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ZOMERKAMPEN 2023

BROCHURE VOOR OUDERS EN BEGELEIDING
VAN KINDEREN EN JONGEREN



WAAROM WIL IEDEREEN MET TUMULT OP KAMP?

     Je kinderen doen waar ze het meest van houden: spelen!

     Iedereen is welkom! Of je nu uit Irak, Peru of Geel komt. 

     Je kind maakt een heleboel nieuwe vrienden.

      Je kind kan er lekker ravotten, brullen en luid zingen.

     Met Tumult kan je kind op kamp in alle hoeken van België.

     Op Tumult-kamp kan je zijn wie je bent.

     Je kind krijgt een goed georganiseerde vakantie voor een toegankelijke prijs.

     De animatoren op kamp zijn de beste vrienden van jouw kind.

     De vrijwillige koks verwennen de kinderen met heerlijke maaltijden.

     Je kind komt terug met spannende en leuke verhalen.

Ben je nog nooit op kamp geweest? Of wil 
je weten hoe een kamp bij Tumult verloopt?

Bekijk ons filmpje over ‘Op kamp gaan’:
www.tumult.be/kampoverzicht
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WAT DOE JE OP KAMP?

De animatoren bezorgen jullie een week vol leuke activiteiten en 

spelletjes. Zij kiezen een thema voor het kamp waar jullie de hele 

week rond werken. Een bosspel, vlaggenroof, baseball, waterspelen, 

knutselen, ...? De activiteiten verschillen van kamp tot kamp, maar we 

gaan steeds voor afwisseling. 

We starten dagelijks met een toneeltje waarin onze 

animatoren de hoofdrol spelen. Na elke maaltijd helpen de 

kinderen in een beurtrol mee met taakjes zoals afwassen 

of vegen. Wie geen taakje heeft, mag rusten of spelen.
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Onze animatoren komen uit de hele wereld, net zoals de kinderen.  

Sommigen zijn geboren in België, anderen zijn nog maar een paar jaar hier. 

Animatoren en hoofdanimatoren krijgen een opleiding in de paasvakantie. 

Zij kunnen op kamp 24/24 rekenen op hulp van de kampverantwoordelijken.

We proberen voor elk kamp een leuk uitstapje te plannen. Maar alles hangt af 

van de locatie. Op sommige kampen gaan we kajakken, op andere trotseren 

we een hoogteparcours of blote-voeten-pad. Of we gaan lekker bowlen of doen 

een workshop ‘koekjes bakken’. De activiteiten en uitstapjes zijn aangepast aan 

de leeftijd van de kinderen en jongeren. Ze kunnen steeds aangepast worden 

naargelang de weersomstandigheden.
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WAAR EN WANNEER GAAT TUMULT OP KAMP?

DATUM KAMP VOOR WIE GEBOREN IS IN ... LOCATIE

2 - 8 juli Hello Summer 2008-2010 Gîte Kaleo
in Chassepierre

3 - 9 juli Hakuna Matata 2014-2017 De Hoge Rielen
in Kasterlee

11 - 17 juli Good vibes only 2009-2011
Enkel voor meisjes

De Hoge Rielen
in Kasterlee

15 - 21 juli Knallen in de Kempen 2009-2011
Enkel voor jongens

Domein Zonnedauw
in Geel

Al onze kampen zijn steeds met 6 overnachtingen.
Ze starten allemaal om 14u op de begindatum

en eindigen om 11u op de einddatum. 
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DATUM KAMP VOOR WIE GEBOREN IS IN ... LOCATIE

19 - 25 juli Let’s Go 2011-2013 De Hoge Rielen
in Kasterlee

31 juli  - 6 aug Vamos a la playa 2008 Scarphoutstede
in Blankenberge

7 - 12 aug Sea you there
Sportkamp aan zee 2009-2011 Scarphoutstede

in Blankenberge

8 - 14 aug Expeditie op de hoeve 2014-2017 Axlandhoeve
in Sinaai

16 - 22 aug Ewa Ja 2011-2013 Scoutsrally
in Pelt

24 - 30 aug Aloha 2013-2015 Scoutsrally
in Pelt

7



KAMPEN 
IN 2022
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WIE KAN MEE OP KAMP?
De kampen van Tumult staan open voor iedereen, maar in het bijzonder 
voor kinderen en jongeren met een vluchtverhaal en voor kinderen 
en jongeren die niet op vakantie kunnen door financiële of familiale 
redenen. Er zijn 10 kampen, voor verschillende leeftijden. Je kunt je kind 

slechts op 1 kamp inschrijven. Op die manier willen we ieder kind de kans 

geven om minstens één keer op kamp te gaan.

