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Scheldewindeke, maart 2020 
Beste ouders 
Liefste chiromeisjes 
 
Na het uitstellen van ons buitenlands kamp vorig jaar, heerst er ook dit jaar nog 
steeds onzekerheid over het al dan niet doorgaan van onze reis naar Hongarije. 
Daarom namen we onlangs nogmaals contact op met JEKA voor een update over 
de huidige situatie. Helaas kunnen ook zij nog niet met zekerheid zeggen of onze 
reis zal kunnen doorgaan. Wat we wel reeds weten geven we jullie graag mee 
in deze brief. 
 
Informatie die we van JEKA kregen 

De beslissing of het kamp mag doorgaan ligt helaas ook niet bij JEKA. Zij doen er 
alles aan om in de zomer van 2021 de kampen op een veilige manier te kunnen 
organiseren. Enkel indien onze federale overheidsdienst buitenlandse zaken 
een reisverbod zou opleggen, of het land van bestemming te grote beperkingen 
zou handhaven, zullen zij overgaan tot het annuleren van kampen. Wanneer 
eventueel zo een officiële beslissing zou vallen kan helaas niet voorspeld 
worden, maar JEKA hoopt dat dit begin april zal gebeuren. 

Indien JEKA de reis alsnog moet annuleren wegens Corona of volgens opgelegde 
maatregelen van de regering, zal JEKA de wetgeving met betrekking tot 
pakketreizen toepassen en de groepen terugbetalen, tenzij andere 
economische maatregelen gedecreteerd worden door onze overheid (zoals in 
2020 het geval was met de vouchers). 

De meest gestelde vragen en antwoorden ivm corona kan je ook nalezen op de 
site van JEKA: www.jeka.be/nl/corona 
 
Wat we zelf alvast kunnen meegeven 

Zoals jullie lezen kunnen we voorlopig niet meer doen dan de maatregelen van 
de overheid af te wachten. Ook wij hopen dat er snel duidelijke richtlijnen 
komen zodat we op volle kracht aan onze voorbereiding kunnen beginnen. 

http://www.jeka.be/nl/corona
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Wat we wel al met zekerheid kunnen meegeven is ons plan B voor wanneer 
blijkt dat het buitenlands kamp opnieuw niet kan doorgaan: 
Het terrein dat nu reeds gereserveerd is voor het kamp van pinkels, speelclub & 
kwiks is voldoende groot om ook daar de tippers, tiptiens & aspi’s te ontvangen! 
Bij annulering van het buitenlandse kamp zullen we dus met de hele Chiro 
samen op kamp vertrekken. 
Let wel op: de datum van kamp wordt dan ook voor de oude takken 1-11 juli. 
  
 
Wij hopen jullie met deze brief alvast wat verder geïnformeerd te hebben en 
blijven alles op de voet volgen. Wanneer wij zelf over meer info beschikken laten 
we dit zeker en vast weten. Indien jullie nog met verdere vragen zitten ivm kamp 
of de algemene werking aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten 
De Leidingsploeg 


