AJOK ORGANISEERT AVONTUURLIJKE
VAKANTIEKAMPEN MET EEN BIJZONDERE
AANDACHT VOOR JONGEREN TUSSEN
6 EN 17 JAAR UIT MAATSCHAPPELIJK
KWETSBARE SITUATIES.
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Vol trots en enthousiasme stelt AJOK voor de
veertiende keer haar vakantieaanbod voor! Deze
zomer hebben onze kampen het thema ‘Feestdagen’.
Met deze brochure willen we ouders, opvoeders,
begeleiders, jongeren,… informeren over de vijf
zomerkampen die we dit jaar organiseren. Vier
kampen vinden plaats in een kamphuis in de
avontuurlijke Ardennen. Daarnaast organiseren we in
dezelfde streek voor de oudsten ook een
trektochtenkamp, dat niet gekoppeld is aan een vaste
verblijfplaats.
PICO: 6 tot 8 jaar
NANO: 9 tot 11 jaar
HECTO: 12 tot 13 jaar
GIGA: 14 tot 16 jaar
Op Schok: 16 tot 17 jaar

Onze vrijwilligers kijken alvast uit naar alweer een
leuke, onvergetelijke kampzomer! Jullie ook?
AJOK wordt erkend en gesubsidieerd
door Toerisme Vlaanderen.
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OP KAMP MET AJOK
Wie zijn we?
AJOK, ofwel Alle Jongeren Op Kamp, is een vzw die in november 2006 werd opgericht.
De vereniging wil haar naam waar maken door vakantiekampen te organiseren met een
bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar die minder
mogelijkheden krijgen om van het bestaande vrijetijdsaanbod te genieten. Ons
belangrijkste doel is om ook deze jongeren een onvergetelijke vakantie te bezorgen,
afgestemd op hun leeftijd, mogelijkheden en verwachtingen. Op alle niveaus van de
organisatie wordt AJOK gedragen door jonge, enthousiaste vrijwilligers.
Waar staan we voor?
Recht op vakantie
Op kamp gaan is niet voor iedereen die daar zin in heeft even vanzelfsprekend. AJOK wil
daarom inspanningen leveren om, ook voor jongeren die om financiële, gedragsmatige
en/of andere redenen geen aansluiting vinden bij het reguliere jeugdwerk, het recht op
vakantie op een volwaardige manier te garanderen.
Positieve benadering
AJOK streeft naar vakantiekampen waar
iedereen zich goed kan voelen. Een
positieve, constructieve en respectvolle
benadering van zowel de jongeren als van
vrijwilligers is daarbij cruciaal. We willen
daarom uitdrukkelijk aandacht schenken
aan de soms verborgen mogelijkheden en
talenten van mensen en hen ondersteunen
om deze capaciteiten verder te ontwikkelen.
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Op kamp begint elke jongere met een schone lei. Wel vragen we bij de inschrijving aan
ouders of andere opvoeders om een medische fiche in te vullen, met ook enkele vragen
naar aanpak. Deze gegevens gebruiken we enkel om de jongeren op een positieve
manier te benaderen. Daarnaast zijn we ook zeer benieuwd naar de eigen interesses,
verwachtingen en suggesties van de jongere zelf, zodat we ook daarmee rekening
kunnen houden tijdens de vakanties.
Structuur
Om het samen leven en samen spelen in een grote groep op een prettige manier vorm te
geven, wordt veel belang gehecht aan een kampstructuur en aan afspraken die voor alle
deelnemers duidelijk, overzichtelijk en begrijpbaar zijn.
Zo hanteren we op kamp een vaste dagindeling om jongeren houvast en veiligheid te
bieden. Daarnaast krijgen ze aan de tafel en in de kamers vaste plaatsen toegewezen en
spreken we samen met de deelnemers grensregels af (met pictogrammen voor de
jongste kampen). We gaan hierover steeds met de jongeren in gesprek en zoeken samen
met hen naar oplossingen.
Groeikansen
We willen deelnemers op elk niveau van de organisatie
ontplooiingsmogelijkheden bieden en hen stimuleren in hun
groei, zowel op persoonlijk vlak als in relatie tot anderen.
