Lieve tiener, beste ouders,
Als CWJ-bestuur hebben wij afgelopen weken wellicht voor onze lastigste keuze, als bestuur van de CWJ
zijnde, gestaan. Met pijn in het hart moeten wij helaas mededelen dat de kampen dit jaar niet zullen
doorgaan.
Dinsdag 9 juni kwam het langverwachte bericht vanuit de overheid dat de zomerkampen deze zomer in
Nederland door kunnen gaan. U heeft het positieve nieuws via het NOS-journaal kunnen horen.
Echter, aan dit besluit is wel een protocol gekoppeld en daar is in het nieuws niet over gesproken.
In dit protocol, 25 pagina’s groot, wordt beschreven wat wel en niet toelaatbaar is om op kamp te kunnen
gaan. Hieronder gaan wij in op een aantal onderdelen hiervan.
Er wordt een onderscheid gemaakt voor kampen voor:
- Kinderen t/m 12 jaar, voor ons de Chakika leeftijd en
- Tieners t/m 18 jaar, voor ons de tienerkampen, met uitzondering van de 19-jarigen.
We hebben dit protocol nauwkeurig gelezen en bestudeerd.
Enkele consequenties hiervan zijn:
- We leven als het ware in een kampbubbel waar alleen de deelnemers en staf is toegestaan.
Externen mogen niet worden toegelaten.
- 19-jarigen die zich hebben opgegeven mogen niet mee
- Geen lofprijsmomenten (zowel binnen als buiten) en überhaupt niet zingen
- Geen voorbedeavond
- Niet zeilen (afstand tot de schipper is niet haalbaar)
- Geen survivaltochten in de Ardennen
- Geen kampvuur (wederom 1,5m niet te handhaven)
- 1,5 meter bewaren tussen tieners op alle momenten dat er niet gesport wordt.
- Slapen op 1,5 meter van elkaar (zijn hele grote kampgebouwen voor nodig
- Stromend water moet altijd beschikbaar zijn
- Ouders moeten in de auto blijven zitten bij wegbrengen en ophalen. Ook in de auto dus afscheid
nemen. Kind / tiener moet zelf zijn spullen uit de auto halen en het kampterrein betreden
- Ouders dienen gedurende de hele week beschikbaar te zijn om hun kind binnen 2 uur op te halen
wanneer deze klachten krijgt die gelieerd zijn aan Corona.
Dit protocol temperde ons enthousiasme behoorlijk en na uitvoerig overleg met de kamp-coördinatoren,
CWN en CWJ-bestuur, hebben we besloten dat bovenstaande niet haalbaar is voor onze tienerkampen.
We zijn hier erg verdrietig over, maar onder deze omstandigheden kunnen we onze visie op kampen niet
waar maken.
De financiële consequenties van dit besluit kunnen we nog niet overzien. Wel hebben we afgesproken dat
u het reeds betaalde kampgeld, inclusief de aanbetaling, op uw rekening teruggestort krijgt. Mocht u ons
willen helpen de reeds gemaakte kosten te helpen dekken, dan zijn we u daar zeer dankbaar voor.
We wensen u desondanks een goede zomerperiode.
Vrede en alle goeds,
Het CWJ-bestuur

