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Joepie! Het is weer zover, jullie zijn het kampboekje aan het 

lezen en dat wilt zeggen dat het kamp dichterbij komt. Wij 

hebben er alvast mega veel zin in, hopelijk jullie ook! We 

maken er weer een fantastisch kamp van, met leuke spelletjes 

en een geweldige daguitstap.   
 

We gaan dit jaar op safari kamp, dit wilt zeggen dat we op 

tocht gaan doorheen het oerwoud en op zoek gaan naar de 

mooiste dieren. Maar pas op, want je moet altijd heel 

voorzichtig zijn in het oerwoud, want er loeren ook gevaren. 

Wie trekt zijn safari kleren al aan, doet een verrekijker rond 

zijn/haar nek en komt samen met de leiding op safari? Wij 

hebben er alvast zin in, net zoals deze aap die al een 

vreugdesdansje doet bij dit fantastische nieuws! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pngimage.net/wp-content/uploads/2018/05/aap-png-6.png
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Kapoenen iemand 

heeft dringend  

jullie hulp nodig!  

 

Dag lieve kapoenen,  

 

We zijn onlangs met de leiding op safari geweest, je weet wel zo’n lange tocht 

doorheen de woestijn en de jungle waarop je dan van alle soorten 

dieren tegenkomt. Skarrie was onze gids op die tocht, want hij 

heeft dat al vaak gedaan en kon ons dus veel vertellen over de 

dieren die we zagen. 

 

We vertrokken op een mooie lentedag, maar het was nog heel 

vroeg toen gids Skarrie al buiten stond en riep: “Hé 

kapoenenleiding OPSTAAN! Als we veel dieren willen zien, 

moeten we vroeg vertrekken!” Jinnie en Elsa keken elkaar 

geeuwend aan en zuchtte diep, maar uiteindelijk stonden ze 

op. De rest van de leiding had het moeilijk om 

op te staan. Bobientje rekte haar uit en draaide 

haar toch nog eens om. Toen Elsa en Jinnie hun 

kleren al bijna helemaal aan had kropen Bambi, 

Quickie en Bijntje dan toch ook uit hun slaapzak 

om hun aan te kleden. “Jongens, opstaan!”, het 

was Skarrie die net gedouched had en de tent 

terug binnenkwam. Onze gids was niet blij bij 

het zien van al die andere slapende leiding. Hij 

duwde zachtjes tegen Pinkie, Asterix en Spetter 

om te zien of ze wakker waren. Ze bewogen alle 

drie totaal niet. Hij stond op en lachte 

geheimzinnig, het leek wel of hij een idee had . Hij liep naar buiten en schudde 

met de tent terwijl hij deed alsof hij een leeuw was: “Rrrraaauuwww” De drie 

jongens schrokken op en waren meteen uit hun slaapzak en keken rond opzoek 

naar de leeuw. Skarrie kwam de tent terug binnen en deed opnieuw een leeuw 

na. De jongens snapte het nu en we moesten allemaal heel hard lachen.  

 

Een halfuurtje later waren we dan echt weg. “Kijk!”, riep Bobientje, “Een 

giraffe!” “Woow zo’n lange tong”, zei Bambi die vol bewondering naar het 

grote beest keek. “Wisten jullie dat de tong van een giraffe tot wel 40 cm lang 

kan worden, dat is ongeveer zo lang als een scoutssjaaltje!”, zei Skarrie. Even 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fus.cbeebies.com%2Fshows%2Fandys-dinosaur-adventures&psig=AOvVaw1i0aNu_CIZFqlUqpUecmJu&ust=1586440464489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCeybb92OgCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cloudmedianews.com%2Ffamily-vacation-101-planning-your-first-family-camping-trip%2F&psig=AOvVaw3aj10yK80hrY5ArBLiq0g3&ust=1586524634441000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDH8P-22-gCFQAAAAAdAAAAABAS
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later kwamen we een hele kudde zebra’s tegen. 

