Inleiding
Het thema voor ons buitenlands kamp is “Campo di Mario”!
We duiken in de wereld van Mario, Luigi, Toad, Peach, Yoshi, Donkey
kong en nog vele andere!
Jullie zullen Mario moeten helpen zijn missies te volbrengen, maar
pas op want er ligt altijd wel een banaan, een vals vraagteken of een
bom achter de hoek.
Het is tijd om jullie Mario-spelletjes nog eens uit de kast te halen en jullie te
specialiseren in Mario Bross, Mario Kart, Mario party en al de rest dat iets met
Mario te maken heeft.

Omdat we dit jaar zeker voldoende muntjes bij elkaar gesprokkeld hebben,
konden we ons een vlieger veroorloven.
Met deze vlieger trekken we naar Italië en meer specifiek naar de regio rond
Lucca! Zowel aan zee als in de bergen zullen we de levels moeten uitspelen dus
BE PREPARED!!

Hopelijk hebben jullie er allemaal even veel
zin in als ons want van 6 tot 20 juli is het zo
ver en vertrekken we op
CAMPO DI MARIO

Praktische info
Om te zorgen dat onze Fouriers op tijd in Italië aankomen zullen we op zondag 4 juli
de GROTE TREKKERSRUGZAKKEN al in de camionette steken. We nemen dan enkel
een klein rugzakje mee voor op de vlieger.
Op Dinsdag 6 Juli om 5u00 spreken we af op den bos Wijnveld 251c.
Zodanig dat we om 5u30 al carpoolend kunnen vertrekken naar Charleroi airport .
Om 9u35 Vertrekt onze vlieger naar het verre Marioland (Italië). De vluchtnummer
van het vliegtuig is FR3745.
Om onze identiteit meteen duidelijk te maken aan de andere reizigers zorgen we dat
we in perfect uniform zijn: Hemd en das zeker aandoen.
We plannen ons Mariokamp zodanig dat we op 20 juli terug in Charleroi aankomen.
Onze vlieger (FR3746) land om 9u10. Dus we zouden rond 9u30 terug naar Sinaai
Carpoolen.
Het zou ongeveer anderhalf uur rijden zijn naar Sinaai
Tegen 11u00 (kan wat schuiven) Kunnen de leden opgehaald worden in Sinaai
Vergeet het mondmasker niet bij het ophalen van je kind(eren).

Wij zullen bereikbaar zijn op onze gsm:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Jens +32468412710
Rob +32483090863
Louize +32486038887
Hanne +32499723652
Tim +32488809135
Nele +32499760599
❖ Marte +32471032288

Kampprijs
Bij een buitenlands Mario kamp komt er natuurlijk wel het één en het ander
van gouden munten bij kijken!
Uitgaven /persoon
Vervoer
Kampaandenken
Eten
Overnachtingen
Betaalde activiteiten
Totaal
Inkomsten
Geldacties
Wijnactie
Soepverkoop
Valentijnpakketjes
Zonnebloempakketjes
Snoepverkoop (2)

Spaargeld

100
25
115
140
40
420

5350
2500

350
400
400
1700

2000

Kampprijs voor de leden
Voorschot
150
Nog te betalen
100
Totaal
250

Gelieve tegen ten laatste 20 juni 100 euro over te schrijven naar
BE38 7340 5067 9172 en geef de transactie de naam: “Naam giver,
achternaam, Giverkamp 2021”.

Wat met corona?
Bij het afzetten en ophalen van de jonggiver(s) moeten de ouders, oma’s, opa’s,… een
mondmasker dragen. Ook de jonggivers zijn verplicht om er een te dragen bij gebruik
van het openbaar vervoer. Wij vragen dan ook om minstens 1 mondmasker per kind
mee te geven zodat we ons op een veilige manier naar Italië kunnen vertrekken.
Wij voorzien zeker extra mondmaskers voor de rest van het kamp.
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een draaiboek voorzien met concrete richtlijnen om
ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden.
De basismaatregelen toegepast voor ons kamp zien er zo uit:
•

Wij zijn een bubbeltje van 21 personen (13 givers, 4 leiding, 3 fouriers).

•

Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern contact, hoe
klein ook. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en een contactenlogboek waarin
alles wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wie wanneer en waar boodschappen deed.

•

Om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden, gaan we zo weinig mogelijk
contact opzoeken met mensen buiten onze bubbel.

•

Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek ziek worden, blijven thuis. Bij
twijfel vragen we dat ouders de huisarts consulteren.

•

Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk stappenplan
waarbij er een onmiddellijke afzondering is met 1 leid(st)er.

•

We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne,
reinigen van contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en verplichte mondmaskers
buiten de kampplaats.

