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boeiend boskamp



Jonge Helden 

Jonge Helden is jeugdwerk met, voor en door kinderen en jongeren. Wij ont-
dekken, spelen, experimenteren, creëren en entertainen. Wij scheppen een 
kader waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en gestimuleerd wordt om als 
creatieve en ondernemende persoon in de samenleving te staan. Jonge Helden 
ontplooien samen hun talenten en verkennen wat ze kunnen, durven en wil-
len. En jij, ja jij, bent er één van!

Op 1 oktober 2017 werd door de thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaan-
deren de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samenwerking te 
formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen.

In de zomer van 2018 slaan de Liga Autisme Vlaanderen en Jonge Helden de 
handen in elkaar om 2 fantastische zomerkampen te organiseren voor kinde-
ren en jongeren met autisme en een normale begaafdheid. Want álle kinderen 
hebben recht op fijne vrije tijd!

liga autisme



boeiend boskamp



Praktische info

ZONDAG 28 juli
Tussen 14u en 14u45: aankomst van de kinderen met hun ouders. Jullie 
kunnen samen e kamer installeren, de locatie verkennen en komen spelen in 
het Apenparadijs.

Gelieve eventuele medicatie bij het begin af te geven aan onze hoofdani-
mator, Hannah. Graag vragen we u om de medicatie te labelen met naam 
en belangrijke informatie i.f.v. inname (tijdstip, dosering, bewaartempera-
tuur). Vergeet de ISI+-kaart of identiteitskaart niet! Geef ook deze af bij het 
onthaal. Heb je een Buzzy-Pass of reductiekaart van de grote gezinnen, dan 
mag je die ook mee afgeven. 

Om 15u wordt “het officiële startschot gegeven” van het Boeiend Boskamp. 
De begeleiders stellen zich voor aan de kinderen en de ouders. Daarna wui-
ven we de ouders uit.

ZATERDAG 3 AUGUSTUS
Om 11u worden de ouders verwacht om samen het Boeiend Boskamp af te 
sluiten. Tegen ten laatste 12u gaat iedereen naar huis. Gelieve uw vertrek 
van het kampterrein zeker te vermelden aan de hoofdanimator. 

Onthaal en slot

Wil je een attest van de mutualiteit in verband met tegemoetkoming voor 
kampen? Dan mag je gewoon een mailtje sturen naar Jonge Helden met 
daarin de naam van je kind + de naam van het kamp via info@jongehelden.
be. Deze worden na het kamp teruggestuurd. 

Het lekkere eten op kamp wordt verzorgd door een geweldige kookploeg. Je 
krijgt een ontbijt, een warm middagmaal, een vieruurtje en een avondmaal. 
Wil je vegetarisch eten of heb je speciale voedselbehoeften (bijvoorbeeld 
allergieën), laat dit altijd op voorhand weten. Liefst deed je dit reeds bij de 
vragenlijst in het mini-dossier. Zoniet, vragen wij om dit zo snel mogelijk aan 
ons door te geven via info@jongehelden.be, zodat onze kookvrijwilligers 
hier optimaal rekening mee kunnen houden.

Extra



Je gaat op kamp, hou het sportief en sober. Laat mooie kleren dus best 
thuis! Want van spelen word je wel eens vuil maar na een verkwikkende 
douche en verse kleren ben je weer de oude.

Zakgeld is niet nodig!  Als je zakgeld meebrengt ben je er zelf verantwoor-
delijk voor. Breng ook geen snoep mee op kamp. De kookploeg zorgt voor 
voldoende variatie en af en toe een snoepje. Voorzie alle spullen, inclusief 
de rugzak, van een naam. Wanneer de verloren voorwerpen dan op het ein-
de uitgedeeld worden, komen deze sneller terecht.

We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, schade 
of diefstal van persoonlijke zaken. Geef dus geen waardevolle zaken zoals 
dure kledij, juwelen, horloge, veel zakgeld of dergelijke mee. 