“Ze lijken hard op paarden”, zei Pinkie. “Ja dat is 

zo, het is familie”, voegde onze gids Skarrie er aan 

toe. We hoorde ineens een heel luid geluid, “Een 

olifant!”, riep Bijntje en wees naar achteren. Ja, het 

was een olifant die dat geluid maakte met zijn 

grote slurf. We reden verder met de jeep en 

kwamen in de jungle aan. “Het oerwoud zit vol 

met geheimen”, zei Skarrie. “En ook veel 

muggen!”, riep Spetter die rond zich heen sloeg 

om de muggen dood te slaan. We lachten allemaal, 

maar we hadden ook wel niet veel zin in 

muggenbeten. We reden verder en zagen nu meer 

kleine diertjes en insecten zoals hele kleurrijke 

vlinders. “Kijk een aapje!”, zei Asterix en stak zijn handen onder zijn oksels en 

sprong gek in het rond terwijl hij riep: “Ooee oee oee.” Het aapje leek er op te 

reageren en riep terug “Oee oee oee oeoe” Het aapje kwam nu onze richting uit 

en sprong zelfs op de jeep. “Het aapje lijkt ons leuk te vinden”, zei Jinnie, 

“Zullen we hem een naam geven?” Iedereen begonnen namen te noemen: 

“Pluis” “Bolleke” “Oe” “Fari”, riep Elsa, “van saFARI?” Iedereen keek even 

bedenkelijk en stemde toen in. Heel de dag lang bleef Fari bij ons. “Ik denk dat 

Fari geen mama en papa heeft en dat hij vriendjes zoekt om mee te spelen”, zei 

Skarrie. “Maar zijn vriendjes moeten dan toch goed in bomen kunnen klimmen 

en dat kan ik niet hoor!”, zei Bambi. “Ja en aapjes zijn altijd zo actief dat ben ik 

ook niet hoor”, voegde Bijntje er aan toe.  “En aapjes maken zich ook wel eens 

graag vuil en dat doe ik liever ook niet”, zei Quickie. “Maar… ik weet wie dat 

allemaal wel graag doet!”, riep Pinkie uit. En nu riepen we allemaal in koor: 

“De kapoenen!” “Wat als we nu eens de kapoenen om hulp vragen zodat dit 

aapje vriendjes heeft en met hun kan spelen tot die groot en sterk genoeg is om 

terug in de jungle te gaan?”, stelde Bobientje voor. “Ik vind dat een fantastisch 

idee”, zei Jinnie en de rest stemde in.  

 

Dus lieve kapoenen, willen jullie Fari het aapje komen helpen? We gaan veel 

samen spelen, lachen, klimmen, rollen door de modder, overlevingstechnieken 

leren en nog veel meer, maar dan moet je wel mee komen op kamp! Alleen als 

je mee komt op kamp kan je Fari het aapje leren kennen en er mee komen 

spelen .  

 

Wij kijken er alvast naar uit,  

De kapoenenleiding  

 

“OOEE oe oeee oeoeoe oeee oe oe”, dat was Fari. Hij wilt heeel graag dat jullie 

komen, want hij wilt nieuwe vriendjes leren kennen. Dus schrijf je maar snel in!  
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Welpen, klaar voor 

de strijd?  

De zon gaat onder, roodgloeiend en warm laat ze de uitgestrekte 

savanne achter, klaar voor de nacht die vallen zal. Nog even blijven 

we samen lachen en leren aan het 

kleine vuur met in de achtergrond onze 

groene-witte patrouilletenten die netjes op een rij 

staan opgesteld. De stevige tenten zijn zich bewust 

van hun taak om ons te beschermen van alle 

onzekerheden die de nacht zal brengen. 

