
HALLO

#wijdoenmee

Wij, de leiding van Chiro , doen mee aan Iedereen Mee Op Kamp. Via 
dat project stellen we ons zomerkamp open voor alle kinderen en jongeren. Want als Chirogroep 
vinden we dat élk kind een bangelijk kamp verdient, en zéker kinderen en jongeren in een kwets-
bare situatie. Lid worden van de Chiro kan voor hen wel wat drempels met zich meebrengen. Toch 
willen we dat ze kunnen genieten van enkele zorgeloze dagen vol spel, vriendschap en plezier. 

Hoe vinden we die kinderen en jongeren uit onze buurt? Daarvoor hebben we jullie hulp nodig! 
Onze Chirogroep beschikt over een heleboel flyers en dolenthousiaste leiding om iedereen te over-
tuigen. Kunnen jullie ons met elkaar in contact brengen? 

Hier nog wat extra info over onze Chirogroep.

Contactpersoon van de Chirogroep: 

Telefoonnummer contactpersoon: 

Kampdata:  

We stellen ons kamp open voor: jongens/meisjes/jongens en meisjes van  tot  jaar

Op deze doelgroep willen we ons toespitsen (*):

• Kinderen en jongeren in armoede
• Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal
• Kinderen en jongeren met een moeilijke gezinssituatie
• 

Alvast bedankt voor de medewerking!

Vriendelijke groeten

De leiding van Chiro 

 (*) Deze velden zijn ter info. Zeker voor de jeugddienst is dat nuttige info om je met de juiste organisatie in contact te kunnen brengen.



  jan van bostraeten

Meer info over Iedereen Mee Op Kamp vind je op chiro.be/iedereenmee. 
Heb je nog vragen voor Chirojeugd Vlaanderen over dit project? 
Mail gerust naar imok@chiro.be.

Hallo 
De leiding van de lokale Chirogroep of iemand van de jeugddienst bezorgde je deze 
fiche. Dat wil zeggen dat die leidingsploeg zich heeft ingeschreven voor Iedereen Mee 
Op Kamp. Dat project is opgestart vanuit Chirojeugd Vlaanderen. Daarmee willen we 
Chirogroepen motiveren om kinderen en jongeren die moeilijker hun weg naar de Chiro 
vinden mee te nemen op kamp en hen de tijd van hun leven te geven. 

Wat kan jouw rol zijn?

Breng jij die Chirogroep in 
contact met kinderen en 
jongeren in een kwetsbare 
 situatie? Jouw organisatie 
heeft hoogstwaarschijnlijk 
de juiste connecties. Samen 
met de Chiro kunnen jullie 
die kinderen en jongeren een 
bangelijk kamp bezorgen.

Hoe breng je die jongeren in contact met 
een Chirogroep?

Alle Chirogroepen die meedoen aan 
Iedereen Mee Op Kamp hebben flyers 
ter beschikking. Maar misschien is dat 
niet voldoende. Een speelnamiddag, 
een infomoment of flyeren tijdens een 
 bijeenkomst? Het kan allemaal. Bespreek 
met de leiding wat mogelijk is en wat 
voor jullie het meest comfortabel is. We 
stellen de psychische veiligheid van kin-
deren, jongeren en ouders altijd voorop. 
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