Heeft je kind specifieke noden? Bel ons op het nummer 015 43 56 96 

of mail naar kampen@tumult.be. Dan bekijken we samen met jullie of we 

een geschikte plek vinden. Wil je plaatsen reserveren voor kinderen die 

zich in een onzeker verblijfstatuut bevinden? Dat kan! Ook als je nog 

geen namen kan doorgeven. Ook zij zijn verzekerd als ze meegaan. 



HOEVEEL KINDEREN GAAN MEE OP KAMP?

HOE ZIT HET MET ETEN OP KAMP?
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Het aantal kinderen op kamp varieert tussen 15 en 30 kinderen. Bij de jongere leeftijden 

zijn de groepen meestal iets groter. Zij worden begeleid door 4 tot 11 animatoren en 

2 hoofdanimatoren. Meestal spelen we met alle kinderen samen, maar op de kampen 

voor 6-9-jarigen splitsen we de groep in twee volgens leeftijd (6-8 en 8-9 jaar).

3 tot 5 vrijwillige koks zorgen elke dag voor een heerlijk ontbijt, middagmaal, vieruurtje 

en avondmaal. Bij inschrijving kan je eventuele allergieën en eetvoorkeuren  

doorgeven. De koks houden hier rekening mee. Indien mogelijk proberen ze bv.  

halalvlees te voorzien. Indien niet mogelijk, voorzien ze een vegetarisch alternatief.
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Een kamp duurt altijd 7 dagen en kost 45 euro. Is de prijs een probleem voor jou? Contacteer Tumult. Dan zoeken we samen met 

jou naar een oplossing: 015 43 56 96 of kampen@tumult.be.

Overnachtingen en verblijf, het eten, het spelmateriaal, de aanwezigheid van toffe animatoren, uitstapjes en een verzekering zijn  

allemaal inbegrepen in de prijs. Als ouder of begeleider voorzie je enkel bagage. Wat er allemaal in je koffer moet, lees je in de 

kampbrief. Die krijg je via e-mail, ten laatste 2 weken voor  het kamp. 

Vergeet niet dat je een deel van het inschrijvingsgeld kan terugkrijgen:
• Als je belastingen betaalt, kan je het kamp fiscaal aftrekken.  

Contacteer ons na betaling voor een attest.

• Als je aangesloten bent bij een mutualiteit, kan je ook hier te rade  

gaan voor terugbetaling.

HOEVEEL BETAAL IK VOOR EEN KAMP? 

HOE MOET IK BETALEN?
Als je kind is ingeschreven, stuurt Tumult je een 

factuur per e-mail. Daarna kun je de prijs van het 

kamp overschrijven. Je vindt het rekeningnummer 

op de factuur. Vergeet het factuurnummer niet te 

vermelden bij je overschrijving.



Je kunt online inschrijven op onze website: tumult.be/kampoverzicht. 
Daar lees je ook vanaf wanneer je kan inschrijven voor onze kampen.

Voel je je niet thuis in de digitale wereld?  

Je kan je kind ook telefonisch inschrijven 

via het nummer 015 43 56 96.

 

Op onze website vind je steeds een overzicht van de kampen met de 

vermelding of er nog plaats vrij is. We werken met een wachtlijstsysteem.  

Dus ook wanneer een kamp volzet is, is het interessant om ons te contacteren.
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HOE SCHRIJF IK MIJN KIND IN?



HOE GERAAKT MIJN KIND OP DE KAMPPLAATS?
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Er zijn 3 opties:

Optie 1: Je kan je kind zelf tot op de kamplocatie brengen.

Optie 2: Je kan je kind zelf brengen met het openbaar vervoer. In dit geval kunnen we je kind ophalen aan het station of bushalte.

Optie 3: Je bent ouder of voogd van een kind en je hebt problemen met het regelen van vervoer heen en terug van het kamp?

 Contacteer ons via 015 43 56 96 of kampen@tumult.be.  

 Dan proberen we samen een oplossing te vinden voor dit probleem *.

* Wij kunnen vervoer voorzien, maar doen dit in principe enkel voor kinderen die thuis of in een opvangcentrum van Rode Kruis of 

Fedasil wonen. Aan andere voorzieningen, organisaties of vzw’s vragen we om zelf in te staan voor het vervoer naar en van het 

kamp. Als er zich hierdoor toch problemen stellen, mag je zeker nog contact met ons opnemen. Dan bekijken we wat mogelijk is.



HOE KAN IK ANNULEREN?
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Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor het kamp begint. We vragen uiteraard dat hier geen misbruik van wordt gemaakt. 

Het is verplicht om schriftelijk te annuleren via een e-mail naar kampen@tumult.be. Bij annulering binnen de 48 uur voor het 

kamp, betaal je een administratieve kost van 10 euro. Bij niet opdagen op kamp, betaal je de volledige factuur.
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TOT OP KAMP!

Tumult vzw | Brusselsepoortstraat 8 | 2800 Mechelen
Contacteer ons: kampen@tumult.be | 015 43 56 96