We zullen die richtlijnen strikt volgen. We vragen als leiding zowel begrip als vertrouwen.
Aarzel niet om bij ons aan te kloppen met welke vraag of bekommernis dan ook.
We begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en zoeken graag samen naar antwoorden of
oplossingen.
Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de website van Scouts en Gidsen
Vlaanderen.

Dagindeling
8:00

Opstaaaan tijd onze zoektocht naar Prinses Peach te starten !!!

8:30

Een goed stevig ontbijt om de dag door te komen.

9:30

We zullen Mario wat helpen op gang komen met een goed ochtendspel.

12:30 Oei oei onze batterijen zijn bijna op, chance da de fouriers wa power food hebben
klaargemaakt!
13:00 Koken doen onze fouriers wel, maar afwassen….. dat laten ze liever aan de
givertjes over 😉
14:00 Dju he, nu worden we toch wel aangevallen door wandelende
champignonnen zeker! Snel een winkeltje passeren voor extra superkrachten…
16:00 Efkes pauzeke pakken…

17:00 Omdat we zo vriendelijk zijn helpen we de fouriers een beetje met koken.
18:00 Aan tafel !!!!!
19:00 Wie wilt er een dessertje? De rest krijgt eventjes platte rust…
20:00 Ook in de avond zijn er missies te volbrengen!
Maar pas op voor de spookjes!!!!
23:00 Slaapzacht kindjes.

Wat neem ik mee op dit heus avontuur?
Kledij
➢ Scoutsuniform (Aan bij vertrek!!!)
➢ Broeken, t-shirts, truien
➢ Onderbroeken, sokken
➢ Mario-verkleedkledij
➢ Zwemkledij
➢ Regenjas

Schoenen
➢ Stevige stapschoenen (liefst al ingelopen!)
➢ Gemakkelijke schoenen: sandalen, slippers,…

Andere
➢ Handdoek(en)
➢ Gamel, bestek en beker
➢ Zaklamp
➢ Douchegerief (liefst ecologisch!)
➢ Zakmes (zeker niet in handbagage)
➢ Matje en slaapzak
➢ Zonnebril, pet of zonnehoedje!!
➢ Klein rugzakje (handbagage voor in het vliegtuig)

Belangrijk
➢ Identiteitskaart (mee bij vertrek!!!)
➢ Europese ziekteverzekeringskaart
➢ Eventueel medicatie → Leiding verwittigen!
➢ Mondmasker(s)
➢ GSM mag mee, maar wordt wel bijgehouden door de leiding!
(jullie krijgen deze af en toe om een berichtje te sturen naar mama, papa,
liefje,…

Wat niet?
➢ Andere elektronica
➢ Snoep of ander eten/ drank

Bij vertrek
✓ Scoutsuniform
✓ Identiteitskaart
✓ Handbagage
✓ Mondmasker

Opmerking: De bagage wordt zoals al vermeld op voorhand
meegegeven met de fouriers. Zorg er wel voor dat deze rugzak zo klein
mogelijk is!!!
(Je kan desnoods nog wat gerief meenemen in je handbagage)

Wat meer over jullie leiding …
Jens
Bijnaam: : Jensch
Leeftijd: 19
Hobby’s: ik vind het al eens tof om
in een kotteke op een balleke te
slaan me een raket
Lievelingseten: vlees me vlees en
als nagerecht vlees natuurlijk
Favoriete mario karakter: Birdo

Rob
Bijnaam: : BOB
Leeftijd: 100 -22 +58 -117
Hobby’s: ik pruts al eens geiren aan
alles da wielen en een motor heeft.
Lievelingseten: S U S H I
Favoriete mario karakter: Yoshi

Louize
Bijnaam: : Louigi
Leeftijd: 2 decennia
Hobby’s: hier en daar wa knutselen.
Lievelingseten: spaghetti ofcourse
Favoriete mario karakter: Mijn
naamgenoot natuurlijk

Hanne
Bijnaam: hansepans
Leeftijd: 3 x 7 !!!!
Hobby’s: hier en daar wa acrobatische
dingen doen
Lievelingseten: KAAAAAS
Favoriete mario karakter: Princes peach

En over jullie fouriers...
Nele
Bijnaam: : Lindsay
Leeftijd: just geen 3 x 7 meer.
Hobby’s: Daangsen en op tocht gaan
met de girlzz.
Lievelingseten: Macarowni
Favoriete mario karakter: Princess
Peaches aah

Marte
Bijnaam: Murtel
Leeftijd: ook 3 x 7 !!!
Hobby’s: klimmen in sinnebloas
Lievelingseten: vier kazen pizza van
quattro stagioni in lokeren
Favoriete mario karakter: Todette

Tim
Bijnaam: :Timbow
Leeftijd: Kwart eeuw.
Hobby’s: Van die rotsen beklimmen en
natuurlijk Wat spelen met den ongt.

Lievelingseten: Ossobuco
Favoriete mario karakter: Bowser

