JOJO KAMP 2020
20 - 30 juli

Leiding: Sid, Katoo, Ella, Maarten, Emiel

Inleiding:
Hey Jojo’s en ouders,
De afgelopen weken hebben jullie lang binnen moeten blijven door de lockdown. Omdat
we nu eindelijk weer naar buiten kunnen leek het ons een perfect idee om een reis rond
de wereld te maken. Daarom is ons kampthema dit jaar “around the world”. Gedurende
de tien dagen dat we op kamp gaan bezoeken we 10 verschillende land, en doen we
alles zoals het in dat land gebeurt. We starten in België en maken een reis door
Nederland, Italië, China, Amerika, Zweden, Frankrijk, Mexico en Rusland. Daarna
eindigen we terug in België! Dat wilt dus zeggen: wanneer we in een nieuw land
aankomen spreken we de juiste taal, houden we ons aan de gepaste etiquette,
verkleden we ons in de traditionele kledingdracht en spelen uiteraard een spel in thema.
And last but not least zorgen de foeriers er voor dat jullie die dag de heerlijke
specialiteiten te proeven krijgen!
Kom jij met ons mee?

Leiding:
Sidvilnio Danechini:
Totem: Genietende Sijs
Favoriete eten: Crema porcini e tartufo
bianco
Geboorteplaats: Montepulciano,
Toscane
Gsm: 0478799226

Bradley:
Totem: Bedaarde Stone Eagle
Favoriete eten: In n out burgers
Geboorteplaats: Chicago, Illinois
gsm: 0497084480

Katinka Ivanov:
Totem: Dappere Dingo
Favoriete eten: Russische sigaretten
Geboorteplaats: Moskou
Gsm: 0494639982

Martin Gravez
Totem: argeloze toco
Lievelingseten: stokbrood
Geboorteplaats: banlieue 13
Telefoonnr.: 0479 77 90 66

Ming Ella Xing
Totem: Empathische Tiang
Lievelingseten: lijst met cully
Geboorteplaats: Peking
Telefoonnummer: 0486682743

Foeriers:

Tomas

Nanou

Silas

Marie

Emma

Wat neem ik mee:
SLAAPGERIEF
-Matje/veldbed/luchtmatras
-Slaapzak
-Pyjama
-Hoofdkussen
-Zaklamp
-Muggenmelk
-Knuffel
TOILETGERIEF
-Tandenborstel en tandpasta
-Washandjes en handdoeken
-Shampoo en zeep
KLEDIJ
-Korte en lange broeken
-T-shirts
-Truien
-Kousen
-Ondergoed
-Waterdichte regenjas
-Stevige schoenen die tegen de
regen kunnen
-Kleren die echt vuil mogen worden
TEGEN DE ZON
-Zonnecrème
-Zwemgerief
-Handdoeken
-Petje / hoedje

ETEN & DRINKEN
-Drinkenbus
-Gamel of plastieken bord
-Bestek
-Kommetje
-Beker
EXTRA’S
-Briefpapier, enveloppen en
-postzegels
-Strips en/of leesboek
VERGEET ME NIETJES
-Identiteitsbewijs!
-Medicatie indien nodig (gelieve
deze aan het begin van het kamp
aan de leiding te geven met
richtlijnen i.v.m. gebruik)
-Scoutsuniform (hemd en das)
-Zak voor vuil goed
-Rugzakje (voor daguitstap)
-Verkleedkleren in thema van de
landen
CORONA MAATREGELEN
- 2 mondmaskers!!
- ontsmettingsmiddel (de leiding
neemt dit ook mee)
-Twee keukenhanddoeken met je
naam op!!! (zeer belangrijk voor de
hygiëne maatregelen)

ZET OVERAL JE NAAM IN!!!

