Nadat je beslist hebt om mee te gaan volgt er een tweede dilemma:
breng je horloges, elektronische apparaten of andere waardevolle
zaken mee, die worden afgenomen bij vondst en waaraan een
sanctie verbonden is

OF
laat je dit allemaal thuis zodat ze niet kapot of verloren kunnen gaan

Klaar voor alle keuzes die je zal moeten maken?
Klaar voor een avontuur die je niet snel zal vergeten?
Wij alvast wel!
In deze enveloppe zit alvast een extra dilemma die meteen al
gevolgen heeft voor het kamp.
Kiezen is verliezen…of toch niet?

Allerliefste giver,
Na een jaar vol plezier, avontuur en geweldige zondagen is het
zover, we vertrekken op kamp. Bereid je voor op een reis
doorheen de wereld en een dagelijkse portie aan dilemma’s.
Keuzes zullen moeten gemaakt worden, grenzen zullen verlegd
worden.
Je eerste dilemma start nu:
op maandag 3 juli 2017, kies je ervoor om om 7h15 aan het
station Gent Sint-Pieters mee te komen (donderdag 13 juli 2017
zou je dan terug aankomen in Gent Sint-Pieters om 19h30)

OF
Camille
Janno
Bernadette

0488 24 41 41
0472 48 39 20
0479 95 90 24

toch liever thuis te blijven en een super kamp te missen…

Om dit avontuur te kunnen overleven heb je natuurlijk sommige
benodigdheden nodig:

Heb je gekozen om mee te gaan, dan heb je volledig juist gekozen!
Je wordt verwacht in perfect uniform met de rugzak op de rug en degelijke
schoenen aan de voeten om onze tocht in te zetten naar het kampterrein.
Dan volgt nu een dilemma voor het thuisfront:
Kies je ervoor om te wachten tot na het kamp om alle nieuwtjes te vertellen

OF

Stuur je graag eens een brief naar (klein)zoon/vriend(in)/lief/nicht/neef/…
Koos je voor het tweede, dan kan je dit steeds doen naar:
À vivier la Biche
S&G Brigands – De Kleine Prins
t.a.v. (Naam Lid)
La Chéhée 3
6840 Neufchâteau/Grandvoir

Wij zijn telefonisch zeker bereikbaar elke dag tussen: 19h en 21h

-

Trekrugzak
Slaapzak + Matje + Pyjama + Zaklamp
Goede stapschoenen, Gewone schoenen, (sandalen), ...
Uniform (scoutshemd, das en groene broek)
Toiletzak (Vergeet zeker je tandenborstel niet)
Handdoek + Washandje + Badhanddoek
Kledij aangepast aan elk weertype! (Vergeet geen warme
truien)
- Voldoende ondergoed + Kousen
- Zwemkledij + Slippers/Zwemschoeisel
- Regenvest (bovenaan in de rugzak of aanhebben bij vertrek)
- Lunchpakket + Drankje + Water (voor de voettocht)
- Totemkledij (Indianenkledij)
- Witte T-shirt die vuil mag worden (nadien wordt deze
weggegooid)
- Plastic Bord +Bestek + Beker + Keukenhanddoek
- Pot Choco of Confituur of Ander smeerbaar broodbeleg
- Zonnecrème + Hoofddeksel (tegen de zon)
- Voldoende Tampons en/of Maandverbanden
- Extra zakgeld (maximaal 25 euro)
- Briefpapier + Enveloppen + Postzegels + Adressen (voor de
schrijvers onder jullie)
(Indien van toepassing): Medicatie (voorzien van naam +
innameschema)