Jongeren worden tijdens de AJOK-kampen voortdurend
aangemoedigd in hun zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.
Tijdens de vrije momenten kunnen ze ook zelf ideeën aanbrengen
of de muziekinstallatie bedienen.
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Degelijke voorbereiding
Voor de organisatie van de vakantiekampen kan AJOK rekenen op een heleboel
enthousiaste vrijwilligers. Per kamp geven één animator per drie jongeren, een
keukenploeg, een verpleger, een manus en een kamp- en hoofdleider het beste van
zichzelf om er samen met de deelnemers een onvergetelijke zomer van te maken.
Om deze vrijwilligers te ondersteunen en
om de kwaliteit van de kampen te
verzekeren, vinden we een degelijke
voorbereiding en vorming zeer belangrijk.
Doorheen het werkjaar plannen we
daarom verschillende vormingsmomenten
(zoals een voorbereidingsweekend en een
voorkamp) en moedigen we onze
vrijwilligers aan om ook externe en
gerichte animatorcursussen te volgen.
Teamspirit
Een toffe kampsfeer wordt bij AJOK vooropgesteld. We waken erover dat alles gebeurt in
een geest van vriendschap en respect voor zichzelf en voor de kampgenoten.
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PICO
LEEFTIJD: 6-8 jaar
DATUM: 17-23 juli 2020
MAX. AANTAL DEELNEMERS: 30
LOCATIE: Kamphuis Laiterie (Wiesme)
PRIJS: € 70 voor thuiswonenden
€ 90 voor niet-thuiswonenden
Voor feestjes groot en klein, moet je op het PICO-kamp zijn!
Wij houden van dansen en van zingen, van gek doen en van springen!
Met een grote lach op onze mond, lopen we in de speeltuin van Chevetogne rond.
In het Wildpark van Han zijn we heel blij met het aaien van geitjes in de kinderboerderij.
Dus vier jij graag Kerstmis, Pasen, je verjaardag of Valentijn?
Aarzel dan niet en maak samen met ons van dit kamp een echt festijn!
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NANO
LEEFTIJD: 9-11 jaar
DATUM: 10-17 juli 2020
MAX. AANTAL DEELNEMERS: 30
LOCATIE: Kamphuis Laiterie (Wiesme)
PRIJS: € 80 voor thuiswonenden
€ 100 voor niet-thuiswonenden
Ben je dol op sport en spel? Kom mee op kamp en vier elke dag feest!
Komt de Kerstman langs? Zie jij de paashaas lopen?
Op dit feestdagenkamp kom je vast aan je trekken en maak je nieuwe vrienden!
Knutselen, toneeltjes, een beektocht en baseball staan al zeker op ons programma.
Gek doen vinden wij reuzefijn! Kan jij er deze zomer ook bij zijn?!
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HECTO
LEEFTIJD: 12-13 jaar
DATUM: 3-10 juli 2020
MAX. AANTAL DEELNEMERS: 30
LOCATIE: Kamphuis Laiterie (Wiesme)
PRIJS: € 80 voor thuiswonenden
€ 100 voor niet-thuiswonenden
Plezier en spel, tocht en avontuur. En dat allemaal in het thema feestdagen.
Zet je feestneus alvast op!
Een nachtje slapen in een tent, op uitstap gaan, een kampvuur houden, een zoektocht
volgen, muziek luisteren,… dat doen wij allemaal graag! Jij ook?
Kom mee op een spetterende editie van dit HECTO-kamp, feesteditie!

12

GIGA
LEEFTIJD: 14-16 jaar
DATUM: 23-30 juli 2020
MAX. AANTAL DEELNEMERS: 30
LOCATIE: Kamphuis Laiterie (Wiesme)
PRIJS: € 80 voor thuiswonenden
€ 100 voor niet-thuiswonenden
Op dit AJOK-kamp is het alle dagen feest!
Beconcurreert de paashaas de kerstman? Sluipt Sinterklaas door de Ardense bossen?
