoeft te zijn om een uitdagend programma samen te stellen.
Zo bestaan er hoogteparcours voor rolstoelen of kunnen jullie misschien wel gaan
zwemmen in het midden van de zee! Think outside the box en ga op zoek naar de
mogelijkheden in de buurt van jullie bestemming, of laat dit speurwerkje aan jullie leden
over. Wie weet met welke unieke activiteiten en ervaringen komen ze op de proppen.

Net zoals bij een binnenlands kamp, zoeken jullie best op
voorhand al op waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is en
wat de openingsuren van de lokale apotheker zijn.

Tip

sowieso voor de beste herinneringen.
Zo zijn we met iemand in een
elektrische rolstoel in het midden van

Zorg dat je programma niet te vol zit, laat hier en daar een voor of namiddag vrij. Wie weet
kom je onverwacht iets tegen dat je zeker wil doen of kunnen je leden wel eens genieten van
een dagje uitslapen met uitgebreid ontbijt.

de zee gaan zwemmen. Daarvoor was
ze zelfs nog nooit in de zee geweest!
Het was een hele uitdaging,
maar voor haar veruit het
hoogtepunt van het kamp.” –
Tina, Akabe Hasselt
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AR JULLIE
AF, JULLIE WETEN WA
JULLIE PROGRAMMA IS
EN JULLIE
RG
ZO
N EN WELKE VOOR
WANNEER ZULLEN ZIJ
HET MOMENT
TREFFEN. DAN IS NU
EVENTUEEL MOETEN
N OP DE
LIE VOOR TE BEREIDE
AANGEBROKEN OM JUL
VAN JULLIE LEDEN.
MEDISCHE BEHOEFTEN

Uitdagend en toegankelijk

Speciale activiteiten uit de
comfortzone van je leden zorgen

E
H
C
S
I
D
E
M
(VOOR)ZOR

Ook wat vrije tijd om te douchen, brieven
schrijven, gezelschapsspelletje spelen,
souvenirs kopen, mee naar de winkel gaan,
koken, etc. mee opnemen in de planning
maken dat je een goede afwisseling van actie
en rust hebt. Een buitenlands kamp brengt
zowiezo al andere indrukken met zich mee,
nieuwe taal, nieuw land, veel nieuw. Een
momentje van rust is dan zeker welkom.

Lokale medische hulp
Zoek het nummer van een lokale dokter/verpleegkundige op
en neem eventueel al contact op om zo een contactpersoon
te hebben ter plaatse moest er een ongeluk gebeuren.
Dit contact op voorhand betekent niet enkel dat zij weten
dat jullie er aan komen en dat jullie weten dat jullie leden in
goede handen zijn. Jullie kunnen jullie ook al voorbereiden
op een eventuele taalbarrière. Het is goed om te weten dat
jullie ergens in het Frans/Engels/Duits/… geholpen kunnen
worden.

no o it
Het kan o ok
ers
de bijsluit
kwaad o m
icatie d ie
van de med
het meest
jullie le den
en.
bij te hebb
gebruiken

GEN

ANDERE BENAMINGEN
Medicatie in het buitenland heeft maar zelden dezelfde
merknaam als bij ons. Om ervoor te zorgen dat jullie vlot
geholpen kunnen worden bij de apotheker, volgt hier een
lijstje met de wetenschappelijke naam van de actieve stof
in de meest gebruikte medicatie.
Ben je op zoek naar andere medicatie?
Neem eens een kijkje op het repertorium
van www.bcfi.be.
PIJNSTILLERS
n paracetamol: paracetamol,
perdolan, dafalgan
n ibuprofen: brufen
ANTI ALLERGIEPILLEN
n cetirizine: cetirizine
n desloratadine: Aerius
KWAALTJES
n domperidon: motilium
n loperamide: imodium
n paracetamol +
pseudo-efedrine +
hydrochloride: sinutab
n omeprazole: omeprazole
n hoestsiroop
NOODMEDICATIE
(VAAK BIJ EPILEPSIE)
n lorazepam: temesta,
n diazepam: valium

