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woordvoerder Brecht Goer-
landt. “Als er geen contact 
mogelijk is, blijft er van heel 
je kamp niks meer overeind.”

Bovendien is er een verschil 
tussen de kinderen jonger en 
ouder dan twaalf jaar. “Elkaar 
schminken, insmeren en 
knuffelen kan onder de twaalf 
jaar”, stelt de woordvoerder 
van de Ambrassade. “Boven 
de twaalf raden we dat af.”

Wat als een kind maar twee 
dagen per week naar een speel-
plein komt? 

Voor activiteiten met wisse-

lende deelnemers blijft een 
contactbubbel minstens 

1 week gelden. Kom je maar
twee dagen van de vijf, dan
bestaat de bubbel die an-
dere dagen uit 49 perso-
nen.

Moeten broers en zussen tot
dezelfde bubbel behoren? 
Nee. Alleen op speelpleinen

wordt aangeraden gezinnen 
samen te houden. Goerlandt: 
“Praktisch is het niet haal-
baar een vijftienjarige bij een 
tienjarige te zetten.” 

Wat als ze mekaar even iets wil-
len zeggen op kamp?

“In principe slapen, spelen 
en eten ze apart. Nergens mag 
er gemengd worden. De lei-
ding kan ’s avonds wel even 
brainstormen. Op voorwaarde 
dat ze afstand bewaren.”

Moet alle materiaal ontdubbeld 
worden?

Jawel. “Twee voetballen, 
twee EHBO-sets, en ga zo 
maar door. Apart sanitair 
wordt natuurlijk moeilijk. Het 
is aan de jeugdwerking om 
daar creatief mee om te sprin-

gen”, aldus De Ambrassade. 

Hygiëne en jeugdwerk: dat is niet 
de beste combi. Sommige kam-
pen hebben zelfs geen kraantjes-
water? Wat dan?

Goerlandt: “We zullen altijd 
iets van water voorzien, al is 
het via extra watertanks. Zeep 
en desinfecterende gel zal 
voorradig zijn. De voorbije ja-
ren zijn er veel kinderen ziek 
geworden door slechte hand-
hygiëne. Dat we voor en na 
het toiletbezoek de handen 
zullen moeten wassen, dat zit 
er nu al ingebakken.”

Van Ranst: “We moeten ons 
niet de illusie maken dat het 
proper zal blijven. Ze zullen 
vuil worden. Maar hun han-
den zullen tenminste proper 
zijn.” 

Moet het kamp bij elke wissel 
ontsmet worden? 

“Een goede verluchting is be-
langrijk”, zegt Goerlandt. “De 
wind moet door tenten, slaap- 
en eetzalen waaien. Een extra 
ontsmetting van de muren 
bijvoorbeeld, is niet nodig. De 
deurklinken en andere con-
tactoppervlakten zullen wel 

Speelpleinwerking Vlaanderen
telt 23.000 animatoren. Maar dat
zullen er deze zomer wellicht
veel meer zijn. “Een gemiddeld
speelplein ontvangt per dag
120 kinderen, begeleid door een
12-tal monitoren”, zegt Bert
Breugelmans van de Vlaamse
Dienst Speelpleinwerk. Maar nu
de overheid vanaf 1 juli jeugd-
kampen toelaat tot maximaal
50 jongeren, verandert die bezet-
ting. “In plaats van één grote
groep moeten we nu drie bubbels
creëren.” En die vragen meer be-
geleiders. “In totaal hebben we er
een twintigtal nodig voor diezelf-
de groep. Acht meer dan voor de
coronacrisis.”

Breugelmans verwacht ook
meer volk op de speelpleinen.

“Wie zijn buitenlandse kamp ge-
schrapt ziet, zal misschien bij ons
komen aankloppen. Het wordt
een uitdaging om die vermoede-
lijke toeloop op te vangen. Want
iedereen is op zoek naar extra
volk. We vissen allemaal in de-
zelfde vijver.”

