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zomers zeekamp



Jonge Helden 

ZOMERS Zeekamp

Jonge Helden is jeugdwerk met, voor en door kinderen en jongeren. Wij 
ontdekken, 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, dur-
ven en willen. En jij, ja jij, bent er één van!

Op 1 oktober 2017 werd door de thuisbegeleidingsdiensten autisme in 
Vlaanderen de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samen-
werking 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 
kinderen en jongeren met autisme en een normale begaafdheid. Want álle 
kinderen hebben recht op fijne vrije tijd!

Elke activiteit vertelt een stukje van een groter verhaal. Op die manier ont-
dekken jullie stukje per beetje het grote verhaal van de week. Hieronder 
vinden jullie al een korte samenvatting van het verhaal en wie de hoofdper-
sonages uit het verhaal zijn.

liga autisme

Over het verhaal

Korte samenvatting verhaal
Jules, de visser, nodigt jullie graag uit om een weekje op ‘Zomers Zeekamp’ te 
komen. Samen met de andere wijkbewoners (Joost, Victoria, Tamara, Miet , 
Jeaninne en Bernadette) staat hij helemaal klaar om jullie een warm welkom 
te geven.
Als jullie er zijn, gebeurt er iets dat Jules niet verwacht had. Tijdens het krab-
ben vangen vist hij een Hawaïaans meisje uit de Noordzee. Het meisje kan 
zich niets meer herinneren van vroeger. 



Personages

Er is dus heel veel onduidelijkheid. Maar nog voor het helemaal duidelijk wordt wie dit 
meisje eigenlijk is, is er plots een mysterieuze verdwijning. Jullie zullen er dus alles aan 
moeten doen om de vermiste persoon terug te vinden.

We willen jullie al even laten kennismaken met de wijkbewoners uit het verhaal hierboven.

Deze man houdt van het vissersleven. Het liefst van al gaat hij krabben 
vangen.
Het leven op zee is niet altijd gemakkelijk, waardoor de visser soms wat 
knorrig kan zijn, maar eigenlijk is hij een superlieve persoon.
Elke zomer nodigt hij een groep kinderen uit op ‘Zomers Zeekamp’ om het 
leven rond de zee te leren kennen. En dit jaar zijn jullie aan de beurt…

Deze mysterieuze schoonheid heeft een aanstekelijke lach.
Ze is vriendelijk en altijd goed gehumeurd.
Veel meer kunnen we je niet over haar vertellen, want nie-
mand heeft een idee wie ze is en waar ze vandaan komt.
Ook zijzelf niet…

Jules, de visser

Liloa, het Hawaïaanse meisje

Joost, de Berlijnse bollenverkoper
Dit is de jongere broer van de visser.
Hij maakt strandgangers blij door op het strand Berlijnse bollen te 
verkopen.
Hij is te herkennen aan zijn kreet “Boule de Berlin, Berlijnse Bollen” 
en aan zijn Berlijnse-Bollen-Bak.
Hij is soms een beetje onhandig, maar helpt toch iedereen die het 
nodig heeft. Hij is echt een ‘lieverd’.
 

Jeaninne en Bernadette, de roddeltantes

Deze 2 oma’s zijn onafscheidelijk: ze doen echt alles samen.
Hun grootste hobby’s zijn koffie drinken en roddelen.
Ze zijn daarom heel nieuwsgierig en willen van alles als eerste 
op de hoogte zijn.
Ze kijken dan ook enorm uit naar jullie komst om jullie alles 
over de wijkbewoners te vertellen.



Victoria, de kampioene

Miet, de strandtoeriste

Tamara, de schattenjager

Claudia, de casinomanager

Sonja, de detective
Hoe deze vrouw detective is kunnen worden is een groot raadsel.
Als politieagente was ze al heel lui en niet zo goed in haar job.
Als ze moet werken, gaat ze soms stiekem naar het Crefi-casino om 
er te gokken.
Niemand weet dus hoe ze de promotie tot detective te pakken 
heeft gekregen.
Iedereen weet wel dat je haar absoluut niet wilt als detective op 
jouw zaak.
Als zij iets moet onderzoeken, kan je het beter zelf doen.