ANTI-EPILEPTICA
n clobazam: frisium
n levetiracetam: keppra
n carbamazepine: tegretol,
carbamazepine
n rufinamide: inovelon
n valproic acid/valproaat:
depakine
n lamotrigine: lamictal
n clonazepam: rivotril
n topiramaat: topamax

ANDERE
n risperidon: risperdal
n methylfenidaat: rilatine
n aripiprazol: abilify
n diazepam: diazepam
n baclofen: baclofen
n clonidine: clonidine
n pipamperon: dipiperon
n biperideen: akineton
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AUG UST U S - S E PT E MB E R

N
E
T
E
I
N
NAGE
Terugkommoment
n

n

Verzamel op voorhand alle foto’s die iedereen
getrokken heeft en organiseer een fotoavond. Zet op
elke foto een nummertje toon ze in een slide show.
Laat de ouders weten dat ze een USB-stick moeten
meebrengen, zodat ze op de avond zelf kunnen
noteren welke foto’s ze graag mee naar huis willen
nemen en jullie deze meteen kunnen bezorgen.
Voorzie tijdens deze activiteit wat hapjes en drankjes,
dan blijft iedereen wat langer plakken en gezellig
verhalen uitwisselen. Hadden jullie op kamp een
favoriete snack of drankje? Dan is het altijd leuk om
dat hier aan te bieden.

●
n

HET KAMP IS VOORBIJ
DUS NU IS HET MOMENT
OM NA
TE GENIETEN. DOE ZE
KER EEN TERUGKOMMO
ME
NT
NA JULLIE KAMP. NIET
ALLE KINDEREN ZIJN EV
EN
COMMUNICATIEF OVER
HUN AVONTUREN OP
KAMP EN ZO
KUNNEN OOK DE OUDE
RS MEEGENIETEN VAN
HET KAMP
VAN HUN KIND. OOK DE
ZE ACTIVITEIT KUNNEN
JULLIE
OP VERSCHILLENDE MA
NIEREN AANPAKKEN EN
OO
K HIER
KUNNEN JULLIE ERVOOR
KIEZEN OM DE LEDEN
ZO VEEL
MOGELIJK TE BETREK
KEN.

●
n

n

Jullie kunnen er ook voor kiezen om samen met de
leden jullie kampverhalen te vertellen. Laat ieder
lid één dag komen vertellen, of laat ze in groepjes
activiteiten uitbeelden. (Gebruik hiervoor jullie
dagboek als leidraad.) Misschien kunnen jullie hier
zelfs een soort taboe-achtig spel van maken. Welke
ouder raadt het eerst dat jullie gingen snorkelen en
daar een school vissen zijn tegengekomen?
Laat dit moment ook een kans voor de leden
zijn om terug te kijken naar hun ervaringen en
om herinneringen op te doen. Jullie kunnen er
bijvoorbeeld voor kiezen om de kampaandenkens op
deze activiteit uit te delen.

Was jullie kamp een groot succes en voor herhaling vatbaar?
Hou dan zeker al jullie voorbereidingen bij als leidraad voor
een volgende keer, maar durf ook daar zeker eens kijken
hoe jullie nieuwe tak in elkaar zit en welke nieuwe of andere
grenzen jullie samen kunnen verleggen.
Tip: Een fotoavond is niet enkel iets voor na je kamp.
Begin jullie volgende avontuur met een selectie foto’s van
dit kamp, zo kan iedereen zich er iets bij voorstellen en
kunnen jullie leden alvast beginnen dromen van hun eigen
buitenlands avontuur.

Hou tijdens het kamp een dagboek bij samen met de
leden. Iedereen is verantwoordelijk voor één dag of
voor één activiteit. Jullie kunnen dit dagboek uitstallen
op het terugkommoment voor de ouders om door te
bladeren.