 

 

Het is 5 minuten voor bedtijd en de welpen, braaf als altijd, maken zich klaar 

om diep onder hun dons te kruipen. Nog geen 5 minuutjes later ligt iedereen 

flink met gepoetste tanden in hun slaapzakken. Na nog eens 5 minuutjes zacht 

gefluister en dolende zaklampen bedaart de tent en komt het gesnurk van een 

aantal anonieme knullen naar boven. Iedereen slaapt, behalve twee 

leid(st)ers, Timon en Miley. Zij zitten nog bij het vuur, zeer alert en met 

gespitste oren houden ze de eerste wacht. Twee ogen op de tenten, twee ogen 

op het vlakke landschap onder de horizon. Drie uur later strompelt Maxim uit 

de tent gevolgd door Hanne, een wekker ging af, want het is hun beurt om de 

wacht te houden. Zo kunnen Miley en Timon ook de nachtrust vatten.  

 

Nu is het 2:46 en Maxim geeft een rustige stoot in Hanne haar zij. Niet omdat ze 

in slaap aan het dommelen is, maar omdat hij twee figuren aan de horizon ziet 

bewegen. Ze zijn nog ver weg, maar ze lijken snel te naderen. Tijd voor actie, 

maar zonder paniek. Hanne neemt alvast de fakkels uit de materiaaltent en 

Maxim roept de medeleiding rond het vuur. Met de twee figuren op komst, die 

ze ondertussen kunnen herkennen als enthousiaste leeuwinnen, overloopt de 

leiding het verdedigingsplan.  

 

3:15, we staan klaar. Een grote cirkel welpen, gewapend met fakkels, omsluit de 

voedselvoorraad. Ze zingen zware liederen en stampen met hun voeten op de 

grond. Het leeuwinnen duo nadert hongerig, maar de welpen staan zij aan zij 

als broeders op een rij. Bang, maar moedig, zingen ze luid en stampen ze sterk. 

Maar net als de welpen houden de leeuwinnen zich ook sterk. Ze cirkelen 

hijgend en grommend rond de kring, het komt niet boven het gezang uit, maar 

alsnog voelt elke welp de rillingen langs zijn lijf lopen en komen de haren in 

zijn nek rechtop te staan. Ze komen 

dichter en  
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dichter, alsof het vuur van de fakkels hen koud laat. De spanning 

is te snijden en de moed van de welpen dreigt in hun schoenen te 

zakken, tot plots! PRRRRTT, de leeuwinnen worden onrustig en 

zoekend naar de onbekende vergasser schudden ze hun hoofd naar 

links en naar rechts. Of nee! Ze zijn niet onrustig, ze zijn niet 

bang. Ze zijn gewoonweg aan het lachen! Verbaasd stoppen de 

welpen met zingen en trappen. Het plezier van de leeuwinnen 

overstemt de sfeer en al snel lachen de welpen luidkeels mee… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=601617913774906&message_id=mid.%24cAABa9FprpDV3uSCR_Fxh9s4MIY9Z
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.clipartmax.com%2Fmiddle%2Fm2H7H7K9i8H7d3A0_jungle-leaves-jungle-leaf-png%2F&psig=AOvVaw2swYI9wSVnQZ6BGUZCgKmB&ust=1586350947846000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjmu_uv1ugCFQAAAAAdAAAAABAK
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Noodkreet aan de 

kabouters  

Liefste kabouters, wij hebben jullie hulp dringend nodig! 

Wij zijn op reis gegaan naar Afrika om daar een spectaculaire reis te maken. Het 

continent is gekend om zijn prachtige natuur, verschroeiende temperatuur en 

wilde dieren. Het leek ons een leuk idee om er dus op safari te gaan, je weet wel 

met een jeep door het oerwoud, want in het oerwoud ben je nooit alleen.  

Alles liep geweldig, we zaten in een klein hotelletje dicht langs de natuur. De 

eerste dag zagen we een heleboel dieren zoals een tijger, luipaarden, zebra’s en 

zelfs olifanten! De tweede dag hebben we lekker geluierd aan het zwembad. Zoals 

we dus al zeiden een topvakantie, wel tot Karel plots verdween. Hij was nergens 

meer te bespeuren, Jotam was helemaal niet ongerust en danste even op de jeep, 

gelukkig waren Liesje en Emma meteen paraat om de zoektocht te beginnen.  