Voor deze vrouw is het leven niet gemakkelijk: ze heeft de laatste 
tijd zeer veel ongeluk. Na het verliezen van haar job, dreigt ze nu 
ook haar huis te verliezen.
Ze probeert op allerlei manieren geld te verdienen om haar rekenin-
gen te kunnen betalen. Zo gaat ze elke avond met een metaaldetec-
tor op het strand op zoek naar geld en andere kleine ‘schatten’.

Deze vrouw is de baas van het Crefi-casino van Oostende.
Dit casino maakt deel uit van een wereldwijde keten.
Claudia wilt dat ‘haar’ casino in Oostende de beste van de keten wordt.
Ze is dus altijd zeer vriendelijk tegen de klanten en organiseert vaak 
activiteiten om meer mensen in het casino te krijgen.
Alles in goede banen leiden is niet zo gemakkelijk.
Er gaan zelfs geruchten dat het casino geldproblemen heeft.

Deze vrouw is echt verzot op de zee.
Tijdens vrije weekenden en vakanties, komt ze in haar tantes 
strandhuurhuisje logeren. Ze is heel vriendelijk en slaat heel 
graag een praatje met andere strandgangers.
Ze heeft wel één klein minpuntje: ze is ongelofelijk slordig en 
vergeetachtig.

Deze dame houdt van uitdagingen en winnen.
Al van kinds af aan doet ze aan allerlei kampioenschappen 
mee. Nadat ze zwemkampioene werd, is ze in Bredene zwem-
les beginnen geven.  
Momenteel heeft ze één groot doel: het Belgisch kampioen-
schap ‘Zandkastelen Bouwen’ winnen. Ze is hier dan ook volop 
voor aan het oefenen.



Praktische info

ZONDAG 4 AUGUSTUS
Tussen 14u en 14u30 worden jullie verwacht op de kamplocatie ‘De Oester-
put’. Om ervoor te zorgen dat iedere jongere rustig de tijd heeft om samen 
met zijn/haar ouders de locatie al wat te leren kennen, vragen we jullie om er 
ten laatste om 14u30 te zijn. Tot 15u kunnen jullie al samen de kamer bekij-
ken en daar al alles installeren. Wij, de begeleiding, zorgen voor een kleine 
bezigheid voor diegene die sneller klaar zijn.

Om 15u wordt “het officiële startschot gegeven” van het Zomers zeekamp. De 
begeleiders stellen zich voor aan de ongeren en de ouders. Om 15u15 mogen 
de ouders afscheid nemen en terug naar het thuisfront vertrekken.

Gelieve eventuele medicatie bij het begin af te geven aan onze hoofdani-
mator, Katrien. Graag vragen we u om de medicatie te labelen met naam en 
belangrijke informatie i.f.v. inname (tijdstip, dosering, bewaartemperatuur).
Vergeet ook de 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.
Daarnaast vragen we ook om de gsm (+ oplader) van je kind af te geven. Deze 
wordt door de begeleiders bewaard en aan de kinderen gegeven op de afge-
sproken gsm-momenten.

ZATERDAG 10 AUGUSTUS
Alle ouders worden op zaterdag 10 augustus om 10u in de Oesterput ver-
wacht. De begeleiders en jongeren organiseren samen een afsluitmoment om 
aan de ouders te tonen wat we tijdens het kamp allemaal gedaan hebben. 
Daarna kunnen de ouders nog vragen stellen aan de begeleiders en samen 
met hun jongeren nog wat nabespreken.  Wij, als begeleiders, staan zeker 
klaar om met jullie een babbeltje te slaan. Rond 11u is het tijd voor iedereen 
om naar huis te vertrekken. 

Onthaal en slot



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 verlo-
ren voorwerpen dan op het einde 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
De meeste jongeren hebben al een eigen GSM en/of muziekspeler. Er zullen 
er zijn die graag hun GSM/muziekspeler willen meenemen naar het zee-
kamp. Dit kan en mag onder eigen verantwoordelijkheid. 