Valt Nieuwjaar op tweedaagse? Gaan de 3 koningen mee kajakken?
Ontdek het allemaal op dit GIGA-kamp in thema feestdagen, vol spel en avontuur!
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ONS KAMPHUIS
De kampen voor jongeren tussen 6 en 16 jaar (PICO, NANO, HECTO en GIGA) gaan door
in het kamphuis ‘La Laiterie’ in Wiesme. Dat is een rustig dorpje, gelegen tussen
Beauraing en Houyet. Het kamphuis is een oude melkfabriek, ingericht voor groepen tot
100 personen. Het is een heel praktisch ingericht kamphuis, echt gemaakt voor
jongerenkampen. Er zijn meerdere slaapkamers en een aantal speelzalen. Er is ook een
grote refter met een ruime ingerichte keuken. Het huis ligt tussen uitgestrekte bossen en
weiden, wat heel wat mogelijkheden biedt voor leuke activiteiten. Mountainbike-tochten,
wandeltochten, beektochten, bosspelen,… Noem maar op!
Meer informatie vind je op: www.vzw-laiterie.be.

ADRES:
Kamphuis La Laiterie
Rue de la Laiterie 13
5571 Wiesme
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OP SCHOK
LEEFTIJD: 16-17 jaar
DATUM: 20-25 juli 2020
MAX. AANTAL DEELNEMERS: 12
LOCATIE: Ardennen
PRIJS: € 65 voor thuiswonenden
€ 85 voor niet-thuiswonenden
Ben je geïnteresseerd in avontuur en natuur? Zie je het zitten om voor één week in een
tent te slapen? Kijk je er naar uit om te wandelen in een leuke groep? Kan je niet
wachten om allerlei leuke activiteiten samen te doen?
Dan is Op Schok iets voor jou!
We bekijken nog welke invulling we dit jaar aan Op Schok kunnen geven, contacteer ons
gerust voor meer informatie!
Opmerking: Naast stevige wandelschoenen, een goede rugzak, een slaapzak en een slaapmatje heb je geen
speciaal materiaal nodig om aan dit kamp deel te nemen. Tenten en ander kampmateriaal wordt door de
kampleiding voorzien.
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PRAKTISCH
Voor wie?
AJOK richt zich tot jongeren tussen
6 en 17 jaar. Meer concreet bestaat
onze doelgroep uit jongeren die om
financiële,
praktische
en/of
gedragsmatige
redenen
geen
aansluiting vinden bij het reguliere
jeugdwerk. Dit kunnen jongeren zijn
die verblijven in een voorziening, in
een dagcentrum of die thuis wonen.
Het is ons doel om hen een
vakantiemogelijkheid te bieden, omdat zij vaak niet de kans krijgen met een reguliere
jeugdbeweging mee te gaan. Jongeren kunnen enkel ingeschreven worden via een
sociale organisatie. Dit kan een OCMW, een CLB, een voorziening, een dagbegeleidingsdienst of … zijn.
Per voorziening kunnen er maximum 3 jongeren per kamp ingeschreven worden.
Inschrijvingsvoorwaarden?
Annulatie
Elke zomer kijken heel wat jongeren uit naar een toffe vakantie met AJOK. De plaatsen
zijn helaas beperkt. Wanneer je een jongere inschrijft op een AJOK-kamp, verwachten
wij daarom dat hij of zij ook effectief meegaat. In het geval dat de jongere door
omstandigheden toch niet kan deelnemen, vragen we dit zo snel mogelijk aan ons te
melden. Op die manier kunnen we de vrijgekomen plaats aan een andere jongere geven.
Indien de inschrijving – tenzij om dringende redenen – niet tijdig wordt geannuleerd, zien
we ons genoodzaakt om vanaf twee weken voor de start van het kamp 20 procent van
het inschrijvingsgeld aan te rekenen. Vanaf één week voor het kamp wordt 50 procent
van het inschrijvingsgeld aangerekend.
