
Op kamp met de -9: 

Sluit de dag op tijd af zodat de kinderen voldoende nachtrust hebben. Ook al lijken ze ’s avonds nog fit, leg ze zeker 
op tijd in bed. Zij, en ook de leiding, hebben er niets aan als ze te moe zijn. Als de kinderen goed uitgerust zijn, kan 
en zal alles vlotter verlopen. 
Hoe laat stuur je de leden naar bed? Dat moet je zelf aanvoelen. Hoe zwaar was het dagprogramma? Of wat voor 
weer was het die dag? Het speelt allemaal een rol. Toch raden we aan om de -9-leden ten laatste om 21u naar bed te 
sturen. Als je ze 10 dagen meeneemt, zullen ze zeker ook avonden rond 20u in hun bed moeten liggen. 

Slapen

Vrij spel

Voorzie een aantal vrije momenten waarop je leden vrij kunnen spelen. Kampen bouwen, voetballen, tekenen.. het 
is minstens even leuk als een bosspel. 

Rusten
Bouw een aantal rustmomenten in. Een half uurtje platte rust na het eten is geen overbodige luxe voor deze 
speelvogels. 

Aantal dagen op kamp

10 dagen op kamp is voor een kind van 6 jaar erg lang. Sommige afdelingen kiezen dan ook voor een verkort kamp 
voor hun jongste groep. De -9-leden komen later toe of vertrekken iets vroeger. Bespreek met je leidingsploeg wat 
jullie een goed plan vinden. Hou daarbij rekening met de wensen van de jongste leden en hun ouders.  

Wassen en klaarmaken

Besteed aandacht aan lichaamshygiëne. Niet alle kinderen weten wat er allemaal moet gebeuren in de badkamer en 
voor het slapengaan. Ze durven hun persoonlijke hygiëne ook wel eens te vergeten.  
Enkele tips 

Naar het toilet gaan

Heimwee

Zorg ervoor dat de kinderen naar het toilet kunnen gaan als het nodig is. Je -9-leden denken er zelf niet altijd aan als 
het een toffe activiteit is. Verplicht iedereen dus af en toe om eens naar het toilet te gaan. 

Hou altijd rekening met heimwee. Op voorhand denk je best al even na hoe je dit kan aanpakken. 

Overloop elke ochtend bij het wekken wat je van de leden verwacht vooraleer ze aan tafel komen. Denk 
daarbij aan het gezicht wassen, haar kammen, aankleden, proper ondergoed nemen, enzovoort. 
Vraag aan de ouders dat ze voor hun kind een pakketje kleren maken voor elke kampdag. 
Spreek af waar je leden hun pyjama leggen, bijvoorbeeld onder hun hoofdkussen. Het bespaart je ’s avonds 
een hele zoektocht.
Zorg dat er steeds leiding in de badkamer en in de slaapzaal van de leden is. Zij helpen bij het wassen en 
aankleden.
 Laat de kinderen na het eten hun tanden poetsen. Kijk erop toe dat ze dit ook echt doen.  

Meer info: www.klj.be  > Thema's  >  Moeilijk moment? >  Hoe ga je om met …?  >  Heimwee 

waar hou je rekening mee?

https://www.klj.be/moeilijk-moment/hoe-ga-je-om-met-%E2%80%A6/heimwee

