
  

معطي معسكر  
 الكشافة 
الجیدة األوقات  

 ھھھھ

ضغوط مجموع یساوي المثالي الغاز خلیط یمارسھ الذي الضغط :دالتون قانون  
الصودیوم ذرة ستنقل ، التفاعل ھذا في .الصودیوم كلورید لتكوین والكلور الصودیوم ذرة تفاعل    

معًا الكلور وذرات الصودیوم ذرات من كبیر عدد جمع یتم عندما .الكلور ذرة إلى إلكترونًا  ، 
أو "دفع" عن ینتج .كھربائي تیار ھو اإللكتروني التدفق ھذا .اإللكترونات من العدید نقل سیتم  

اإللكترونات لجذب الكلور  ذرات استعداد ھذا اإللكترون تدفق إمكانیة . 

بواسطة  الغاز یمتص سائل، خالل من غاز خلیط یمر عندما  

الذي والغاز أكثر أو واحد مكون على یحتوي سائل على المرء یحصل ثم  

أكثر أو المكونات تلك من تنقیتھا . 

فیزیائي االمتصاص فإن لذا .للغبار نقل  یوجد حیث مثال ھذا  

الثانیة المرحلة  فیھا أضیفت فصل  عملیة  

سریعة  ریاضیات ، ثالثة واحد ناقص ، أربعة یساوي اثنین زائد اثنان  

األشجار  دخان ، الكتلة على الرجل یوم كل  

صوص  ھي الفتاة تلك ، الحدیقة في فتاتك شاھد  

(بطة  رجل  أنت) البط رجل كنت ، كواك تینغ ذھب عندما  

(كبیر تینغ) الضخ على حصل لقد ، (أخوتي) أسني ، بقوة تمسك  

الفریسبي على حصل  لقد ، (رجلي) رجلي یا انتظر  

الذرة  رقائق  أنقل ، الھاتف على مصیدة ، مصیدة ، بمصیدة أقوم  

(ویتني) بفتاتي تمّسك ، كریسبیز رایس  

(قدمي  أصابع مثل) قدمي أصابع مثل ، عشرة القدم أصابع على  

أقوم ثم بنغ فتاة أرى ، جمدت أنني ظننت رجل یا  (chilin ') 

(أنفك من تحقق) أنفك إلى أنظر ، ھاه ، شبح أنا ، ذلك على تكن لم إذا  

الحدیقة خرطوم مثل طویل أنف ، دونات أنت . 

Giver kamp 2020 
18/21 juli – 31 juli 

Route du Maka, in Auby-sur-Semois 
 
Axel, Lien, Niels, Robin, Stef, Stijn en Tom 
 



Salam! 
 
Ons verhaal start met Engelsman genaamd William 
Gifford Palgrave. William werd geboren in Westminster 
en studeerde voor dokter. Hij zou later bekend komen te 
staan als de eerst Europeaan die het Midden-Oosten van 
west naar oost zou doorkruisen. Om deze ongelooflijke 
tocht te voltooien had hij uiteraard nood aan 
uitzonderlijke vaardigheden en die had hij, geloof het of 
niet, geleerd bij de scouts!  
Op het moment van ons verhaal is William al leiding. 
Samen met zijn leden maakte hij zich op voor hun reis 
naar het verre Midden-Oosten. Nu lijkt dat allemaal niet 
zo moeilijk, maar toen was dat zo evident nog niet. In de 
vroege 19e eeuw, kenden de mens nog geen commerciële 
vliegtuigen en dus gingen ze te voet op pad.  
William was, net als elke scouts dat zou moeten zijn, een echt mensenvriend en weldoener. 
Daarom hielp hij en zijn leden tijdens hun reis een heleboel mensen die het moeilijk hadden. 
Hij leerde ze ook sjorren, kaartlezen en vuur maken. Zo konden deze mensen hun belofte 
afleggen en toetreden tot de scoutsbeweging.  
William en zijn leden zetten hun tocht door het Midden-Oosten verder en tijdens een lange 
tweedaagse, belandden ze uiteindelijk in Syrië. Een aantal van zijn leden had hij ondertussen 
jammer genoeg moeten achtergelaten. Zij waren, halverwege Griekenland, te moet geworden 
wilden terug naar hun mama. “Geen probleem”, dacht William, “In Syrië zijn er genoeg 
jongeren die zich graag bij mijn scoutsgroep zullen aansluiten!”  
Voor deze Syrische jongens zich bij de groep mochten aansluiten, moesten ze echter eerst een 
totemisatie ondergaan en dat was niet meteen gemakkelijk. Ik denk dat het de taalbarrière was, 
maar deze jongeren konden niet echt lachen met wat ze allemaal moesten doen. In zijn beste, 
gebroken Arabisch, probeerde William de jongeren het belang van een Totem uit te leggen. Dit 
gaf hen weer moed en uiteindelijk slaagden de jongeren er allemaal in hun totemisatie tot een 
goed einde te brengen. De tocht naar het Midden-Oosten werd verdergezet en onderweg 
ontmoette de groep nog een hele hoop nieuwe mensen. Turken, Koeren, Saoedi-Arabiërs, 
Israëli, Iraqi’s en een hoop Sultans. Hun groep breidde uit en begon er meer en meer uit te zien 
als een vrolijke bende Arabieren.  