Het kamp is gevuld met leuke activiteiten en fijne momenten. Hier hebben 
telefoons niet altijd hun plaats.
Tijdens het grootste deel van de dag mogen de gsm’s dus niet gebruikt wor-
den. Op die momenten worden de telefoons door de begeleiders bewaard 
in een persoonlijk doosje.
In het kampprogramma (zie verder) zien jullie op welke momenten de gsm’s 
wel gebruikt mogen worden. Op die momenten krijgen jullie je gsm terug 
van de begeleiding.   

Gebruik je graag muziek om tot rust te komen? Dit kan en mag met een 
muziekspeler zonder internetverbinding. Gelieve deze zeker van een naam 
en eventueel een beschermhoes te voorzien. 
Om de regels over gsm-gebruik voor iedereen duidelijk en eerlijk te houden, 
mogen gsm’s niet gebruikt worden tijdens ‘time-out’-momentjes. 

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
O Muggenmelk 

Schoenen: 
O Laarzen
O Stevig schoeisel  
O Pantoffels (in het gebouw mogen GEEN   
schoenen gedragen worden)
O Sandalen 

Slaapgerei: 
O Pyjama of nachtkleed 
O Linnenzak of oude kussensloop   
(om de vuile kleren in te stoppen)

Allerlei: 
O Medicijnen
O Pet en/of zonnebril
O Dagrugzak met lege boterhammendoos en 
drinkbus voor uitstap
O Envelop(pen) met adres en postzegel 
O 1 effen witte t-shirt (zal op getekend wor-
den met textielstift) 

Eventueel:
O Enkele stripverhalen,  
    gezelschapsspelen, boeken… 
O Extra materiaal (besproken tijdens het 
huisbezoek) in functie van zorgnood van uw 
zoon/dochter. bv. koptelefoon, oordopjes…
O MP3 (zonder internetverbinding met opla-
der)
O Fleecedekentje of ander materiaal om het 
gezellig te maken voor jezelf



een super leuk zomers zeekamp

Ben je ook al nieuwsgierig naar het dagverloop van het Zomers Zeekamp? 
Hieronder vind je een overzicht hoe de dagen eruit gaan zien. Een meer ge-
detailleerd programma zal door de begeleiders tijdens het kamp opgehangen 
worden. 

7.00u  Wie al wakker is, mag naar de stille ruimte  
  (om hun kamergenoten niet wakker te maken)
8.00u  Tijd om allemaal op te staan en ons klaar te maken voor een   
  nieuwe dag
8.30u  Samen ontbijten
9.00u  In groepjes karweitjes doen (via doorschuifsysteem)
9.30u  Klaarmaken voor activiteit
9.45u  Tijd voor eerste ochtendactiviteit
11.45u Klaarmaken voor maaltijd
12.00u Samen middageten
13.00u Rustmomentje (zonder gsm)
13.30u Ontspanningsmomentje met gsm
14.00u Klaarmaken voor activiteit
14.15u Tijd voor de eerste namiddagactiviteit
15.45u Pauze voor het vieruurtje
16.15u Tijd voor de tweede namiddagactiviteit
17.15u Klaarmaken voor maaltijd
17.30u Samen avondeten
18.00u Ontspanningsmomentje met gsm
19.00u Klaarmaken voor activiteit
19.15u Tijd voor de laatste avondactiviteit
20.15u Douchen (elke dag volgens doucheschema) en dagbespreking   
  (met je aandachtbegeleider)
21.15u Klaarmaken voor bed
21.30u Lichten uit voor bedtijd

Wat je hierboven ziet, zijn onze richturen. Op een kamp zijn er soms onvoorzie-
ne omstandigheden, dingen die een beetje uitlopen, …. Daarom zullen we niet 
altijd op de exacte uren die hier boven staan kunnen beginnen. Soms zal het 
een paar minuten vroeger of later zijn.

Als er grote veranderingen aan dit dagschema gebeuren, zullen we jullie dat 
wel steeds vertellen, zodat jullie niet voor plotse verrassingen komen te staan.
 

Dagindeling: hoe ziet een dag er meestal uit?



Weekprogramma
Hieronder zie je een overzicht van de hele week met de activiteiten die we gepland hebben. 
Dit schema zal ook op de kampplaats opgehangen worden, zodat je steeds kan zien wat er 
nog op het programma staat.



