Hey kabouter
Heb jij het in je om ons team te komen versterken? Wij zijn namelijk opzoek
naar extra mensen om ons team (dat momenteel uit 6 mensen bestaat) te helpen.
Waarom hebben wij jouw hulp nodig vraag je je nu waarschijnlijk af?
Wel, wij zijn samen op het fenomenale idee gekomen om een zoo te starten!
Heb jij hier ook kei veel zin in? Lees dan zeker verder!
We hebben de meeste hulp nodig bij het opbouwen en openen van onze zoo.
Dus als je zou kunnen komen helpen vanaf 6 juli zou dat fantastisch zijn!
Je wordt verwacht 6 juli om 8u stipt aan het station Gent-Dampoort.
Vergeet zeker jullie lunch niet voor ’s middags, want we zijn even onderweg.
De opbouw van onze zoo zal ongeveer een weekje duren, zodat we terug zijn in Gent-Dampoort op
12 juli rond 14u20.
We hebben een groot stuk grond gekocht voor onze zoo op volgend adres:

S&G Brigands – de Kleine Prins
t.a.v. Naam lid
’t Luytershof
Luitersheide 5
2547 Lint	
  
Wat heb je zeker nodig?
Voldoende ondergoed en kousen (en wat reserves)
Voldoende kleren: lange broeken, korte broeken, t-shirts en truien
Regenjas
Zwemgerief en handdoek
Keukenhanddoek
Stevige schoenen en sandalen
Verkleedkledij thema: Zookeeper
Toiletzak: Tandenborstel, tandpasta, washandjes, borstel, zeep, shampoo
Zonnecrème!
Slaapzak en matje
Bestek, bord en beker
Pot choco/confituur/speculoospasta (1 per gezin)
Zaklamp	
  
o   Goed humeur ;-)
o  
o  
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Wat mag nog mee?	
  
o   Enveloppen met postzegel, adressen en papier
o   Teddybeer en zaklamp
o   Regenlaarzen

Wat hebben we niet nodig?	
  
Elektronica (gsm, MP3,…)
Horloge
Snoep	
  
Zakmes

Probeer alles in 1 rugzak te krijgen en zet je naam in je kleren!
Medicatie:
Deze geef je af aan het begin van het kamp en met het doktersattest indien nodig.
Er is ook toestemming nodig van de ouders oftewel via de medische fiche ofwel via
een brief apart.
Identiteitskaart:
De kidsID en/of ISI+ kaart worden aan het begin van het kamp
afgegeven aan de Teamleiders (aka je supertoffe leiding).
Bij vraagjes mag je ons altijd contacteren:
Charlotte

charlottecambier98@gmail.com

0478/95.40.82

Gilles

gilles_dv@hotmail.com

0472/69.83.46

Inès

ines.vanguttea@gmail.com

0476/06.11.48

Karel

karel-444@hotmail.com

0471/72.36.18

Renske

renske@scoutswondelgem.com

0479/84.08.35

Ruben

ruben.vandewalle@hotmail.com

0478/53.22.82

Tot dan!	
  