 



De reis van de groep zat er bijna op, maar de lokale bevolking had nog een iets klein in petto 
voor deze moedige bende. Als afscheid werd er een groot feest georganiseerd met als kers op 
de taart een heuse kookwedstrijd. Uiteindelijk was de tijd aangebroken om echt afscheid te 
nemen. Iedereen had zo graag langer willen blijven, maar dat kon jammer genoeg niet. De 
groep vertrok terug naar hun met het idee dat ze toch maar weer een gekke ervaring rijker 
waren!  
Deze zomer treden we met de givers van Scouts Wijnegen in de voetsporen van William en 
zijn leden. We gaan herontdekken hoe hun avontuur naar het Midden-Oosten geweest moet 
zijn. We zullen opstaan, eten, ons amuseren, meer eten, meer plezier maken en slapen zoals de 
Arabieren dat ook doen. Bereid jullie voor op een culturele bom waar jullie alles te weten zullen 
komen over deze gigantische bevolkingsgroep.  

  



Practische informatie 
Aankomst 
Steek ALLE GSM nummers van de leiding in je gsm zodat je ze in noodgevallen kan contacteren. 
Carpoolen is dit jaar niet toegestaan door Scouts& Gidsen Vlaanderen. Dit om het contact tussen 
kinderen en ouders van andere gezinnen to veel mogelijk te vermijden.   

Om diezelfde reden kunnen we ouders dit jaar helaas niet toelaten op het terrein. In plaats daarvan 
zullen wij een kiss & ride organiseren vlakbij het kampterrein.  

3e jaars:  

Opgelet! Bubbel 1 en bubbel 2 hebben een verschillende aankomst tijd om zo weinig mogelijk contact 
te hebben tussen de twee verschillende bubbels. Kijk dus zeker eerst na bij welke bubbel je hoort! 

Bubbel 1, jullie worden 18 juli om 10u op het kampterrein verwacht. Bubbel 2 wordt om 11u 
verwacht. 

1e en 2e jaars:  

Opgelet! Jullie komen aan op twee verschillende tijdstippen! 

De 1e en 2e jaars worden op 21 juli  verwacht op ons kampterrein. Bubbel 1 komt aan om 9u30 en 
bubbel 2 om 11u.  

Adres 

U kan de GPS volgen tot Route du Maka, in Auby-sur-Semois, dat is de dichtstbijzijnde 
straat. Vanaf daar zal u wegaanwijzingen kunnen volgen. worden. 
Vertrek 
We komen met z’n allen op 31 juli terug met 2 bussen. De aankomst is gepland op het 
pleintje van de Vaartdijk: bubbel 1 om 15u en bubbel 2 om 16u. We houden jullie via 
Whatsapp op de hoogte van het eigenlijk aankomstuur 

Brieven 
*Naam Giver* 

Givers Scouting Wijnegem  
Rue de la Fèche 9, 6880 Bertrix 

 

Container 
Veel handen maken het werk licht. We laden met z’n alle de container in, maar ook weer uit 
aan de scoutslokalen. Om ook hier het contact tussen de bubbels te vermijden zal bubbel 1 
inladen en bubbel 2 uitladen.  
Container inladen, bubbel 1:   12-7-2017  vanaf  13u00 
Container uitladen, bubbel 2:   3-8-2017  vanaf  13u00 

  



Gsm-nummers 
Er zal altijd 1 GSM bereikbaar zijn per dag. Hou er rekening mee dat er in de Ardennen op 
een wei niet altijd bereik is. Als jullie ons niet kunnen bereiken kunnen jullie altijd de 
groepsleiding proberen. Vergeet niet: ook zij gaan fourieren en zijn dus mogelijks niet 
bereikbaar. 

