
Hoofdleiding Voorzitter Secretariaat Website 

     

Roselien de Vos 0492 66 92 92 Guy Van Dam Nele Beckers www.jamaswapi.be/kamp 

Shari Dens 0495 63 91 50  0478 474 503 0477 721 564 hoofdleiding@jamaswapi.be 

www.facebook.com/jamaswapi 

 

 
 

 

1 juni 2022 

 
Beste ouders en kindjes, 
 
Jeugdgroep Jamaswapi gaat dit jaar weer van 1of 4 t.e.m. 11 juli  
op haar jaarlijks zomerkamp! Velen van jullie zullen misschien nog 
nooit van Jamaswapi gehoord hebben of kennen de naam wel, 
maar kunnen toch wat verduidelijking gebruiken. Vandaar deze 
korte toelichting: 
 
Jamaswapi vzw is een erkende jeugdbeweging die al meer dan 60 
jaar actief is binnen het Mechelse jeugdwerk. Op het einde van het 
werkjaar organiseren we dan ons zomerkamp, dat ondersteund 
wordt door onze volwassen begeleiding en gericht is op alle 
kinderen van 6 tot 17 jaar oud. We doen aan bosspelen, 
waterspelen, rustige en hevigere spelletjes, sporten, knutselactiviteiten… en zoveel meer! 
Typische, kampactiviteiten verzekerd en onze keukenploeg zorgt voor heerlijke, verse 
maaltijden. 
Kortom: er staat ons een geweldige tijd te wachten op het kampterrein van Boeur.  
 

En wat voor een kampterrein: uitgestrekte speelbossen zo ver het oog reikt en toffe 
wandelwegen om echt van de natuur te kunnen genieten. De tweede, derde en vierde 
groepen zullen dit avontuur zelfs vanuit tenten beleven! Naast dit alles is er natuurlijk ook 
een waanzinnig kampthema, maar wat zou het dit jaar kunnen zijn...? 

Wat is nu de prijs van dit geweldige kamp?  
Eerste groep (6-8jaar): 4 – 11 juli bedraagt het kamp 90€ per kind.   
2de, 3de, 4de groep (9-17jaar): 1-11 juli bedraagt het kamp 120€.  
In die prijs is alles inbegrepen: de reis, het verblijf, het lekkere eten, medische verzorging, 
verzekering, massa’s activiteiten en spelletjes en uiteraard: uitstekende begeleiding van onze 
leidingsploeg.  
 

Inschrijven voor het kamp kan via de website www.jamaswapi.be/kamp. Wanneer dit voltooid 
is, krijgt u per mail ons rekeningnummer en het bedrag dat u moet overschrijven. Dit moet 

uiterlijk gebeuren voor 10 juni. 

 
Zodra u via de website bent ingeschreven en betaald hebt, ontvangt u in de brievenbus een 
kampboekje met daarin alle praktische informatie over het kamp. 
 
Op zondag 26 juni is het de laatste vergadering ter voorbereiding van het kamp. Deze 
vergadering is verplicht voor alle kinderen die meegaan op kamp. Indien je nog nooit bent 
meegegaan om kamp, vragen we je minstens 2 keer op zondag langs te komen zodat we 
elkaar beter kunnen leren kennen. Verdere info over het kamp en de nodige 
coronamaatregelen zullen jullie vinden in het kampboekje of op onze facebook pagina.  
 
Tot binnenkort! 
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