[Leven in je Leefgroep!]
EEN AVONTUURLIJK TENTENKAMP VOOR LEEFGROEPEN
In een notendop
 Datum:


Periode 1: van zondag 31 juli tot vrijdag 5 augustus 2016



Periode 2: van zondag 7 tot vrijdag 12 augustus 2016

 Locatie:

Viroinval [provincie Namen, nabij Couvin]

 Accommodatie:

kampeerweide [geen andere sanitaire voorzieningen dan chemische wc’s]

 Doelgroep:

bijzondere jongeren vanaf 12 jaar

 Prijs:

150,00 EUR per deelnemer

Dit kamp is iets voor jou als…
 je op zoek bent naar een avontuurlijk, uitdagend en leuk kamp voor je jongeren, je leefgroep én je collegabegeleid[st]ers
 je uitkijkt naar een methodiek en begeleiding die inzet op de persoonlijke ontplooiing van de jongere én
de ontwikkeling van de leefgroep
 je je jongeren op een andere manier wil ont-dekken
 je zelf niet vies bent van een portie avontuur en mee de handen uit de mouwen wil steken om er voor je
jongeren een beklijvend avontuur van te maken

Programma
 DAG 1 [zondag]
opbouw tentenkamp vanaf 15.00 u | verkennende avondwandeling en kennismakingsspelen
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 DAG 2 [maandag]
samenwerkingsopdrachten | trektocht naar de Fondry des Chiens, een uniek geologisch fenomeen
vergelijkbaar met een openluchtgrot | kruip- en klauterparcours
 DAG 3 [dinsdag]
communicatiespel | beklimming van de ruïne van Hauteroche | samenwerkingsopdrachten | rotsklimmen |
initiatie rappel
 DAG 4 [woensdag]
korte oriëntatietocht [3km] | initiatie sjortechnieken | vlot bouwen | afvaart van de Viroin per vlot |
wandeling naar de kampplaats | vertrouwensspelen | Escape-dropping
 DAG 5 [donderdag]
touwenparcours: rappel [20m], touwladder [15m] en tyrolienne [30m lange horizontale touwbrug over
20m diepe kloof] | samenwerkingsopdrachten | kampvuuravond
 DAG 6 [vrijdag]
eindevaluatie en afscheidsmoment | vertrek omstreeks 13.00u

Locatie & bereikbaarheid
De vallei van de Viroin ligt in een prachtige en authentieke ongerepte streek, gelegen ten zuiden van Philippeville,
en vormt een ware verademing in vergelijking met toeristisch overspoelde streken in de Ardennen en de Condroz.
Het kampterrein ligt aan de oevers van de Viroin, ingesloten door bossen en rotsen, maar is ondanks de afgelegen
ligging gemakkelijk met de wagen bereikbaar.

Opzet
 ORGANISATIE
Om de kosten zoveel mogelijk te drukken zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke kwaliteit van het
programma, worden verschillende leefgroepen op één groot kampterrein gegroepeerd, waarbij elke groep
over voldoende ruimte beschikt om onafhankelijk van de andere groepen te kamperen. Elke leefgroep
staat in voor eigen kampeermateriaal en voor het verzorgen van de maaltijden voor deelnemers en
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begeleiding. Het huren van materiaal kan de leefgroep doorgaans gratis bekomen via uitleendiensten van
het leger of verenigingen. De begeleiding dient ter plaatse over een wagen te beschikken.
 BEGELEIDING
Elke leefgroep wordt voor de duur van het volledige kamp gekoppeld aan een vaste NATURE-begeleider,
die instaat voor de invulling van het programma op basis van de mogelijkheden en verwachtingen van
deelnemers en opvoeders. In functie van de specifieke doelstellingen van de leefgroep of instelling, wordt
een NATURE-begeleider met een passend profiel geselecteerd. De begeleiding is permanent aanwezig en
beschikt over een gsm-toestel en vervoer [in noodgevallen].
 INSCHRIJVINGEN
Voor elke inschrijving wordt een minimum van 8 [betalende] jongeren, onder begeleiding van hun
opvoeders, gehanteerd. Alle deelnemers dienen op vrijwillige basis deel te nemen. De opvoeders nemen
gratis deel; er wordt een minimumratio van 1 opvoeder per 4 deelnemers aanbevolen.

Emotionele & fysieke veiligheid
We besteden gepaste zorg aan het fysieke en emotionele welzijn van onze deelnemers. Een overzicht van alle
veiligheidsmaatregelen zou ons hier te ver leiden. We onderstrepen nu alvast dat alle opdrachten en activiteiten
worden voorgesteld als uitnodigingen, waarbij de vrijheid van elke deelnemer onderschreven wordt. In ons
veiligheidsbeleid, dat volledig in procedures en richtlijnen uitgeschreven werd, wordt niets aan het toeval
overgelaten. Je eventuele vragen en bekommernissen omtrent ons veiligheidsbeleid beantwoorden we met plezier.

Methodiek
Onze aanpak valt in een aantal woorden te vatten. Ten eerste zijn we verknocht aan het ervaringsleren. Dat
betekent dat deelnemers eigenaar zijn van hun ervaringen en er betekenis aan geven vanuit hun eigen beleving en
referentiekader. We hechten daarbij belang aan zowel actie als aan reflectie. Afhankelijk van doelstellingen,
richten we meer aandacht op het ene, dan wel op het andere. Het ervaringsleren is daarbij een relationeel
leerproces, waarbij we de groep hanteren als hefboom voor persoonlijke ontwikkeling. Tot slot gaan we
waarderend aan de slag: kijken naar wat wél werkt, naar de kwaliteiten, onderbouwt het [zelf]vertrouwen. Het
vormt een vruchtbare en veilige bodem om ook te kunnen, durven of willen kijken naar ontwikkelingspunten.
Vraag gerust meer informatie omtrent achtergronden en invalshoeken van onze methodiek.
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Prijzen & opties
Leeftijd:
Basisprijs:
Opties:

vanaf 10 jaar
per deelnemer [min. 8 betalende deelnemers]
· huur mountainbikes [1 dag]
· ‘de stap’, een stap van 15m in het ijle
· huur tenten NATURE
· 1 extra overnachting van vrijdag op zaterdag
Zowel de basisprijs als de optieprijzen gelden per persoon.
Deze prijzen zijn exclusief bestemd voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en de
verblijven.

+
+
+
+

150.00 EUR
18.05 EUR
12.65 EUR
12.50 EUR
3.00 EUR

organisaties waarin zij

Deze prijzen zijn:


Inclusief
· Huur kampeerterrein
· Aanpassing van programma ter plaatse in functie van mogelijkheden van de deelnemers
· Gebruik specifiek materiaal [stafkaarten, gordels, klimhelmen, etc.]
· Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid organisatie en begeleiding



Exclusief
· Vervoer heen en terug deelnemers
· Persoonlijke Ongevallenverzekering deelnemers
· Maaltijden
· Kampeermateriaal

Je plekje reserveren?
Reservatie gebeurt via info@nature.be en het storten van een voorschot ten bedrage van 1.200,00 EUR op
rekeningnummer BE81 7865 8876 4924. Vervolgens ontvang je alle nuttige informatie [checklist materiaal en
wegbeschrijving] per e-mail.
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