Toch verwachten ze bij Kazou,
de organisator van de CM-vakan-
tiekampen, weinig problemen.
“We hadden 20.000 à 25.000 in-
schrijvingen voor het buitenland.
De leiding die we daar zouden in-
schakelen, kunnen we nu inzet-
ten voor ons extra aanbod – 9.500
extra plaatsen – in het binnen-
land”, legt woordvoerder Ben-
jamin Vandervoort uit. “We pro-
beren trouwens voor iedereen
een plek te vinden, al zal eentje
met overnachting er niet voor
iedereen inzitten.” Niet alleen
wegens een tekort aan infrastruc-
tuur, maar wellicht ook omdat er
gewoon te weinig begeleiding is. 

Voor jeugdbewegingen stelt dat
probleem zich niet. “Tijdens het
jaar staat er al een vaste leidings-
ploeg per leeftijdsgroep. En die
wordt ook de leiding van de bub-
bels”, zegt Jan Van Reusel,
woordvoerder van Scouts en Gid-
sen Vlaanderen. 

VOOR 1 SPEELPLEIN 
ZIJN 8 EXTRA 
MONITOREN NODIG
Om bubbels van 50 kinderen 
deze zomer mogelijk te 
maken, zullen de Speel-
pleinen op zoek moeten naar 
extra monitoren. “Want in 
plaats van één grote groep 
moeten we nu de kinderen 
gaan onderverdelen”, aldus 
woordvoerder Bert Breugel-
mans. De wervingscampagne 
is nu al begonnen. 
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dagelijks ontsmet worden.” 
Bij elke wissel komt er ook 
een grondige poetsbeurt.

Zullen de kinderen mondmaskers 
dragen?

Goerlandt: “Alleen op het 
openbaar vervoer, tijdens het 
vervoer van en naar het kamp 
en bij contact met externen, 
zullen de twaalfplussers een 
kapje moeten dragen.”

Mogen kinderen naar verschillen-
de kampen kort na elkaar? 

“Er wordt gevraagd aan ou-
ders daar voorzichtig mee te 
zijn en het aanbod niet te snel 
na mekaar te combineren”, 
zegt Goerlandt. “Al is het on-
mogelijk dat te controleren. 
We rekenen op het gezond 
verstand van ouders.”

Is er een noodprocedure bij een 
Covid-19 besmetting op een 
kamp? 

“Volgende week pas wordt 
die afgestemd met virologen”, 
verzekert Goerlandt. Intern 
werd een mogelijke nood-
procedure al wel besproken. 
“Wanneer kinderen ziek zijn, 
worden ze uit de bubbel ge-

haald en geïsoleerd in een 
kindvriendelijke isolatie-
kamer. Daar wachten ze op de 
huisarts. Heeft het kind een 
gewoon buikgriepje – vroeger 
werd dat nog uitgeziekt op 
kamp – moeten de ouders het 
kind komen ophalen.”

“Verder wordt er ook ge-
werkt aan een medische fiche 
met een overzicht van alle 
risicogroepen. Alle allergieën 
en chronische aandoeningen 
worden daarin opgelijst. Maar 
ook al behoor je tot een risi-
cogroep en heb je bijvoor-
beeld astma, dan zal een 
medisch attest niet nodig zijn 
van je huisarts. Omdat we 
weten dat die longaandoening 
met medicatie onder controle 
is. Als de leiding ongerust is, 
kan ze wel om een attest 
vragen.”

Mogen ouders op reis tijdens het 
kamp van hun kinderen? Of 
moeten ze stand-by zijn?

“Niet noodzakelijk”, stelt 
Goerlandt. “Een tante, oom, 
opa of oma kan ook het kind 
ophalen als het ziek wordt. 
Eén contactpersoon is voor 
ons voldoende.”

Zolang ze hun handen maar wassen

Handen wassen

Bubbel 
aparte tenten

Mondmaskers Hoesten/Niezen


