Aanmelding kinderkamp in 9 stappen
Fijn dat u er over nadenkt een vluchtelingkind uit te nodigen voor een kinderkamp!
Lees dit document goed door. Neem bij vragen contact op via: kinderkampen@gave.nl.
Het is de bedoeling dat ú de aanmelding doet en niet de ouders. U fungeert als
contactpersoon voor de kampaanbieder en de ouders van het kind.
Let op: de uiterlijke aanmelddatum is 28 juni!

Stap 1 Check kampdata
Check via de link naar de kampdata op www.gave.nl/kinderkampen bij welke
kampaanbieder en kampweken nog plaats is.

Stap 2 Eigen bijdrage bepalen
Deelname aan een kinderkamp kost een gering bedrag (30 – 50 euro). U kunt de
vluchtelingen een deel van dit bedrag schenken, maar laat de ouders wel meebetalen.
We adviseren 15 euro voor kinderen zonder status en 25 euro voor kinderen met status.
Meebetalen verhoogt voor ouders de waarde van het kamp en voorkomt dat zij op het
laatste moment, om onbelangrijke redenen, hun kind alsnog afmelden.

Stap 3 Uitnodigen
Ga zelf bij de ouders langs. Goed vertrouwen van ouders in u als contactpersoon is
noodzakelijk willen zij hun kind mee laten gaan.

Stap 4 Informeren ouders
 Betekenis woord ‘kinderkamp’: Sommige vluchtelingen duiden met ‘kamp’ een
asielzoekerscentrum (azc) aan. Leg uit dat het een vakantieweek betreft voor
kinderen op een leuke locatie.
 Beeldvorming: Veel vluchtelingen weten niet wat een kinderkamp is. Gebruik de flyer,
foto’s en filmpjes op de website van de kampaanbieder om een beeld te schetsen.
Leg uit dat ook Nederlandse kinderen mee gaan en er goed voor de kinderen wordt
gezorgd door betrouwbare leiding. Vertel wat over de activiteiten zoals sport, spel,
muziek, dans en knutselen. Soms zijn er ook uitjes buiten het kamp. Informeer bij
ouders of het kind een zwemdiploma heeft voor het geval er gezwommen wordt
(graag doorgeven bij aanmelding).
 Christelijk karakter: Ouders moeten weten dat het een ‘christelijke vakantie’ betreft
waar over Jezus wordt verteld, uit de Bijbel wordt gelezen, gezongen en gebeden.
 Waarde van het kamp: Leg uit waarom deelname voor het kind van waarde is (o.a.
plezier maken, andere kinderen leren kennen, beter Nederlands leren en nadenken
over God).
 Locatie, slaapplek en eten: Laat ouders weten waar hun kind zal verblijven. Laat dit
zien met behulp van een kaart of GoogleMaps. Verschillend per kampaanbieder
slapen kinderen in een tent of een gebouw. Jongens en meisjes slapen van elkaar
gescheiden. Kinderen krijgen goed te eten en er wordt rekening gehouden met een
speciaal dieet of het niet mogen eten van rund- of varkensvlees.
 Telefonisch contact: Leg ouders uit hoe zij tijdens de kampweek van het welzijn van
hun kinderen op de hoogte worden gehouden. Zie Stap 9.

Stap 5 Bedenktijd en toestemming
Geef de ouders eventueel tijd om na te denken over deze beslissing. Laat de flyer achter
en kom na ongeveer een week terug. Ouders dienen uiteraard zelf hun toestemming te
geven.

Stap 6 Definitief aanmelden
Regel en overleg met de ouders de volgende zaken:
 Datum: Overleg voor welke kampweek het kind kan worden aangemeld. Kies
indien mogelijk twee weken mocht blijken dat deze week toch niet beschikbaar is.
 Aanmelden en betaling bij Gave: Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de
website van Gave. Een groepje kinderen meldt u aan via één formulier. Gave
bekijkt vervolgens of aanmelding mogelijk is en neemt contact met u op. Hierna
volgt de betaling en de aanmelding via de website van de kampaanbieder. U
ontvangt hierover instructies van Gave. Laat ouders hun eigen bijdrage zo
spoedig mogelijk aan u betalen.
 Vervoer van en naar de kamplocatie: De kampen vinden plaats in Zelhem,
Nunspeet en Otterlo. Bij de aanmelding wordt bij sommige kampaanbieders
gevraagd of u gebruik wilt maken van een vervoersservice. Het is dan mogelijk
om de kinderen naar een opstappunt te brengen, vanwaar er busjes rijden naar
de kamplocatie. Wij raden aan om het kind zelf, als contactpersoon, naar het
kampterrein te rijden. Het is voor zowel de ouders als kinderen prettig wanneer
een bekend gezicht de kinderen ophaalt en thuisbrengt.
 Meegaan als kampleiding: Het is voor u als contactpersoon mogelijk mee te gaan
op kamp als kampleider. We moedigen dit graag aan: meegaan versterkt uw band
met het kind en geeft ouders het vertrouwen dat hun kind in goede handen zal
zijn! Neem voor meer informatie contact op met Gave.

Stap 7 Overdracht kampleiding
Sommige kampleiding vindt het fijn om u als contactpersoon een keer te spreken over
het kind. In dit geval nemen zij zelf contact met u op.

Stap 8 Voorbereiding kampweek.
Enkele weken voor de kampweek ontvangt u van de kampaanbieder een brief met
informatie. Deel deze informatie met de ouders van het kind. Herinner ouders en
kinderen, in de aanloop naar het kamp, nu en dan aan de vakantieweek.

Stap 9 Contact tijdens en na de kampweek
Het is belangrijk dat u als contactpersoon tijdens de kampweek telefonisch bereikbaar
bent voor ouders en kampleiding. Voor vluchtelingen is het extra moeilijk van hun
kinderen gescheiden te worden. Toch wil kampleiding liever geen telefonisch contact
tussen ouders en kinderen tijdens de kampweek. Dit versterkt de heimwee juist. Mogelijk
belt u halverwege de week zelf een keer met de kampleiding om naar het kind te
informeren en stelt u de ouders hiervan op de hoogte. Het kan ook goed werken om de
kampaanbieder een foto van het kind op kamp te vragen zodat u deze naar de ouders
kunt sturen. Is dit voor ouders niet voldoende, overleg dan met de kampleiding voor een
mogelijke oplossing.
Ook voor de kampleiding is het m.b.t. nazorg en voorvallen op kamp prettig om na afloop
van het kamp eventueel nog eens telefonisch contact met u te kunnen hebben.

