
 

 

Zandlaan 44a 
2560 Nijlen  

 

Beste Pakojanen en ouders 

 

Vrijdagavond (22 mei 2020) kwam het verlossende antwoord over onze Chirokampen. De 
euforie was groot, bij ieder van ons, als leidingsploeg, onze kookploegen en … waarschijnlijk ook 
bij onze leden en hun ouders. 

Echter dit kamp, zal niet zomaar een kamp worden. Het zal een kamp in “corona-stijl-2020” 
worden.  

Wat wil dit allemaal zeggen:‘Bubbels van 50 personen? Slapen in tenten? Groepsspelen? Hoe 
moeten we gaan eten, wassen, naar toilet gaan? Zijn er dagtochten? Wat als het regent?’ 

Wij weten het, op dit moment, ook nog allemaal niet. Daarom kunnen wij, als Chiro Pako, nog 
geen concrete antwoorden geven op alle vragen waarmee jullie zitten. Hopelijk wordt alles snel 
duidelijk als we verdere info krijgen vanuit Chiro-Vlaanderen, de gemeente, de politiek. Willen 
we op kamp gaan?  

Op deze vraag is er maar 1 antwoord: NATUURLIJK, MEGAGRAAG ZELFS! Alleen moeten we 
dan ook kunnen rekenen op de verantwoordelijkheid (naast die van ons) van U, de 
ouders/voogden van onze leden. 

Wat bedoelen we hiermee? Hieronder volgen enkele puntjes die we al wel weten vanuit de 
overheid: 

• Valt uw zoon/dochter onder de risicogroep? (Indien ja, dan MOET er een doktersattest 
zijn, waarop de arts bevestigt dat het Chiro-lid mee mag gaan op bivak) 

• Is jullie zoon/dochter onlangs in contact geweest met personen die het covid-19-virus 
hebben gehad? (verdere besmetting op het kamp, kan leiden tot de afgelasting van het 
kamp, andere families die zo in de medische problemen kunnen komen, …)  

• U, als ouder/voogd, moet beschikbaar blijven tijdens de ganse periode van het kamp. 
(om eventuele zieke kinderen direct te komen ophalen van het kamp, …) 

• Gaat uw kind nog deelnemen aan andere jeugdkampen, speelpleinwerkingen, … tijdens 
de grote vakantie? Zo ja, beperk het tot 1 activiteit per week!  

• …  
 
 

https://chiropako.be/


 

 

Dit zijn nog maar enkele puntjes waarmee U, als ouder/voogd, rekening moet houden… 
Beantwoord deze puntjes eerlijk voor jezelf, voordat je je kind meestuurt op onze bivak. Doe dit 
om hen een onvergetelijk Chiro-moment te geven samen met hun vrienden op een corona vrije 
manier. 

 

Wat willen wij, Chiro-Pako, nu al weten?  

De vraag is eenvoudig, als je bovenstaande puntjes positief en openlijk hebt kunnen 
beantwoorden (samen met je kind!), GAAT JE KIND MEE MET ONS OP BIVAK in Mol-Sluis? 
Je vindt het invulformulier op volgende link:  

Link bevragingsdocument chirokamp 

!! Als je meerdere kinderen hebt, die meegaan, graag een formulier invullen voor elk kind!! 

 

Vul dit formulier in voor 1 juni. Dit is nog GEEN inschrijving. Dit dient enkel om het kamp voor te 
bereiden! 

Alvast bedankt voor jullie tijd, wij zullen jullie in de nabije toekomst verder op de hoogte houden 
hoe het kamp zal verlopen.  

 

 

 

Met Chiro-Pako groeten 

De leiding en VB’s 

 

 

 

 

 

PS: Let wel, voor onze leiding breken er drukke tijden aan (blokperiode, proefwerken op school, 
extra werk voor het opzetten van het “corona”-kamp), bij dringende vragen graag contact 
opnemen met de VB’s. Zij zullen zo snel als mogelijk de vragen beantwoorden. 

VB meisjes: Leen Van Dessel : 0477/96.37.68 of leenvandessel@yahoo.com 

VB jongens: Rik Sels  : 0474/72.64.39 of sels.rik@gmail.com 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=skXAIA8_xU-rq3DxXucn9PBETIHSaUpCn6OjjQ5fNL5UOFIyOUEyUVc3Uko4VldGV0FCRE5DRjlaWi4u
mailto:leenvandessel@yahoo.com
mailto:sels.rik@gmail.com

