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T.a.v. de directies van de voorzieningen in de jeugdhulp,
diensten voor pleegzorg en de CKG

Explicitering standpunt zomerkampen in en buiten de voorziening – 28 mei 2020
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Inspelend op de recente beslissingen rond de zomerkampen bevestigen we hierbij dat ook kinderen
en jongeren in de jeugdhulp en in pleeggezinnen deel kunnen nemen aan zomerkampen. Uiteraard
geldt hierbij de voorwaarde dat ze niet ziek zijn op moment van vertrek of ziek geweest zijn in de 5
dagen voorafgaand aan het vertrek.
We weten dat er voorzieningen en diensten zijn die zelf kampen organiseren voor de minderjarigen
die ze opvangen of begeleiden en in sommige gevallen ook voor de broers en zussen. Dit gebeurt
zowel leefgroepoverschrijdend overdag als voor meerdere dagen. We kunnen dit toestaan op
voorwaarde dat de richtlijnen uit het protocol zomerkampen of de richtlijnen omtrent
dagaanbod/speelpleinwerking gevolgd worden.
Alle informatie over het organiseren van kampen met en zonder overnachting is te vinden op
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer. Informatie op maat van jongeren is te vinden op
https://www.watwat.be/zomer2020.
We brengen hierbij de belangrijkste zaken onder de aandacht:
-

Op kamp organiseer je je in contactbubbels van maximaal 50 personen (zowel de kinderen als
de begeleiding die meegaan).

-

Hou in het bijzonder rekening met de richtlijnen over risicogroepen en zieke minderjarigen en
maak duidelijke afspraken over de te volgen stappen wanneer een kind op kamp ziek wordt.

-

Let goed op de instructies voor – en + 12-jarigen en houd hier zoveel mogelijk rekening mee.

-

Hanteer maximaal de hygiënische maatregelen.

Onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.

We blijven de evoluties en de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad op de voet volgen en
bereiden, mede op basis hiervan, verdere stappen in onze exitstrategie voor. We hopen jullie snel te
kunnen informeren.
Met vriendelijke groet,

Katrien Verhegge
Administrateur-generaal
Agentschap Opgroeien

