KAMPEN 2022
Informatiebrochure animatoren

www.vzwkadee.be

INHOUD

03 Inleiding
04 Kampen
09 Prijs
10 Inschrijven & meenemen
11 Contactgegevens

INLEIDING
Alle kinderen en jongeren verdienen het om op vakantie te kunnen
gaan en gewoon te genieten. Want vakantie, daar houdt iedereen
toch van? Daarom organiseert vzw Kadee kampen, speciaal bedoeld
voor kinderen en jongeren die anders niet zo gemakkelijk op kamp
zouden kunnen gaan.
Kinderen en jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden worden vaak geconfronteerd met stress of ervaren problemen, bijvoorbeeld op financieel vlak. We zien dat deze kinderen en
jongeren soms uit de boot vallen omdat kampen te duur zijn, omdat
kinderen en jongeren met soms moeilijk gedrag geweigerd worden,
omdat het kampenaanbod te weinig bekend is of omdat organisaties
zich niet vertrouwd voelen met deze doelgroep.
Bij vzw Kadee zijn álle kinderen en jongeren welkom. We zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren uit maatschappelijk
kwetsbare situaties. Op onze kampen zijn er meer animatoren actief
dan op andere kampen, en hebben de begeleiders ervaring met de
doelgroep. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren
de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben.
De grenzeloze inzet van onze vrijwilligers maakt deze kampen mogelijk. Subsidies van Toerisme Vlaanderen en van sponsors maken ze
bovendien betaalbaar voor iedereen.
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KAMPEN 2022
In 2022 organiseren we een lentekamp, vier zomerkampen en een
winterkamp. Hieronder vind je per kamp een woordje uitleg.

Kamp

Wanneer

Waar

Geboortejaar

Lentekamp

3 - 8 april

Bornem

2010 - 2013

Tienerkamp

7 - 14 juli

De Pinte

2007 - 2011

Jongerenkamp

16 - 21 juli

De Pinte

2006 - 2008

Kinderkamp

23 - 28 juli

De Pinte

2012 - 2015

1 - 6 aug

Nieuwpoort

2010 - 2013

26 - 31 dec

Bornem

2011 - 2014

Zeekamp
Winterkamp
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Lentekamp
Hoera, de lente is in het land! Hoog tijd dus om vooral veel buiten te
komen. Dat doen we onder een mooie lentezon, tijdens een week vol
spelen, workshops en creatieve momenten. Het lentekamp is gericht
naar 8- tot 12-jarigen loopt van 3 tot 8 april en gaat door in De Stevige
Linker (Kloosterstraat 81, 2880 Bornem). Je brengt zelf de kinderen van
en naar de kamplocatie. Trek gauw je korte broek aan, en kom mee op
lentekamp!