Schermen
Sommigen kinderen hebben al een eigen GSM, tablet, MP3, … Het kamp is 
gevuld met leuke activiteiten en fijne momenten. Hier hebben schermen 
niet altijd hun plaats.

•MP3, Ipod (zonder internetverbinding) mag meegenomen worden. Gelieve 
deze zeker van een naam en beschermhoes te voorzien
•We vragen om andere schermen (zoals GSM, Spelconsole, tablets of com-
puters) thuis te laten. 
•De begeleiding bekijkt samen met de kinderen wanneer de MP3-speler 
gebruikt mag worden.

verzekering
Jonge Helden is onder Crefi vzw verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijk-
heid en lichamelijke ongevallen. Wanneer een vrijwilliger/deelnemer echter 
zelf schade aanricht aan een andere vrijwilliger/deelnemer of aan een ge-
bouw, is dit niet verzekerd. Dit wordt gedragen door de persoonlijke burgerlij-
ke aansprakelijkheidsverzekering (eigen familiale verzekering).

afspraken



meeneemlijst
Kleding: 
O Ondergoed en sokken 
O T-shirts 
O Korte broeken / rokjes 
O Lange broeken 
O Warme trui 
O Sweaters 
O Regenkledij 
O Zwemgerief  
   
Toiletgerief: 
O toiletzak met tandenborstel, tandpasta,  
    zeep, shampoo, kam of borstel 
O handdoeken 
O Washandjes 
O Zakdoeken 
O Zonnecrème 

Schoenen: 
O Laarzen
O Stevig schoeisel  
O Pantoffels
O Sandalen 
 
Slaapgerei: 
O Pyjama of nachtkleed 
O Hoeslaken (om de matras te  
     beschermen) 
O Kussensloop  
O Slaapzak
O zaklampje of draagbaar lichtje

O knuffel of slaapkussentje

Allerlei: 
O Medicijnen
O Linnenzak of oude kussensloop   
    (om de vuile kleren in te  
    stoppen) 
O Zonnepet en/of zonnebril
O Dagrugzak met lege boterhammendoos en 
drinkbus voor uitstap
O Envelop(pen) met adres en postzegel 
O 2 schoendozen of boxen (mag gepersonali-
seerd zijn)
O 2 Keukenhanddoeken (voorzien van naam)
O Fleecedekentje
O Verfschort of oud herenhemd (voor knut-
selactiviteiten)

Eventueel:
O Enkele stripverhalen,  
    gezelschapsspelen,… 
O Extra materiaal (besproken tijdens het 
kennismakingsgesprek) in functie van zorg-
nood van uw zoon/dochter. bv. slaaplampje, 
wekker, sensorisch materiaal zoals tangle, 
wriemelgerief,koptelefoon, oordopjes…
O Gereedschap zoals hamer, snoeischaar,… 
(genaamtekend, in functie van een knutselac-
tiviteit. Gelieve dit materiaal bij aankomst af 
te geven aan de begeleiders.)



een super leuk boeiend boskamp
Ben je ook al nieuwsgierig naar het dagverloop tijdens ons Boeiend Bos-
kamp? Hieronder vind je een overzicht van hoe de dagen eruit gaan zien, 
alsook het weekprogramma. 

Dagindeling
 
 Tijd om wakker te worden
 Ontbijt
 Karweitjes en/of vrij geleid
 Ochtendactiviteit
 Middagmaal
 Rustmoment en/of vrij geleid
 Middagactiviteit (deel 1) 
 Vieruurtje
 Middagactiviteit (deel 2)
 Avondmaal
 Vrij geleid
 Avondactiviteit
 Avondritueel
 Bedtijd

Voor de voormiddag en namiddagactiviteiten hebben we heel wat leuke 
dingen gepland! Zo gaan we bijvoorbeeld zwemmen, in het bos spelen, knut-
selen en nog veel meer!  Alle activiteiten volgen elkaar logisch op binnen het 
thema van het Boskamp.