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Leeftijdscategorie
AJOK tracht haar vakantiekampen zo goed mogelijk af te
stemmen op de leeftijd, mogelijkheden en verwachtingen
van de deelnemers. In de eerste plaats vragen we
daarom om de jongere in de juiste leeftijdscategorie in te
schrijven. Rekening houdend met de mentale en fysieke
mogelijkheden van de jongeren kunnen eventueel
uitzonderingen worden toegestaan wanneer ze op
voorhand aangevraagd en goedgekeurd worden.
In geval van nood
Het is belangrijk dat we tijdens de kampperiode (ook ’s avonds of in het weekend) steeds
een ouder, opvoeder of begeleider kunnen bereiken. Indien het welbevinden van de
jongere(n) in het gedrang komt of een positieve kampwerking wordt verhinderd,
verwachten we ook dat deze persoon in staat is de jongere op te halen en zelf verdere
opvang te voorzien. Dankzij onze ervaren vrijwilligers die een grote draagkracht hebben,
gebeurt het zelden dat we jongeren vroegtijdig naar huis terugsturen. Indien het toch
noodzakelijk blijkt, zal dit een weloverwogen beslissing zijn van het kampteam, in
samenspraak met de ouder, opvoeder of begeleider.
Hoe inschrijven?
Op onze website www.ajokvzw.be kunt u naast
de nodige informatie ook een elektronisch
inschrijvingsformulier terugvinden.
Wie dat wenst, kan dit afdrukken en opsturen
naar AJOK vzw, Postbus 19, 2100 Deurne of
mailen naar info@ajokvzw.be.
Wat gebeurt er na de inschrijving?
Wanneer de jongere is ingeschreven, ontvangt u
van ons via e-mail een bevestiging en een
uitnodiging tot betaling. Zodra deze betaling
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gebeurd is, is de inschrijving officieel. Een paar weken voor het kamp van start gaat,
ontvangt u van ons een infobrochure voor het specifieke kamp.
Voor verdere vragen over de inschrijvingsvoorwaarden, aarzel niet om met ons contact op
te nemen: info@ajokvzw.be.
Kostprijs?
Voor elk kamp rekenen we een andere prijs voor thuiswonenden en jongeren die niet
thuis wonen. Omdat we elke jongere de kans willen geven om met ons mee te gaan,
voorzien we voor elk kamp ook een aantal plaatsen met korting. Deze korting wordt niet
op voorhand bepaald, maar is afhankelijk van de mogelijkheden van het gezin. Als de
jongere thuiswonend is en er moeilijkheden zijn met het inschrijvingsbedrag, kunt u ons
altijd contacteren. Samen bepalen we wat haalbaar is.
Interessant:
Via de meeste ziekenfondsen is het mogelijk een deel van uw inschrijvingsbedrag
terugbetaald te krijgen. Dit ga je best even na bij jouw mutualiteit.
Vervoer?
Voor de kamphuiskampen (PICO, NANO, HECTO en GIGA) voorzien we voor
thuiswonende jongeren de optie om onder begeleiding van AJOK-vrijwilligers met de
trein naar het kamphuis te komen. Concreet zijn er hiervoor twee opstap- (en
afstap)plaatsen waar u de jongeren naartoe kan brengen of afhalen, namelijk het station
van Gent-Sint-Pieters en het station van Leuven. (Meer details volgen in de specifieke
infobrochure.)

Voor de thuiswonende jongeren van Op Schok voorzien we de mogelijkheid om samen
met een AJOK-vrijwilliger de trein te nemen vanuit (en terug naar) Brussel (locatie nog af
te spreken).
Daarnaast is het ook mogelijk om de jongeren zelf naar het kamphuis te brengen.
Voor niet-thuiswonende jongeren hebben we graag dat ze zelf naar de kampplaats
gebracht worden.
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MET DANK AAN

Onze peters, meters en
andere sympathisanten
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AJOK VZW
Postbus 19
2100 Deurne
Tel: 0496 / 39 37 76
E-mail: info@ajokvzw.be
Website: www.ajokvzw.be
Facebook: www.facebook.com/ajokvzw
Instagram: www.instagram.com/ajokvzw/
Twitter: www.twitter.com/AjokVzw/
Ondernemingsnummer:
0884.932.681
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