Activiteiten per dag

Wij kunnen jammer genoeg niet alles voorspellen (zo weten we bijvoorbeeld 
nu nog niet hoe het weer in augustus zal zijn). Daarom kunnen er zowel voor 
als tijdens het kamp nog aanpassingen aan het schema gebeuren. Wanneer 
het schema moet gewijzigd worden, zullen we jullie dit steeds op voorhand 

We kunnen ons voorstellen dat niet alles uit het weekprogramma even duide-
lijk is. Daarom staat hieronder een overzicht van alle activiteit met kort uitge-
legd wat elke activiteit inhoudt.
 
Zondag
Namiddagactiviteit 1: Onthaal
Jullie mogen samen met jullie ouders het domein al verkennen en jullie bed 
opmaken.
 Daarna stellen we ons team aan jullie voor.
 
Namiddagactiviteit 2: Kennismaking met de visser (Kennismakingsspelletjes)
Jullie spelen kennismakingsspelletjes in vissersthema. Zo leren jullie elkaars 
naam al wat kennen en leren jullie al wat bij over elkaar.
 
Avondactiviteit: Leer de wijk en zijn bewoners kennen (Postjesspel)
In dit spel gaan jullie bij de verschillende personages delen van de regels verza-
melen om op het einde de regels van de Oesterput te leren kennen.
 
Maandag
Voormiddagsactiviteit: Hawaïaanse meisje verzorgen (Balanceerspel)
In dit spel proberen jullie het Hawaïaanse meisje te verzorgen door met de 
groep 3 problemen gelijktijdig aan te pakken. Wanneer dit lukt, kunnen jullie 
een deel van het lichaam onderzoeken.
 
Namiddagactiviteit 1: Krabben vangen
Jullie gaan krabben vangen samen met de mensen van de Oesterput.
 
Namiddagactiviteit 2: Wie is het meisje? (Kampenspel)
In dit spel nemen jullie het tegen de andere groepjes op om zo veel mogelijk 
over het Hawaïaanse meisje te weten te komen.
 
Avondactiviteit: Meisje laten ontspannen (Parasolmoment)
Een parasolmoment is een moment waarbij jullie 1 van de verschillende voor-
gestelde activiteiten mogen kiezen.
Jullie kunnen kiezen uit enkele ontspannende activiteiten: massage, samen 
muziek maken of bewegen.



Dinsdag
Voormiddagactiviteit: Onderzoek op het strand (Parasolmoment)
Jullie kunnen kiezen uit verschillende strandactiviteiten: Kubben, strandbloemen maken, 
zandsculpturen maken en strandsporten. Je kan ook kiezen om deze activiteiten met een 
kleine twist te doen (vb. geblinddoekte Kubb).
 
Namiddagactiviteit 1: Brainstorm + camera zoeken (Technologische zoektocht)
In dit spel gaan jullie met behulp van technologie op een zoektocht.
 
Namiddagactiviteit 2: Detective overtuigen (Overtuigspel)
In dit spel gaan jullie enkele politieagenten moeten uithoren om te ontdekken hoe je de 
detective kan motiveren. Daarna moeten jullie de detective ook nog echt overtuigen.
 
Avondactiviteit: Bron van rijkdom (Sluipspel)
In dit spel sluipen jullie een ruimte binnen om geheime informatie te verzamelen. Jullie 
moeten wel opletten dat jullie niet gevangen worden.
 
Woensdag
Voormiddagactiviteit: Berlijnse Bollen Bak (Handelsspel)
In dit spel proberen jullie de juiste Berlijnse Bollen Bak te bemachtigen door voldoende geld 
te verzamelen om verschillende Berlijnse Bollen Bakken te huren.
 
Namiddagactiviteit: Zwemmen
Jullie gaan zwemmen in het zwembad ‘Ter Polder’.
 Wie liever niet gaat zwemmen kan ook in de Oesterput blijven samen met minstens 1 ani-
mator.
 
Avondactiviteit: De geheime brief (Codeerspel)
In dit spel proberen jullie een geheime brief te ontcijferen.

Donderdag
Voormiddagactiviteit: Zandkastelenkampioenschap (Kampenspel)
In dit spel gaan jullie een zandkasteel proberen te bouwen dat zo goed mogelijk in de smaak 
valt bij de jury. Hiervoor moeten jullie ook te weten komen wat de jury juist wilt.
 