(De individuele momenten voor elk kind worden door de aandachtsbegelei-
der per dag aangeduid in het schema.)
Bij het avondritueel zullen de aandachtsbegeleiders met de kinderen samen-
zitten om de dag te overlopen en dit neer te schrijven in het boskampboek-
jes. 
Op de vrij geleide momenten, mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen 
doen (apenruimte, koalaruimte, eigen kamer,...). Deze momenten zullen voor 
sommige kinderen iets meer ondersteund worden (mee keuze bepalen, ge-
structureerd, samen met hen...).



Weekindeling

Opgelet! De weekplanning kan gedeeltelijk nog wijzigen naargelang de weersomstandighe-
den. Een meer gedetailleerd programma zal door de begeleidsters tijdens het kamp opge-
hangen worden.

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
  Opstaan Opstaan Opstaan Opstaan Opstaan Opstaan 

Ontbijt Ontbijt Ontbijt Ontbijt Ontbijt Ontbijt 
Karweitjes 
en/of vrij 
geleid 

Karweitjes 
en/of vrij 
geleid 

Karweitjes 
en/of vrij 
geleid 

Karweitjes 
en/of vrij 
geleid 

Karweitjes 
en/of vrij 
geleid 

Karweitjes 
en/of vrij 
geleid 

Bosspel 
(deel1) 

Groot 
samenwerks
pel (deel 1) 

Grote 
knutselactivi
teit (deel 1) 

Zoektocht 
(deel 1)  

Groot spel Brunchen 

Tussendoortj
e 

Tussendoortj
e 

Tussendoortj
e 

Tussendoortje Tussendoortj
e 

Terug naar 
huis gaan 

Bosspel 
(deel2) 

Groot 
samenwerks
pel (deel 2)  

Grote 
knutselactivi
teit (deel 2)  

Zoektocht 
(deel 2)  

Groot spel  

 

Middagmaal Middagmaal Middagmaal Middagmaal Middagmaal 
Aankomen Karweitjes 

en/of vrij 
geleid 

Karweitjes 
en/of vrij 
geleid 

Karweitjes 
en/of vrij 
geleid 

Karweitjes 
en/of vrij 
geleid 

Karweitjes 
en/of vrij 
geleid 

Kennismakin
g 

Creatieve 
zoektocht 

Zwemmen  Boerderijspe
len (deel 1) 

Verzamelspel Samen 
valiezen 
maken en 
douchen 

Tussendoortj
e 

Tussendoortj
e 

Tussendoortj
e 

Tussendoortj
e 

Tussendoortje Tussendoortj
e 

Rondleiding 
op het terrein 

Knutselen Zwemmen Boerderijspe
len (deel 2) 

Kookactiviteit Voorbereidin
g Afsluiting 

Avondmaal Avondmaal Avondmaal Avondmaal Avondmaal Avondmaal 

Avondspel Douchen Film Douchen Begeleiderssh
ow 

Gezamenlijk 
week 
afsluiten 

Avondritueel Avondritueel Avondritueel Avondritueel Avondritueel Avondritueel 
Bedtijd Bedtijd Bedtijd Bedtijd Bedtijd Bedtijd 

 



Het team
Dag iedereen, 
Nog enkele weken en wij gaan samen op kamp! We kijken er enorm naar uit om samen met 
jullie een héél leuk, zot en vooral avontuurlijk kamp van te maken. 
Hier stellen we ons graag kort al even voor.

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Hannah. Ik ben 22 jaar en 
ben student. Mijn hobby’s zijn reizen en 
met Jonge Helden op kamp of speelweek 
gaan. Ik wil graag mee gaan op het 
Boeiend Boskamp omdat ik vorig jaar al 
eens ben mee geweest. Toen vond ik het 
super leuk. 

