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ajok ijvert voor een toegankelijk
en 
kwalitatief vakantieaanbod 
met bijzondere  aandacht voor
kinderen uit maatschappelijk
kwetsbare situaties 

Missie en visie 
ajok vzw organiseert kampen voormaatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren die vanwege gedragsmatige en/of
financiële problemen niet (meer) kunnen deelnemen aan het
reguliere jeugdwerk. Dit tijdens de maand juli in ons vast
kamphuis te Wiesme (Wallonië)

ajok wil de toegankelijkheid van haar aanbod bevorderen
door de vakantiekampen zowel financieel, organisatorisch  
als inhoudelijk af te stemmen op kinderen en 
jongeren (6-17 jaar) uit maatschappelijk kwetsbare situates

 

1.positieve respectvolle benadering
2.bieden van groeikansen, zowel op persoonlijk vlak als in relatie tot anderen
ajok voorziet vorming voor iedere monitor
3.duidelijk overzichtelijke en begrijpbare kampstructuur
4.iedereen heeft recht op vakantie

Alle Jongeren Op Kamp

Missi
e

visie

Onze doelstelling

Wat



Jouw takenpakket:
- ontbijt, middagmaal, vieruurtje, 
avondmaal en slaapmutsmaaltijd
voorzien
- boodschappen doen
- kookbudget bewaken
- occasioneel het sanitair onder
houden
 
jouw profiel
- je bent ouder dan 18
- je houdt van koken
- je kan goed koken
- je bezit een dosis zelfstandigheid 
maar kan ook werken in team

Jouw takenpakket:
- medicatie opvolgen 
- ehbo toedienen 
- eventueel monitortaken opnemen 
(dit beslis je zelf na overleg met
jouw kamp- en hoofdleiding)
 
 
 
jouw profiel:
- je bent ouder dan 18
- je hebt kennis van ehbo
( je hoeft geen echte verpleegkundige
te zijn maar hebt wel kennis van
zaken)
- je kan rustig blijven in stress situaties
- je bent punctueel 
- je hebt een hart voor kinderen 

Jouw takenpakket
- spel begeleiden
- kinderen entertainen tijdens spelmomenten, 
kamermomenten, eetmomenten
- verantwoordelijk zijn voor een kamer- en tafel
groep
- spel voorbereiden
- deelnemen aan de avondvergadering
 
jouw profiel
- je bent ouder dan 16 voor de kampen pico 
en nano, ouder dan 17 voor de kampen hecto 
en giga en ouder dan 18 voor het kamp op
schok
- pedagogisch diploma of animatorenattest niet
verplicht
- enthousiast en leergierig 
 

Gezocht

Kok Verpleger Monitor



 
 
 

je hebt veel fantasie
je kan goed troosten bij de heimwee ziekte
je bent een rasechte entertainer
je zingt graag alle kampliedjes mee (dit hoeft zeker
niet op toon te zijn)
je hebt een hart voor de allerkleinsten

 

Leeftijdscategorie: 6-8 jarigen
data vrijwilligers: 15-24 juli
data jongeren: 17-23 juli
locatie: kamphuiskamp - rue de la laiterie 13 5571 wiesme

Pico

hou  je van feesten  en van zingen? 
van dansen en van springen?
doe je graag eens gek?
en trek je dan een gekke bek!
met jou hebben we dan echt plezier
dus kom maar snel naar hier
met als kampthema feestdagen
kunnen we echt niet klagen
dus hou je van kerst, pasen en valentijn? 
dan moet je op het pico kamp zijn! 
 

 



Leeftijdscategorie: 9-11 jarigen
data vrijwilligers: 8-18 juli
data jongeren: 10-17 juli
locatie: kamphuiskamp - rue de la laiterie 13 5571 Wiesme

 
 
 

je hebt veel fantasie
je bent een echte entertainer
je hebt affiniteit met 9-11 jarigen
je ravot graag 
je bent een beetje avontuurlijk en durft
deelnemen aan de beektocht en 
het hoogteparcours
in jouw begeleidingsstijl ben je humoristisch 

 

Nano 

feesten dat kunnen nano kinderen heel goed
maar een kind is minder enthousiast als hij zijn
bed in moet!
typerend voor ons kamp zijn de vele toneeltjes
af en toe knutselen we ook wel eens beeldjes
tijdens de beektocht spelen we in het water, 
en spelen we baseball op het veld niet veel
later
gek doen vinden we reuze fijn
kan jij er deze zomer ook bij zijn? 
 