Wat neem ik niet mee:
-Snoep (Heb je toch snoep bij, geef het dan af zodat we het eerlijk kunnen verdelen). Als we
snoep vinden is het voor de leiding
-Waardevolle voorwerpen zoals GSM, MP3-speler, televisies,...
-Dure kleren, Gucci pet, Louis Vuitton handtassen,...
-Slecht humeur :))))

Praktisch:
Locatie :

Rampelberg 114, 9310 Aalst
Datum:
20 juli tot 30 juli

Vervoer:
Afspreken OP HET TERREIN (Rampelberg 114, 9310 Aalst)
om 13u op maandag 20 Juli! (middageten gebeurt nog thuis)
We doen een oproep naar de ouders om alle kindjes veilig naar het kampterrein te brengen.
Door de corona maatregelen mag carpoolen helaas niet. Daarom vragen wij aan de ouders om
elks hun eigen kind(eren) afzonderlijk te kunnen afzetten en ophalen aan het kampterrein.
Indien dit niet lukt GELIEVE ONS TE CONTACTEREN dan zorgt de leiding voor een andere
oplossing!

Terugkomst:
We eten samen nog middageten en tegen 12:30u op donderdag 30 Juli  kunnen de ouders
jullie terug komen oppikken!

PS: zorg dat jullie medische fiches in orde zijn! Dit is erg belangrijk dat wij jullie medische info
hebben stel dat er iets mis zou lopen. (waar we natuurlijk niet vanuit gaan!)
Better safe than sorry! https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie

Inschrijven:
Schrijf je in door het inschrijvingsformulier in te vullen op de website.
Aangezien wij geen geld actie hebben kunnen doen zal de kampprijs iets meer dan normaal
kosten. Namelijk €135.
Dit bedrag kan gestort worden op de rekening van de Jojo’s:
BE59 7360 1136 4626
MET VERMELDING: ‘JOJOKAMP + NAAM VAN UW KIND’
Vormt de betaling echter een probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
groepsleiding (groepsleidingscouts121@gmail.com).

Fonds op maat:
We zijn er ons van bewust dat een kamp genoeg geld kost. Het komt al eens voor dat ouders
niet het hele bedrag voor een of meerdere leden in één keer kunnen neertellen. Daarom heeft
Scouts en Gidsen Vlaanderen een initiatief opgestart, genaamd Fonds Op Maat, voor families
die het financieel wat moeilijker hebben. Kort uitgelegd komt het er op neer dat de kampprijs in
drie delen wordt opgedeeld. Eén deel betaalt het lid, één deel betaalt Scouts en Gidsen
Vlaanderen en het derde deel betaalt de groepskas van onze scouts. Voor meer informatie kan
je altijd bij de leiding terecht. Als jullie hier gebruik van willen maken, kunnen wij dit in alle
discretie regelen.

Afspraken:
-Het materiaal wordt met respect behandeld.
-Nachtrust is belangrijk op kamp. De leiding zal er dan ook op toezien dat de leden op tijd
gaan slapen. Dit betekent 21u30. Dit uur kan al eens variëren door onze avondactiviteiten.
De leden blijven ’s ochtends in hun bed tot 8u00. Indien ze al eerder wakker zijn, houden ze
zich in stilte bezig.
-Pesten kan absoluut niet. Wie dit toch doet krijgt een waarschuwing en een straf. Als de
pesterijen blijven aanhouden worden de ouders gecontacteerd.
-Jojo’s steken nooit alleen de straat over en blijven altijd op het terrein dat bij iedere activiteit
duidelijk wordt aangegeven.
-Doe niet bij een ander wat je niet wil dat een ander bij jou doet!
-Geen snoep meenemen. Er is voldoende eten voorzien. Wordt dit toch gevonden wordt het
onder iedereen verdeeld.
-Laat GSM’s en andere waardevolle spullen thuis
-VOOR AFSPRAKEN ROND CORONA: ZIE BRIEF CORONA MAATREGELEN!

TOT OP KAMP!!!