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Flianen-png-2422.html&psig=AOvVaw3gtwGRIGUHxlLIu6JeyV0I&ust=1586350811415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOij6b-v1ugCFQAAAAAdAAAAABAJ
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De derde dag zijn we dus op zoektocht naar Karel gegaan. Tim zat aan het stuur 

van de jeep terwijl Jana de horizon afspeurde. Milan had zich verslapen en heeft 

ons te voet moeten inhalen met een ongelofelijk snelle spurt 

Twee dagen gingen voorbij zonder enig spoor van Karel. Ondertussen waren er 

een heleboel dieren verdwenen van het natuurpark. De politie kreeg een anonieme 

tip dat Karel hier voor iets tussen zat. De 

bevolking was razend en ze verspreidde zijn 

‘Wanted-poster’ in elk dorp in de omgeving.  

Jotam en Tim konden hun ogen niet geloven. 

Jana, Emma en Liesje waren Karel allemaal 

lelijke namen aan het noemen, ze waren 

woedend! Milan begon spontaan te te huilen 

en riep: “Al die arme beestjes, Karel hoe kon 

je!” 

Die avond kwam hij terug naar ons hotel 

geslopen, hij zag er slecht uit, hier en daar 

wat schrammen, overal vuil en hij STONK 

zeg amai! Hij vertelde ons dat hij gevangen 

genomen was door een groep slechte stropers 

en dat zij hem erin hebben geluisd door de schuld op hem te steken bij de politie! 

Karel heeft gelukkig een valse naam gebruikt bij de stropers zodat hij niet meteen 

werd ontdekt door de politie. Natuurlijk geloofde wij onze kamerraad en 

schaamde ons dat we in de leugen van de stropers waren 

getrapt… Maar dat betekent niet dat de politie hem zal geloven. 

Kabouters we zijn ten einde raad, jullie moeten zo snel 

mogelijk naar ons komen zodat we Karel zijn onschuld kunnen 

bewijzen! 

 

Veel groetjes van de kabouterleiding: Milan, 

Karel, Liesje, Emma, Jotam, Tim en Jana 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.clipartmax.com%2Fmiddle%2Fm2H7H7K9i8H7d3A0_jungle-leaves-jungle-leaf-png%2F&psig=AOvVaw2swYI9wSVnQZ6BGUZCgKmB&ust=1586350947846000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjmu_uv1ugCFQAAAAAdAAAAABAK
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Safari test!  

Om te bewijzen dat jullie wel mee mogen op kamp moeten jullie maar eens 

proberen om de volgende spelletjes volledig te volbrengen.  

 

Test 1: woordpuzzel  

 

 

Zoek de volgende woorden:  

 

boutersem  leeuw  neushoorn baby  olifant  scoutshemd  voorzichtig  zuid afrika  

jeep  leeuwenmanen  orangoetan  olifantenslurf  scoutskamp  zebra  

kapoewellen  leeuwin  oerwoud  safarihoed  tijgerklauw  zebrastrepen 

 

  



10 

Test 2: Welk dier komt er 

tevoorschijn?   

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fkleurplaten123.blogspot.com%2F2019%2F12%2Fcijfers-verbinden-kleurplaat.html&psig=AOvVaw3KTobjwraxD5r012WMFv9S&ust=1586351187538000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjd2e-w1ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Flianen-png-2422.html&psig=AOvVaw0cP7cwX8OxHiGzO8YNkHUI&ust=1586358035937000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJixwLDK1ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fphotos%2Fnijlpaard-zoogdier-dierentuin-2780699%2F&psig=AOvVaw2FbjLTLAGBvEkwcLgum-ih&ust=1586358284901000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMip_6XL1ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Test 3: Safariquiz 