Zomerkampen
In de zomervakantie organiseren we een jongerenkamp (14-16-jarigen),
een tienerkamp (10-14-jarigen) en een kinderkamp (6-10-jarigen) in
De Pinte (Sportwegel 7, 9840 De Pinte), en een zeekamp (9-12-jarigen)
in Nieuwpoort (Brugse Steenweg 19, 8620 Nieuwpoort). Je kan het
vervoer van en naar het kamp zelf kiezen: of je brengt de kinderen en
jongeren zelf naar de kamplocatie, of je opteert voor het door Kadee
georganiseerde treinvervoer. In dat geval kies je voor één van de
opstapplaatsen (treinstation van Antwerpen-Berchem, Brugge, GentSint-Pieters, Hasselt of Leuven).
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Tienerkamp
Het tienerkamp is dé topbeleving van het jaar voor 10- tot 14-jarigen die
houden van een portie avontuur: een bosspel, een touwenparcours of
een namiddagje stoeien in het zwembad. Of houd je liever van chillen
tijdens een rustige workshop? Er is voor elk wat wils op tienerkamp,
dat loopt van 7 tot 14 juli.
Jongerenkamp
Samen met jouw kampvrienden ga je op jongerenkamp in De Pinte
een week vol bijzondere momenten tegemoet. Zo goed als elke dag
trekken we op uitstap, klaar om een nieuwe onvergetelijke herinnering
op te doen. Daar moét jij toch bij zijn? Het jongerenkamp is bedoeld
voor 14- tot 16-jarigen, en vindt plaats van 16 tot 21 juli.
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Kinderkamp
Voor het kinderkamp trekken we naar een themawereld, waar je op
kamp helemaal in ondergedompeld wordt. We spelen van ‘s morgens
vroeg tot ‘s avonds laat: spelen, zwemmen, jezelf verkleden en vooral
heel veel lachen. Dit geweldige kamp gaat door van 23 tot 28 juli
voor deelnemers van 6 tot 10 jaar. Op kinderkamp is amusement
gegarandeerd!
Zeekamp
Zon, zee en strand. Het zeekamp is de ideale plek voor een geslaagde
zomervakantie. Het kamp gaat door van 1 tot 6 augustus. De groep
bestaat uit 9- tot 12-jarigen. Op het strand, in het water en in de duinen
- je beleeft de gekste avonturen met jouw vrienden. Vergeet vooral je
zwemoutfit niet!
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Winterkamp
Het winterkamp is een unieke ervaring: we schaatsen op het ijs,
spelen een gezelschapsspel bij de open haard of ravotten misschien
zelfs in de sneeuw. Het kamp start op 26 december en loopt tot de
laatste dag van het jaar. We trekken hiervoor naar De Stevige Linker
(Kloosterstraat 81, 2880 Bornem). Je brengt zelf de kinderen van en
naar de kamplocatie. Buiten is het koud, maar wij maken er een warm
en magisch kamp van!
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PRIJS
De prijs van een kamp is afhankelijk van de thuissituatie van het kind
en de duur van het kamp (het tienerkamp duurt 8 dagen).
Kamp

Kansarmoede

Leefgroep

Anderen

Lentekamp

€65

€95

€165

Tienerkamp

€75

€105

€185

Jongerenkamp

€65

€95

€165

Kinderkamp

€65

€95

€165

Zeekamp

€65

€95

€165

Winterkamp

€65

€95

€165

Annulatie
Je kan een inschrijving kosteloos annuleren tot 30 dagen vóór vertrek.
We betalen je dan het inschrijvingsgeld terug. Als je annuleert na deze
periode of als een deelnemer niet op het kamp komt opdagen, wordt
het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Als een kind of jongere niet
kan deelnemen omwille van medische redenen, betalen we het inschrijvingsgeld terug na ontvangst van een doktersattest.

Tegemoetkomingen
Je kunt een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen via het ziekenfonds. Daarvoor dien je bij je ziekenfonds een attest in, dat je door ons
laat invullen. Daarnaast ontvang je een fiscaal attest voor de deelname
van je kind of jongere aan een kamp. Dit attest krijg je toegestuurd
in april van het daaropvolgende jaar. Je voegt het toe aan je belastingaangifte. Bijkomende financiële tegemoetkoming kan je indien nodig aanvragen bij de gemeente of het OCMW. Als het moeilijk is om
het inschrijvingsgeld in één keer te betalen, kan je contact met ons
opnemen om te praten over een gespreide betaling.
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INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via onze website: www.vzwkadee.be/inschrijven. Je
krijgt zo snel mogelijk een mail met de gegevens voor de betaling. Na
de betaling krijg je een bevestigingsmail en is alles in orde!

MEENEMEN
Enkele weken vooraleer het kamp van start gaat, krijg je een kampboekje toegestuurd. Daarin vind je onder meer een lijstje waarop staat
wat je moet meenemen: broeken, t-shirts, een pyjama... Een slaapzak
en shampoo moet je niet meenemen - dat voorzien wij graag voor jou!
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CONTACTGEGEVENS
Website: www.vzwkadee.be
Mail: info@vzwkadee.be
Facebook: vzwKadee
Instagram: vzwkadee
Tel: +32 15 75 40 00

Bestuur

Bestuur

Bestuur

Joris Van Cauwenbergh
joris@vzwkadee.be

Sofie Vehent

sofie@vzwkadee.be

Christophe Van Avermaet

Aanspreekpunt integriteit

Aanspreekpunt integriteit

Administratief medewerker

Jonas Quinteyn

Alex Van Houtven

Marjolein Smets

api1@vzwkadee.be

api2@vzwkadee.be

Marjolein@vzwkadee.be

christophe@vzwkadee.be
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