Namiddagactiviteit 1: Stadsspeurtocht (Stadsspel)
Jullie gaan in groepjes op zoektocht doorheen Oostende om tips te vinden.

Namiddagactiviteit 2: Gocart-achtervolging (Gocarten)
We gaan samen gocarten in Oostende.

Avondactiviteit: Quiz
In deze quiz zullen jullie niet alleen vragen moeten beantwoorden, maar ook leuke op-
drachtjes moeten voltooien en juiste voorspellingen doen.
 



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).

verzekering

Vrijdag
Voormiddagactiviteit 1: Escaperoom (Open kaderspel)
In dit spel zullen jullie tips moeten ontcijferen om zo een sleutel te bemachti-
gen.
 
Voormiddagactiviteit 2: Vang de dader (Bouwspel)
In dit spel bedenken jullie de ideale list om iemand te vangen en proberen die 
ook uit.
 
Namiddagactiviteit: Feestje voorbereiden (Parasolmoment)
Jullie kunnen kiezen uit enkele activiteiten, zoals hapjes maken, versiering ma-
ken.
 
Avondactiviteit: Hawaïaans feestje (Feestje)
We sluiten de week af met een feestje.
 
Zaterdag
Voormiddagactiviteit: Opkuis
We ruimen onze spullen op en maken onze valies.



contact
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 terecht 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

Heb je een attest van de mutualiteit in verband met tegemoetkoming voor 
kampen, dan mag je deze bij voorkeur digitaal bezorgen aan Jonge Helden 
via info@jongehelden.be. Deze worden na het kamp ingevuld en terugge-
stuurd. 

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



de locatie
De oesterput 
Schietbaanstraat 84-86
8400 Oostende

De Oesterput is een rustig gelegen locatie aan de Spuikom in Oostende. De 
locatie bestaat uit het jeugdverblijf (waar jullie verblijven) maar ook een bed 
& breakfast en winkel. Ze staan bekend voor hun heerlijke maaltijden dus jul-
lie zullen goed verwend worden tijdens het Zeekamp. Er gaat dus geen kook-
ploeg mee. Jullie maaltijden worden 3x per dag geleverd door de Oesterput.
Er is een binnenplein bij de Oesterput waar activiteiten georganiseerd kunnen 
worden. Er zijn voldoende speelterreinen op wandelafstand (speelplein, ska-
teterrein, basketbalveld,…). 

Het jeugdverblijf is volledig gelijkvloers. In het gebouw zijn er 8 slaapkamers 
aanwezig met verschillende groottes. De begeleiders puzzelen momenteel aan 
een kamerindeling op maat van alle jongeren. Ook vind je een eetruimte met 
ruime zithoek waar we samen kunnen eten, film kijken of rustig samen zitten. 
In de polyvalente ruimte staat een pingpongtafel en kickertafel klaar voor de 
actievelingen onder jullie.  Er zijn 6 douches en 4 toiletten aanwezig, verspreid 
over het gebouw. 

Onze zeemaatjes hebben geluk. Het wordt een luxekamp. Er zullen weinig 
taakjes door de jongeren zelf gedaan moeten worden aangezien het per-
soneel van de Oesterput de afwas doet en dagelijks de (slaap)kamers komt 
poetsen. Er wordt wel gevraagd om altijd schoenen/sandalen uit te doen bij 
het binnenkomen. Vergeet dus zeker je pantoffels/slippers niet. 

DE OESTERPUT
Tav Zomers Zeekamp “naam 

kind”
SCHIETBAANSTRAAT 84-86

8400 OOSTENDE

post
Niks zo leuk als persoonlijke post voor jongeren. Wil je je zoon of dochter dus 
graag een kaartje sturen? Dit kan op volgend adres:

Er zullen postkaartjes zijn die de tieners kunnen versturen. Zorg zelf voor post-
zegels (en eventueel omslagen, maak deze bij voorkeur verzendklaar).



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! Ik ben Katrien, 25 jaar oud en ik studeer deze zomer 
af als dokter. Al sinds ik 6 jaar oud ben, ga ik elk jaar mee 
op kamp met Jonge Helden. Ik hield ervan hoe het elke 
keer weer helemaal anders was en vond het superleuk om 
me helemaal uit te leven in de spelen en het verhaal. 