 
1. Wie heeft er het beste geheugen?  

a) Olifant  

b) Zebra  

c) Tijger  

2. Bij wie heeft het vrouwtje het voor het zeggen?  

a) Bij de zebra’s  

b) Bij de hyena’s  

c) Bij de nijlpaarden  

3. Het hart van een giraffe weegt tot wel …  

a) 5 kilo  

b) 12 kilo  

c) 20 kilo  

4. Een olifant eet  

a) 3 uur per dag 

b) 16 uur per dag  

c) 24 uur per dag  

5. Een nijlpaard heeft het meeste zin in …  

a) Vis  

b) Andere kleine diertjes zoals vogels  

c) Gras 

6. De moeilijkste en gevaarlijkste dieren om op te jagen 

worden ook wel “the big five” genoemd, maar welke 

dieren zijn dit?  

a) Nijlpaard, neushoorn, leeuw, olifant en giraffe  

b) Olifant, luipaard, leeuw, gorilla en buffel  

c) Leeuw, luipaard, olifant, neushoorn en buffel  

7. Welk weetje klopt?  

a) Een olifant is het enige zoogdier dat niet kan springen  

b) Een zwarte neushoorn weegt meer dan een Afrikaanse olifant  

c) Een nijlpaard heeft een langere tong dan een giraffe  

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cleanpng.com%2Fpng-zebra-stock-photography-vector-graphics-image-roya-6927903%2F&psig=AOvVaw3aByUFbujTfznNZ7dbRtKo&ust=1586357857464000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND06djJ1ugCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Fpalm-tree-png-525.html&psig=AOvVaw0A8EXHIf954FfJ_O4aQawN&ust=1587217151222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT5urK7-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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Wie zorgt ervoor dat 

we overleven in de 

jungle? = De fourage 

 

Omdat wij het altijd heel druk gaan hebben met leuke spelletjes en activiteiten, 

hebben we een kookteam samengesteld dat voor ons hun beste kookkunsten 

zal bovenhalen. Hier stellen we ze even voor. 

  
ELLA: de kapoenen zullen Ella nog kennen vanop het eerste 

weekend, waar Ella super lekker had gekookt. Wat tof dat ze 

mee kan op kamp!  

 

FALCO: ook Falco zullen de kapoenen nog kennen. Ook hij 

heeft bewezen dat hij een masterchef is in de keuken. 

Smullen maar! 

 

LASSE: Lasse is een nieuwe kok, die speciaal voor de kapoewellen al 

een heel jaar lang aan het oefenen is om voor jullie te mogen koken. 

Zijn specialiteit? Wacht maar af, het wordt zeker lekker! 

 

 

ROBBE: vorig jaar heeft Robbe al gekookt op ons kamp, 

wow wat was het eten toen lekker. Robbe zelf zegt dat hij dit 

jaar nog lekkerder zal koken, wij zijn heel benieuwd!   

 

NELE: Nele heeft ook vorig jaar gekookt. Zij zorgde voor alle lekkere 

vieruurtjes en kan als de beste fruitjes en groentjes snijden. Laat dat 

eten maar komen Nele!  

 

ERIKA: wow wat een geluk, Erika komt koken voor ons! 

Erika kookt altijd heel gezond, maar ze heeft 

ons al verzekerd dat het ook lekker is! 

Spannend!  

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Flianen-png-2422.html&psig=AOvVaw3gtwGRIGUHxlLIu6JeyV0I&ust=1586350811415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOij6b-v1ugCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Praktische 

informatie  

 

 

 

 

 

Voor de kawellen (kabouters en welpen) begint het kamp op 04/07. De gezinnen 

die een kabouter en welp hebben vragen we om 14:30u op de kampplaats te  

zijn. De welpen volgen daarna om 14:45u. De kabouters volgen daarna om 

15:30u. Er zal een drive-in systeem zijn zodat er tussen de ouders en de leiding 

voldoende afstand kan bewaard worden. Ook vragen we de ouders om een 

mondmasker en handschoenen te dragen bij het afzetten. De kawellen mogen 

dan nog van een dagje rust genieten, want de volgende dag komen de kapoenen 

er al aan. 

