
Beste ouder(s) en Rafiki(s) 

Jullie ontvangen dit document als bijlage bij de 

inschrijvingen. Het kampboekje volgt, als jullie dochter 

zich heeft ingeschreven, nog. Info omtrent vervoer, 

kampwakes, kampplaats... zal daarin te vinden zijn. Dit 

document staat in functie van de corona-maatregelen, 

we houden jullie graag op de hoogte van de huidige 

regels (versie 12 mei) en ons actieplan.  

Gelieve alles eens goed door te nemen, zo kunnen we veilig en verantwoord op 

kamp. 

1. Vanuit de overheid en KSA Nationaal kregen wij onderstaande maatregelen 

opgelegd: 

• Risicogroepen en ziek zijn: 

o Je kan pas deelnemen aan kamp als je drie dagen symptoomvrij bent. 

o Wie besmet is of samenwoont met iemand die besmet is, kan niet deelnemen 

tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode. 

o Organisatoren mogen een deelnemer bij aankomst naar huis sturen als die 

symptomen vertoont. 

o Wie tot een risicogroep behoort, heeft toestemming van huisarts of ouders nodig 

om deel te nemen. 

• Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing: 

o Er wordt een contactlogboek bijgehouden, met deelnemers, externen, bubbels... 

o Medische fiches worden sterk aangeraden. 

o Er is een corona-coördinator aanwezig op kamp. 

• Bubbels: 

o Bubbels kunnen in augustus bestaan uit 200 deelnemers, exclusief leiding. Leiding 

houdt zich echter wel aan de maatregelen van deze bubbels. 

o Binnen de bubbel is afstand niet van toepassing, buiten de bubbels wel. Indien dit 

niet mogelijk is: beide partijen dragen aan mondmasker en beperken het fysiek 

contact. 

o Meerdere bubbels kunnen zich op één locatie bevinden. 

o Bubbels waarin -12 en +12 samen zit, houden zich aan de +12 regels. 

• Noodprocedure: 

o Elk kamp heeft een aparte ruimte waar een mogelijks besmette deelnemer zich 

kan isoleren.  

o De corona-coördinator, koepel, organisatie en/of gemeentebestuur is op de 

hoogte en kan ondersteuning bieden. 

• Hygiëne: 

o Extra handen wassen, hoesten in de elleboog... blijft sterk van toepassing. 

o +12 moet een mondmasker dragen in contact met externen of andere bubbels. 

Leiding volgt deze regels. 



o Er zijn duidelijke regels en schema’s omtrent het verluchten en ontsmetten van de 

infrastructuur. 

-> Om deze regels (versie 12 mei) uitgebreid te lezen, verwijzen we je graag door 

naar: ksa.be/corona-regels. 

2. Na grondig overleg, hebben wij voorlopig onderstaand actieplan voorzien: 

Vóór kamp: 

• We verwachten dat elke Rafiki drie dagen symptoomvrij is, maar ideaal 

zou vijf dagen symtoomvrij zijn. Wie ziek is, blijft (hoe jammer we dit ook 

vinden) thuis. Deze symptomen zijn bijvoorbeeld: hoesten, smaakverlies... 

• We vragen om een rustperiode in te lassen tussen andere activiteiten 

(zoals een reis of kamp) en ons kamp voor jullie dochter.  Twee dagen is 

het minimum. Medische experts adviseren om een week te voorzien en 

het contact met anderen die week ook te beperken. 

• Wie zich inschrijft, gaat het volledige kamp mee. Je kan niet later 

toekomen of eerder vertrekken. Zo beperken we onze externe contacten 

zo veel mogelijk. 

• Wie tot een risicogroep behoort, heeft toestemming nodig van huisarts 

en/of ouders. Dit vul je ook duidelijk in op de medische fiche.  

• (Je bent altijd vrij om een negatieve Covid-test voor te leggen, maar dit is 

geen procedure.) 

Alhoewel we één grote bubbel van 200 Rafiki’s kunnen vormen, hebben wij 

besloten om wel in twee bubbels te werken. Jullie leiding doorheen het jaar zal 

behoren tot jouw bubbel. Net als de meisjes, komen leidsters van verschillende 

bubbels onderling niet in contact met elkaar. 

  

Bubbel rood:  -12 

 

 

Bubbel blauw:  +12 

• Sloebers (1ste en 2de leerjaar) 

• Springers (3de en 4de leerjaar) 

• Roodkapjes (5de en 6de leerjaar) 

• Jimmers (1ste en 2de middelbaar) 

• Simmers (3de en 4de middelbaar) 

• Aspi’s (5de middelbaar) 

-> Zitten jullie dochters in verschillende bubbels? Houd daar dan zeker rekening 

mee tijdens het inpakken van de valiezen. Materiaal delen tussen de 

verschillende bubbels kan niet. 

We zetten optimaal in op hygiëne, zo verzien we mondmaskers, handgel, 

zakdoekjes... Het wordt wel sterk aangeraden om zelf ook voorzien te zijn, twee 



mondmaskers (vanaf 10 jaar), papieren zakdoekjes en een flesje ontsmettingsgel 

per Rafiki is geen overbodige luxe. Onze infrastructuur wordt dagelijks verlucht 

en grondig ontsmet.  

We houden een logboek bij met alle contacten, externen en deelnemers. (Elke 

tracing gebeurt met de nodige zorg voor privacy.) Wij voorzien daarom ook een 

medische fiche per Rafiki, je vindt deze niet als bijlage bij dit document, maar 

ontvangt het later nog. Deze neem je ingevuld mee naar de kampwake. Elke 

leidingsgroep zal een corona-coördinator aangewezen krijgen, dit zijn er per 

bubbel dus telkens drie. 

 

 

Graag wijzen we jullie er wel op dat veel maatregelen vanuit de overheid nog 

onder voorbehoud staan. Wijzigingen kunnen zich nog steeds voordoen, maar 

het belangrijkste is dat jullie Rafiki op kamp kan!  

Dankjewel om dit document te lezen en om jullie aan ons actieplan te houden. 

Hierdoor kunnen we een wisselwerking voorzien waar jullie op ons kunnen 

rekenen en wij op jullie. Wij hopen alvast veel Rafiki’s te mogen verwelkomen op 

kamp! 

Voor verdere vragen zijn wij bereikbaar via: 

• Mail: hoofdleiding.ksarafiki@gmail.com 

• Telefoon: +32 492 66 64 19 (Litsa), +32 496 44 09 85 (Lara) of +32 470 59 49 

98 (Britt) 

• Instagram: @ksa.rafiki 

• Facebook: KSA Rafiki Varsenare 

Lieve groetjes 

Jullie leiding 
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