Toen ik 16 jaar oud was, ben ik dan ook zelf animator 
geworden om andere kinderen net zo’n leuk kampen te 
kunnen geven.In mijn vrije tijd hou ik van zingen, dansen, 
tekenen, spelletjes spelen, lezen, … 

Ik vind het superleuk om af en toe onnozel te doen en 
toneel te spelen. Maar als iemand mij nodig heeft (om 
te babbelen, om een spelletje te spelen, voor een lief 
momentje …), maak ik daar heel graag tijd voor. Ik kijk al 
superhard uit naar het kamp. Hopelijk heb jij er ook heel 
veel zin in.

Hey, Ik ben Sihan en ben 26 jaar. Mijn hobby’s zijn boot-
camp, joggen en met de hond gaan wandelen. Ik heb 
ook steeds zin in een gezellige avond met een glaasje 
wijn.

Ik werk als thuisbegeleidster bij Het Raster te Antwer-
pen.
Ik begeleid jongeren, jongvolwassenen met autisme en 
hun gezin. We zoeken samen naar manieren om met 
het autisme om te gaan. 
Elke dag ontmoet ik ongelofelijke mensen met autisme. 
Het lijkt me leuk om personen met ASS nog beter te 
leren begrijpen door met hen samen te leven, te ravot-
ten en plezier te maken. Daarom heb ik veel zin in het 
Zomers Zeekamp.

Wat je nog over mij moet weten: Voor een flauw mopje 
groot of klein, moet je bij Sihan zijn. En oh ja, ik ben een 
grote babbelkous. Ik praat graag en vooral veel. Wordt 
het jou even te veel? Zeg dat gewoon dat mijn babbel-
tijd erop zit! 



Hoi, Ik ben Leen H. Ik ben 23 jaar. Ik ben thuisbege-
leidster bij Het Raster. Deze job doe ik enorm graag. 
Elke dag is een uitdaging, waarop ik nieuwe gezin-
nen mag leren kennen. 

Als hobby sport ik graag in de fitness, maar ik geniet 
ook van een lange wandeling in het bos. Mijn hond-
je Max wandelt steeds mee, ook hij is verzot op het 
bos! 

Ik ga mee op Zeekamp, omdat ik hou van de zee. 
Lekker uitwaaien en eens met de voeten in de zee 
plonsen. Ik kom er helemaal tot rust! Ik kijk er na-
tuurlijk ook naar uit om jullie te leren kennen en 
samen een topweek te beleven aan zee. 

Wat je zeker moet weten over mij is dat ik een och-
tendmens ben. Daar hoort uiteraard ook een lekker 
kopje koffie bij. Vanaf dan kan de dag beginnen voor 
mij J Ik hou van plezier maken en eens zot doen, 
maar ook voor een rustige babbel kan je bij mij te-
recht. 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ik! 

Hallo, Ik ben Frauke en ben 22jaar oud. Ik stu-
deer jeugd en gehandicaptenzorg en werk als 
kok in een restaurant. Mijn hobby’s zijn muziek, 
saxofoon spelen, tekenen en koken.

Ik ga mee op Zomers Zeekamp omdat ik graag 
met kinderen werk en ik hun graag een fijne 
vakantie wil geven. Je kan altijd bij mij terecht 
omdat ik graag mensen help.

Tot in augustus!

Hallo, ik ben Nel. Ik ben 23 jaar oud en studeer Geneeskun-
de. Ik ga voor de eerste keer mee met Jonge Helden en kijk 
er superhard naar uit! 

Ik hou ervan om muziek te maken: ik speel gitaar en klarinet 
en zing vooral heel erg graag. Daarnaast scherm ik ook. 
Tot binnenkort!



Hallo, ik ben Kilian, ik ben 21 jaar en woon in Lubbeek.
Ik volg lerarenopleiding en zit in mijn laatste jaar. Ik speel 
voetbal bij SMS Lubbeek en geef voetbaltraining aan jon-
geren.

Ik kijk er superhard naar uit om jullie te leren kennen en 
samen leuke momenten te beleven.
Is er een vraagje of een probleempje tijdens het kamp 
dan help ik jullie heel graag!!!