 

De kapoenen verzamelen op 05/07 om 15:00u aan de GBB 

 (gemeentelijke basisschool Boutersem) en rijden dan met de bus (die 

tenvroegste vertrekt om 15:30u) samen met enkele leiders naar de kampplaats. 

Dan start er een super leuk kamp. Ook voor het afzetten van de kapoenen wordt 

er gevraagd om de drive-in regeling te volgen en een mondmasker en 

handschoenen te dragen. 

 

Aan dit fantastische kamp komt ook een einde, jullie mogen de kapoewellen op 

10/07 terug ophalen. We vragen hier weer om de drive-in regeling te volgen. De 

kapoenen mogen om 9:30u worden opgehaald, de broers en zussen mogen dan 

ook ineens mee. De welpen moeten om 10:00u worden opgehaald en de 

kabouters om 10:30u. Ook bij het afhalen wordt er gevraagd om een 

mondmasker en handschoenen te dragen.  

 

Als u ergens te vroeg bent of nog geen teken krijgt van een leider om uit te 

stappen vragen wij u vriendelijk om in uw auto te blijven zitten zodat het voor 

ons overzichtelijk en veilig blijft.   

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpngimage.net%2Fjungle-frame-png%2F&psig=AOvVaw2Ab9xaNVt-pZiQcHPXCTli&ust=1586360162167000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjrraTS1ugCFQAAAAAdAAAAABAI
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Belangrijke informatie! 

- Kampadres: Dingdongen 8, Gierle 2275 (Lille), dit is in hetzelfde gebied  

als het kamp vorig jaar 

- Kampprijs:.  

• Kapoenen: 100 euro 

• Kawellen (welpen en kabouters): 110 euro 

• Familiekorting: tweede kind = 10 euro korting, derde kind = 15 

euro korting 

• Overschrijven op het rekeningnummer: BE28 7310 4647 7220  

       met als mededeling: Safari kamp, tak, naam kind 

• Liefst voor 15juni inschrijven zodat we ongeveer weten hoeveel 

leden er mee komen!  

 

! Wanneer de kostprijs een drempel zou vormen, mag je altijd een mailtje  

sturen naar groepsleiding@scoutsboutersem.be. We zoeken dan naar een  

gepaste en discrete oplossing. !    

 

Voor vragen kan je terecht bij:  

- De kampleiding: Spetter (kapoenen): tel – 0473 28 38 62 

                             Hanne (welpen): tel – 0477 31 90 90 

                             Jotam (kabouters): tel – 0483 43 88 36 

 

- De takleiding: Jinnie en Elsa ( kapoenen): tel - Jinnie: 0495 85 93 48   

    Elsa: 0474 19 33 46  

                       Timon (welpen): tel - 0488 63 04 80 

                                  Milan (kabouters): tel – 0497 41 07 47  

 

- De groepsleiding: Bob (Tobe): tel – 0497 94 57 34 

 

Medische fiChe  

Indien u in het begin van het jaar nog geen medische fiche van uw zoon of 

dochter hebt ingevuld gelieve dit alsnog te doen en deze voor het kamp af te 

geven. U kunt deze ook online invullen. Als u de medische fiche nog eens wil 

afgeven wegens aanpassingen of om zeker te zijn is dit geen enkel probleem. 

Zonder medische fiche kan de leiding weinig doen in geval 

van medische nood. Gelieve ook het extra document 

met corona maatregelen door te nemen  

mailto:groepsleiding@scoutsboutersem.be
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Meeneemlijst voor een ultra 

mega fantastisch kamp 
 

Zorg altijd dat de naam van het lid op alle spullen staat! 

 

-    Voldoende kledij, zowel voor goed als slecht weer: shorten, lange 

broeken, t-shirts met korte en lange mouwen, dikke trui, regenjas, ... 

-  Ondergoed en kousen 

-    Schoenen: gewone schoenen, sportschoenen, wandelschoenen en 

pantoffels/slippers voor binnen 

-    Slaapzak + kussen (kawellen slapen in tenten, zorg dus dat je zeker 

een warme slaapzak mee hebt!) 