Hecto
Leeftijdscategorie: 12-13 jarigen
data vrijwilligers: 1-11 juli
data jongeren: 3-10 juli
locatie: kamphuiskamp - rue de la laiterie 13 5571 Wiesme

 
 
 

je bent streng maar rechtvaardig
je bezit een stevige dosis humor
je kan je inleven in beginnende pubers
je hebt een goed luisterend oor
 

 

op het eerste zicht lijken we stoer en cool,
ons amuseren is het grootste doel,
wij tarten wel een het gezag,
maar weten heel goed wat niet  kan en mag.
soms trekken we wel eens onze schouders op, 
maar naar de speeltuin gaan is nooit een flop.
we slapen ook steeds één nacht in een tent, 
en tijdens de beektocht zijn we steeds content.
tijdens de fuif zingen we heel wat liedjes mee, 
ga jij met ons mee in zee?

 
 



 
 
 

je bent streng maar rechtvaardig
je bezit een stevige dosis humor
je kan je inleven in de jeugd van tegenwoordig
je houdt wel van een beetje avontuur
je durft jouw grenzen verleggen
 

 

giga
Leeftijdscategorie: 14-16 jarigen
data vrijwilligers: 21-31 juli
data jongeren: 23-30 juli
locatie: kamphuiskamp - rue de la laiterie 13 5571 Wiesme

wij zijn tussen de 14 en 16 jaar,
en hebben steeds een antwoord klaar.
na de tweedaagse zijn we steeds heel blij, 
we hebben er namelijk wat beenspieren bij.
mopjes maken is echt ons ding, 
op de fuif dragen we soms wat bling-bling.
af en toe hebben we nood aan een luisterend
oor, 
amusement daar staan wij voor.
dankbaar zijn we voor onze kamp-tijd, 
nee, van vrijwilliger worden op dit kamp krijg
je echt geen spijt!
 

 



 
 
 

je bent streng maar rechtvaardig
je bezit een stevige dosis humor
je kan je inleven in de jeugd van
tegenwoordig
je houdt wel van een beetje
avontuur
je durft jouw grenzen verleggen
je bent niet bang om in een tent
te slapen 
 

 

op schok is voor de echte avonturier,
indien je van natuur houdt: kom maar snel naar
hier!
samen koken en roeren we in de pot,
terwijl we eten maken doen we lekker zot!
kajakken, moutainboarden, wandelen doen we
met plezier, 
’s avonds mogen we bovendien afsluiten met één
pintje bier.
slapen doen we natuurlijk in de tent, 
ontwaken in de natuur maakt ons echt content.
indien je met ons mee wil ravotten, 
trek maar aan die wandelbotten!
 

op schok
Leeftijdscategorie: 17 jarigen
data vrijwilligers: 18-26 juli
data jongeren: 20-25 juli
locatie: trektochtkamp - Dinant



 
 

info@ajokvzw.be
 
 
 
 
 

Meer weten? contacteer ons! 

@ajokvzw
@trekken we jou ook over de streep? ajokkers getuigen

@ajokvzw

Www.ajokvzw.be (bekijk zeker onze website met onze
leuke filmpjes)



ben je benieuwd naar wie we zijn?
 

Check zeker het tablad ’video’s’ op onze FB-pagina!
 

P-S: deze filmpjes zijn ook te vinden op de website



Belangrijke data

Ajok café
 

kennismaken met andere vrijwilligers in
ongedwongen sfeer

 

gent:
waterhuis aan de bierkant

6 maart 20h
12 maart 2h

 

Antwerpen 

café bier central
28 april 20h

28 februari 20h
 

leuven
café de metafoor
20 maart 20h
6 mei 20h

 

laat via mail of het fb evenement weten
als je er bij kan zijn

Kaas- en wijnavond
 

25 april om18h
 

kring oude bareel gent
 

indien graag meer info: stuur ons een mailtje en
of hou het fb evenement in de gaten

Kick-off
 

een laatste samenkomst voor de start 
van de zomer

 
27 juni

park spoor noord



Tot snel