Zo leuk, dat ik het dit jaar nog eens 
opnieuw zou willen meemaken. Op elk 
moment van de dag kan je bij mij terecht 
voor een dikke knuffel of een leuk 
mopje. 

Ik ben Julie en ik ben 27 jaar. Ik werk 
als thuisbegeleidster voor de Lim-
burgse Stichting Autisme en help ook 
kinderen in mijn eigen praktijk het 
KnapLab. Ik tennis graag en hou van 
tekenen, foto’s maken en reizen. 

Ik wil graag mee op kamp omdat ik 
het supertof vind om buiten te spe-
len en spelletjes te spelen in het bos. 
Net als vorig jaar zal ik ervoor zorgen 
dat onze leukste momenten op kamp 
op foto worden vastgelegd, zodat we 
achteraf mooie herinneringen heb-
ben. 

Kinderen mogen mij op elk moment 
van de dag grote en kleine, leuke 
weetjes komen vertellen, want ik leer 
heel graag bij! Ik sta ook altijd open 
om een gezelschapsspel te spelen of 
naar je te luisteren als je verdrietig, 
boos of gewoon heel blij bent! Sa-
men gaan we er een supertof kamp 
van maken!



Ik ben Imane. 
Ik ben 17 jaar oud en ga graag naar school. In 
mijn vrije tijd ga ik graag mee op kamp met Jon-
ge Helden, spreek ik af met vrienden of doe ik 
ander vrijwilligerswerk. 

Vorig jaar ging ik ook al mee op het Boskamp. Ik 
vond het toen echt super leuk om zot te doen 
en te eten. Ik heb dus enorm veel zin om dit jaar 
opnieuw mee te gaan. 

Hoi! Ik ben Jacoba. Ik ben 19 jaar oud en studeer 
fysica en sterrenkunde in Gent. In mijn vrije tijd hou 
ik ervan om creatief bezig te zijn door te tekenen, 
te schilderen of te kleien. Ook doe ik graag zotte 
spelletjes op kamp of tijdens een speelweek.

Ik heb gehoord dat het Boeiend Boskamp vorig jaar 
super leuk was. Daarom wou ik zelf ook graag mee 
gaan dit jaar. Op kamp gaan vind ik sowieso zelf al 
magatof! Je kan altijd bij mij terecht voor een (ge-
zelschaps)spelletje of een dikke knuffel!

Hey, Stien hier! Hoe ik mezelf zou omschrijven? Ik ben 
20 jaar, grote dierenvriend, gek op schrijven en op mijn 
vrienden, verslaafd aan chocolade en een tikkeltje cha-
otisch. 

De wereld rondreizen en het jeugdwerk maken mij elke 
zomer weer helemaal blij. Doorheen het jaar fiets ik 
elke dag heen en weer naar Leuven, waar ik taal- en 
letterkunde studeer. 

Ik kijk er enorm naar uit om jou (en jouw speelse, gek-
ste ideeën) te leren kennen deze zomer en ben er zeker 
van dat we er samen een top-week van gaan maken! 
Dat ik een week lang ongegeneerd boomhutten kan 
bouwen, verkleedpartijtjes kan houden en met verf 
mag spelen maakt mij alvast enthousiast, jou ook?! 
Maar naast al dat spelen, kan je voor een momentje 
van rust ook altijd bij mij terecht. 



Ik ben Liesa Donck, in augustus word ik 28 
jaar. Vorig jaar ging ik voor de eerste keer 
mee met het Boeiend Boskamp en omdat 
het zo leuk was, ga ik ook dit jaar heel 
graag mee. In het dagelijks leven ben ik 
thuisbegeleidster bij kinderen met autisme 
maar in mijn vrije tijd vind je mij ofwel 
al knutselend,  al bakkend, al skiënd of 
genietend van de natuur voor mijn caravan. 