-    Matje of veldbed  

-    Knuffel 

-    Pyjama 

-    Zwemkledij en handdoek (kapoenen VERPLICHT zwembandjes!) 

-    Washandje(s) en handdoek(ken) om je te wassen 

-    Kleren die echt vuil mogen worden (zwijntjes dag) 

-    Kleine rugzak met daarin drinkbus + brooddoos (daguitstap) 

-    Toiletgerief (zeep, zonnecrème, tandenborstel, tandpasta, kam...) 

-    Medicatie (direct afgeven aan leiding!) 

-    Hoofddeksel, dit mag in thema!  

-    Scouts sjaaltje, scoutshemd  

-    Linnenzak voor de vuile was 

-    Zaklamp 

-    2 keukenhanddoeken  

-    Bord/ gamel + bestek + beker (anders wordt een heel kamp uit de 

handen eten)  

-    Strips, boekjes, spelletjes, … 

-    Brief materiaal om een brief naar huis te sturen 

-    Eventueel: een echte safari outfit of dieren outfit laat je fantasie de 

vrije loop!  

-    Een hele grote glimlach en een ton vol plezier!  

 

Zeker niet meenemen: gsm, snoep en andere kostbare dingen! 

Zet de naam op alle kleren aub (inclusief schoenen, onderbroeken, 

washandjes, handdoeken, …)!  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.clipartmax.com%2Fmiddle%2Fm2H7H7K9i8H7d3A0_jungle-leaves-jungle-leaf-png%2F&psig=AOvVaw2swYI9wSVnQZ6BGUZCgKmB&ust=1586350947846000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjmu_uv1ugCFQAAAAAdAAAAABAK
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Wow, wat ziet dit kampboekje er leuk uit! Dat 

vinden wij ook, maar het kamp zelf gaat nog 

veel leuker zijn! Zet je safarihoedje op, smeer 

je in en maak je valies, want we gaan samen 

op safari! We hopen dat jullie allemaal 

meekomen zodat we er samen een 

onvergetelijk kamp van kunnen maken! 

Heel veel groetjes van jullie leiding! 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Flianen-png-2422.html&psig=AOvVaw3gtwGRIGUHxlLIu6JeyV0I&ust=1586350811415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOij6b-v1ugCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Flianen-png-2422.html&psig=AOvVaw0cP7cwX8OxHiGzO8YNkHUI&ust=1586358035937000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJixwLDK1ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.clipartmax.com%2Fmiddle%2Fm2H7H7K9i8H7d3A0_jungle-leaves-jungle-leaf-png%2F&psig=AOvVaw2swYI9wSVnQZ6BGUZCgKmB&ust=1586350947846000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjmu_uv1ugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fstock-foto%2Ftoekan.html%3Falttext%3D1%26imgtype%3D1%26orderby%3D4&psig=AOvVaw026DIyLqymLJTrcYIn633W&ust=1588683693809000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDw1o2imukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Safari test : 

oplossingen 

 

Heb jij de safaritest goed opgelost en ben je 

dus echt helemaal klaar om mee op kamp te 

gaan? Ontdek het hier:  

 

Test 1: de woordpuzzel 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpin%2F314548355200228406%2F&psig=AOvVaw0A8EXHIf954FfJ_O4aQawN&ust=1587217151222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT5urK7-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vhv.rs%2Fdetail%2F121007%2F&psig=AOvVaw0A8EXHIf954FfJ_O4aQawN&ust=1587217151222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT5urK7-gCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vhv.rs%2Fdetail%2F121007%2F&psig=AOvVaw0A8EXHIf954FfJ_O4aQawN&ust=1587217151222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT5urK7-gCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vhv.rs%2Fdetail%2F121007%2F&psig=AOvVaw0A8EXHIf954FfJ_O4aQawN&ust=1587217151222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT5urK7-gCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpin%2F314548355200228406%2F&psig=AOvVaw0A8EXHIf954FfJ_O4aQawN&ust=1587217151222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT5urK7-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Fpalm-tree-png-525.html&psig=AOvVaw0A8EXHIf954FfJ_O4aQawN&ust=1587217151222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT5urK7-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Fpalm-tree-png-525.html&psig=AOvVaw0A8EXHIf954FfJ_O4aQawN&ust=1587217151222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT5urK7-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpin%2F314548355200228406%2F&psig=AOvVaw0A8EXHIf954FfJ_O4aQawN&ust=1587217151222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT5urK7-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vhv.rs%2Fdetail%2F121007%2F&psig=AOvVaw0A8EXHIf954FfJ_O4aQawN&ust=1587217151222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDT5urK7-gCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lavacookie.nl%2F&psig=AOvVaw3zTQ67kkQxaA1gdKdGdRhK&ust=1587217755625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjMgofN7-gCFQAAAAAdAAAAABAK
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Test 2: Welk dier?  