Dag Zomerse Zeekamp-lieden! Ik ben Jozefien, 35 
jaar, en thuisbegeleidster in de puberwerking bij 
Vzw Victor (West-Vlaanderen).
Samen met mijn zoontje Tibe (3 jaar) ga ik graag 
op stap: zwemmen, naar vrienden, een wandelin-
getje doen, ijsje eten ;-). Als er iets te doen is in en 
rond Ieper, is de kans groot dat we daar te vinden 
zijn!

Ik kijk er enorm naar uit om met jullie mee op 
kamp te gaan: een week samen-leven en avontu-
ren beleven lijkt me héérlijk! 
Als jullie het even moeilijk hebben, en nood heb-
ben aan een babbel (of net niet babbelen), dan 
kunnen jullie steeds bij mij terecht. Samen op 
kamp gaan is ook samen de mindere momenten 
doorstaan.
 
Ahja, nog een weetje: ik ben een avond-mens, dus 
het zou wel kunnen dat ik ’s morgens soms moei-
lijk uit bed te krijgen be. Tot in augustus, luitjes!

Hallo! Ik ben Kato, ik ben 18 jaar oud en zit dus 
in het laatste jaar van de middelbare school. Ik 
studeer Latijn-Wetenschappen en doe dat super-
graag; Na de schooluren ben ik dansjuf. Dansles 
geven doe ik 5 uren in de week, dus daar heb ik 
mijn handen wel mee vol. Toch ben ik daarbo-
venop ook nog lid van de chiro en dans ik mee in 
een wedstrijdteam.

Ik kijk keihard uit naar het Zomers Zeekamp om-
dat ik zelf ook altijd graag op kamp ben geweest. 
Het is nu heel erg spannend om met jullie als ani-
mator mee te gaan. Veel liefs en tot binnenkort!



Hoi, mijn naam is Leen V. Ik ben 36 jaar, gelukkig getrouwd 
met Stijn en heb 2 lieve dochters van 8 en 11 jaar.

Naast mijn boeiende job als thuisbegeleidster bij de Limburgse 
Stichting Autisme werk ik als counselor en loopbaanbegeleid-
ster. Ik hou van deze afwisseling en ben ook wel een bezige bij.
Qua hobby ben ik iemand van vele interesses. Heel graag 
neem ik een boek vast, ga ik wandelen of joggen, luister ik 
muziek, kijk ik naar TV,… 

Ik kijk er naar uit om mee te gaan naar het Zeekamp, omdat 
ik graag aan zee vertoef, uitkijk naar de leuke activiteiten en 
graag in het gezelschap ben van anderen. Een weekje erop uit, 
wat actie en wat chillen: veel bedenktijd had ik niet nodig om 
me aan te melden.
 
Ik wil jullie nog graag als extra informatie meegeven dat ik ’s 
morgens pas op dreef geraak als ik koffie heb gekregen.
Ik ben dan ook een fervente liefhebber van koffie. Samen een 
tas koffie drinken, wat gaan wandelen of een keertje wat pra-
ten, daarvoor mag je me steeds komen opzoeken.

Ik kijk ernaar uit om jullie in augustus te verwelkomen!

Hallo, mijn naam is Arne. Ik ben 20 jaar oud. Ik ben net 
afgestudeerd aan de school Don Bosco In Halle. Ik stu-
deerde de richting Se-n-Se (= Stuur- en beveiligingstech-
nieken). Ik doe veel aan sport. Ik loop in een atletiek club 
in de discipline sprint 100m.

Ik ga graag mee op kamp, omdat ik graag zelf nog eens 
kind ben door in een rolletje te kruipen en mij daar dan 
helemaal in uit te leven. 

Jullie kunnen zeker bij mij terecht als jullie een vraag 
hebben of als jullie iets kwijt willen (Ik heb een groot 
luisterend oor). Maar ik wil ook naar jullie moppen luis-
teren en jullie kunnen ook gewoon gezellig bij mij komen 
zitten.

Nog iets dat jullie moeten weten: jullie moeten niet bang 
zijn om aan mij iets te vragen, want ik bijt niet. En ik eet 