Wil je graag knutselen op kamp maar weet 
je niet wat? Dan kunnen we samen iets 
zoeken? Of zit je gewoon met een vraagje 
of een probleempje op kamp? Ook dan help 
ik je graag verder! Ik kijk er al naar uit om er 
terug een fantastisch kamp van te maken! 
Tot deze zomer! 

Ik ben Sofie. Ik ben 24 jaar en woon in 
Mechelen samen met mijn vriend. In het 
dagelijkse leven ben ik thuisbegeleider voor 
mensen met autisme. Het kamp sprak me 
onmiddellijk aan! Ik ben 17 jaar in de Chiro 
geweest en het kamp was voor mij altijd 
het hoogtepunt van het jaar. 

Ik keek er altijd enorm naar uit, net zoals 
naar het kamp nu. Ik kan namelijk niet 
meer wachten om jullie allemaal te leren 
kennen. Je kan op elk moment van de dag 
bij mij komen voor een babbel, maar ook 
om te zingen, te dansen en andere leuke 
dingen te doen.

Ik ben Sybille. Ik kijk er enorm naar uit om 
samen met jullie een héél leuk, zot en vooral 
avontuurlijk kamp van te maken. Net zoals 
vorig jaar ga ik opnieuw mee als kampbegelei-
der. 

In mijn dagelijkse leven ben ik thuisbegelei-
der binnen de kinderwerking in Tanderhuis. Ik 
werk graag in de moestuin en tover zo verse 
groeten uit de grond. Daarnaast hou ik ook 
van lekker koken en een fijn potje baseball. Ik 
heb veel zin om mee te gaan op kamp, omdat 
het zo leuk was vorig jaar. Er groeit ondertus-
sen een kleine baby in mijn buik dus af en toe 
zal ik niet meer de rapste van de groep zijn.



Hallo! Ik ben Marnik, 21 jaar en student 
computer wetenschappen. Ik leef en stu-
deer in Leuven, dat is ook waar je me het 
vaakst terug vindt. Mijn vrije tijd besteed ik 
aan jeugdwerk en studenten vertegenwoor-
digen. 

Deze zomer ga ik mee op boomhutten kamp 
en op boeiend boskamp, vandaar dat je me 
hier ook ziet staan. Voor een boomhut heb 
je een boom nodig, dus het zal je niet ver-
bazen dat ik graag in een bos rondloop. 

Vroeger zat ik in de Chiro en kon je mij altijd 
tussen de bomen terug vinden. Voor vragen 
over hoe je een kamp bouwt kan je bij mij 
altijd terecht. Geen nood, andere dingen 
mag je ook altijd vragen.

VRAGEN: 
Met vragen kan je steeds terecht bij het hoofdkwartier (HQ): 
telefonisch van 09u-12.30u en van 13.30u-17u:  
Kampen & speelweken 016 66 43 71 
via mail: Info@jongehelden.be  
adres: Vital Decosterstraat 84 - 3000 Leuven 
 
Met autisme-specifieke vragen of veranderingen op vlak van medicatie kan je steeds te-
recht bij Liga Autisme Vlaanderen:
- Telefonisch: 0492/23.41.46
- Via mail: freya@ligaautismevlaanderen.be 
 
NOODNUMMER (ook NA kantooruren, in uiterste nood)  
016 66 43 71 
 
VERLOREN VOORWERPEN: 
Stuur een mail naar info@jongehelden.be

contact

Ik ben Elise Chevalier en ik ben 22 jaar oud. Doorheen het 
jaar ben ik student pedagogische wetenschappen aan de 
KU Leuven. Mijn hobbies zijn zwemmen, met mijn honden 
gaan wandelen en naar de fitness gaan. 

Dit is mijn tweede jaar dat ik op boeiend boskamp meega 
want ik had vorig jaar zoveel plezier dat ik dit jaar zeker 
niet wou missen. Je kan bij mij altijd terecht om eens te 
babbelen of een spelletje te spelen. Ik kijk al uit naar dit 
fantastische kamp.