 

Het was een leeuw, de koning van de dieren! Een van de grootste 

katten ter wereld. Ze zijn zeer bedreigd dus hopelijk krijgen we ze op 

kamp van een verre, veilige afstand te zien.  

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fkleurplaten123.blogspot.com%2F2019%2F12%2Fcijfers-verbinden-kleurplaat.html&psig=AOvVaw3KTobjwraxD5r012WMFv9S&ust=1586351187538000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjd2e-w1ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.beeksebergen.nl%2Fop-safari%2Fdieren%2Fkaapse-buffel&psig=AOvVaw1KpRhsqG9yZJwNeHjilKEx&ust=1587216118292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjVx4HH7-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Flianen-png-2422.html&psig=AOvVaw0cP7cwX8OxHiGzO8YNkHUI&ust=1586358035937000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJixwLDK1ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Test 3: Safari quiz 

 

Hebben jullie alle vragen van de quiz goed kunnen beantwoorden? Check 

het hier maar eens na:  

 

- Vraag 1 : A, jaja de olifant heeft het beste geheugen misschien moet je  

     eens een olifant inschakelen om jouw moeilijke toetsen op     

     school te doen want die onthoudt alles, zelfs de moeilijkste  

     maaltafels en franse woordjes. 

- Vraag 2 : B, hier zijn niet de mannetjes de baas zoals bij vele andere  

     diersoorten maar de vrouwen hebben het hier voor het zeggen.  

      Lady’s laat jullie maar eens horen! 

- Vraag 3 : B, het hart van een giraffe is heel zwaar. Probeer maar eens 12  

      kilo aardappelen op te heffen, dat lukt niet zomaar hoor! Wist  

      je dat ons mensen hart maar 300 gram weegt? Dat is 40 lichter  

      dan dat van een giraffe.  

- Vraag 4 : B, ja je ziet het hé, van veel eten wordt je groot en sterk zoals  

      een olifant! Maar een olifant snoept niet hoor, die eet veel     

      groentjes, dus als jij zo groot en sterk wilt zijn als een olifant     

      zou ik veel groentjes eten. 

- Vraag 5 : C, hoewel het nijlpaard vaak in het water zit eet die geen visjes,  

     maar gras dus af en toe komt hij eens uit het water om een      

     beetje te eten. 

- Vraag 6 : C, deze 5 dieren zijn de gevaarlijkste dieren ter wereld, dus pas  

      maar op als je er eentje tegenkomt op kamp! Het beste wat je     

      kan doen is zo snel mogelijk hulp roepen en in een boom       

      klimmen. 

- Vraag 7 : A, grappig toch? Probeer maar eens te springen met zo’n  

      gewicht! B is niet juist omdat net de Afrikaanse olifant het  

      grootste dier is ter wereld. C is niet juist omdat de giraffe de  

      langste tong heeft van de zoogdieren, kijk er maar eens naar als  

       je er een tegenkomt! 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.debarnsteenspecialist.nl%2Fnl%2Ffossielen%2Fkrokodillen-tanden%2F&psig=AOvVaw0_XyQLjZDzP8FbSIC1n6H4&ust=1587217042864000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCx4LPK7-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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