FEEDBACK
Heeft dit boekje jullie geholpen of is er iets dat volgens jullie echt nog ontbreekt?
Dan horen we graag hoe het nog beter kan! Feedback kan je steeds mailen naar akabe@
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scoutsengidsenvlaanderen.be of internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be
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MISSIE
Wij zijn scouts en gidsen
Meisjes en jongens

NO O DSITUA TIE

1.

2.

Blijf met een
‘ ‘ iemand van de leiding bij het slachtoffer en de betrokkenen en hou
de rest van de groep op afstand. Bel indien nodig de hulpdiensten. Organiseer
een activiteit met de rest van de leiding om de groep tot rust te brengen (een
wandeling, een gesprek, …)

3.

Verwittig in overleg met de hulpdiensten de ouders of familie. Maak het gebeuren

neutraal bekend, zonder oordeel of conclusies.

We gaan samen op verkenning
En durven tuimelen in het leven.

4.

We geloven in onszelf,
5.

In overleg met de verbondsleiding kan alles geregeld worden op vlak van

verzekeringen, familiesteun, slachtofferhulp, persbenadering, dringende
sociale interventie, … Zie brochure Blauw licht: scoutsengidsenvlaanderen.be/
publicatie/blauw-licht.

We spelen een spel dat niet luchtledig is,
In vrije tijd die niet vrijblijvend is.

6.

Administratieve formaliteiten hebben nooit voorrang op het menselijk aspect.

Met groot plezier en kleine daden

7.

Praktisch: vraag aan de politie altijd het pv-nummer. Contacteer Scouts en Gidsen
Vlaanderen bij vragen of onduidelijkheden.

Komen we op voor onze omgeving en

8.

Administratieve afwikkeling

Voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop
Van gelukkige mensen
In een rechtvaardige wereld.
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Verwittig Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Tijdens de kantooruren kan je terecht op 0032 3 231 16 20. Voor dringende
problemen bij een ongeval of een ernstig probleem kan je terecht op de
noodlijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen: 0032 474 26 14 01. Je komt eerst op
een voicemail terecht. Spreek daar je boodschap in. Vervolgens wordt iemand
van de verbondsleiding verwittigd. Hij/zij belt je zo snel mogelijk terug.

De natuur is onze troef.

In elkaar en in iets meer.

Blijf kalm en let op gevaar. Verzeker eerst dat jij, het slachtoffer en omstaanders

geen risico meer lopen.

Elk met een eigen verhaal
Iedereen kan erbij.

EEN ONGEVAL OF
CRISISSITUA
TIE

Verwittig bij een voorval steeds zowel de individuele verzekering van een lid als
de groepsverzekering (= ledenpolis). Concreet: bij schade aan derden dien je de
familiale verzekering (van de ouders) van het lid aan te spreken en daarnaast
de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering bij Ethias waar het lid via zijn/
haar lidmaatschap bij aangesloten is. Bij lichamelijke ongevallen verwittig je
steeds het ziekenfonds van het lid en de verzekering lichamelijke ongevallen bij
Ethias. Stuur de aangifteformulieren binnen de week na het kamp rechtstreeks
naar de verzekeringsmaatschappij, een kopie voor jezelf is nuttig:
		Ethias
		 Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
		 Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20

?

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
Medische spoeddienst, in heel Europa 112
Antigifcentrum
+32 70 245 245
Brandwondencentrum
+32 2 268 62 00
Instituut Tropische Geneeskunde		
+32 3 247 66 66
Card stop
+32 70 344 344
Child Focus
+32 2 475 44 11
Doc stop
+32 2 518 2123
Touring pechverhelping – reisbijstand		
+32 2 233 23 45
VAB pechverhelping – reisbijstand 		
+32 70 344 666
Druglijn
+32 78 15 10 20
Zelfmoordpreventie
+32 2 649 95 55
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Let op

Check of je eigen GSMnummer in de
groepsadministratie nog
klopt, zodat
het Nationaal Secretaria
at jou kan
bereiken in geval van noo
d.
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