Axel: 0470 03 66 07     Stef: 0486 71 19 04 

Lien: 0468 14 06 78     Stijn: 0476 36 11 74 

Robin: 0492 85 11 08     Tom: 0471 45 16 61 

Niels: 0471 99 13 93 

 

Groepsleiding: Lore: 0470 52 88 09 

   Sam: 0486 66 60 35 

   Tibo: 0471 24 56 75 

 

Wat neem ik mee? 
Slaapgerief: 

• Je zelfgeknoopte matje! + een grote bol sisal om het op te spannen  
• Matje 
• Slaapzak 
• Pyjama 
• Eventueel een kussen 

Wasgerief: 
• Tandenborstel en tandpasta  
• Washandjes, kleine handdoeken en een grote handdoek 
• Zonnecrème en aftersun 
• Muggenstick  
• Kam of borstel 
• Conditioner & Shampoo (enkel milieuvriendelijk & biologisch afbreekbaar.) 

Kledij: 
o Perfect uniform (bij aankomst) 
o Voldoende T-shirts 
o Korte en lange broeken 
o Truien  
o Voldoende ondergoed 
o Voldoende sokken 
o Badpak of zwembroek 
o Regenkledij 
o Verkleedkleren 

  



Schoeisel: 
o Wandelschoenen (liefst bottinnen)  
o Gemakkelijke schoenen 
o Vaste waterschoenen 
o Eventueel regenlaarzen (handig bij slecht weer) 

Eetgerief: 
o Bord/gamel, soepkom, drinkbeker 
o Mes, vork, lepel, klein lepeltje, ev. aardappelmesje 
o Drinkbus 
o 2 keukenhanddoeken 
o Iets lekker zoet voor op de boterham om te delen.  

Dingen die je zeker ook niet mag vergeten: 
o IDETITEITSKAART ! Meteen aan de leiding af te geven bij aankomst 
o Persoonlijke medicatie (liefst met duidelijke instructies voor de leiding) 
o Een linnenzak voor jullie vuile was 
o Briefpapier, enveloppen, postzegels, schrijfgerij, jullie adressenboekje 
o Eventueel stripboeken, magazines, boeken, spelletjes, opblaasbare dingen voor in de rivier, 

CD’s met je lievelingsmuziek… 
o Zaklamp (+ reservebatterijen), een zakmes 
o Gewone rugzak of trekrugzak voor de wandelingen  
o Voor diegene die reeds getotemd zijn: totemkleren meenemen 
o Voor diegene die getotemd worden: slechte kleren! 
o Zonnebril, petje of hoedje tegen de zon! 
o Maandverband of tampons voor de meisjes 
o Plastic zakjes zijn ook altijd handig 

 
Wat laten jullie zeker thuis?  (Anders nemen wij het af) 

o Waardevolle zaken zoals horloge, juwelen, I-pods, GSM. 
o Snoep, drank, sigaretten,.. 

 

BELANGRIJK: IEDEREEN NEEMT OOK 2 HERBRUIKBARE 
MONDMASKERS MEE! 

 
Op een kamp durven wel al eens dingen zoek te geraken, zet dus overal je naam op! Maar 
echt OVERAL! Zeker op uniform, kleren, zakmes,… 

!!!We komen terug met de bus en daar moeten we naartoe wandelen, je moet dus ALLES zelf 
kunnen dragen!!! 

 

 

 

 

 



 

Prijs 
1e en 2e jaars 

De totale kampprijs voor het kamp bedraagt €140 per persoon. 

3e jaars 

Omdat wij jullie al de 18de verwachten, vragen wij aan jullie €160. 

Gelieve het correcte bedrag TEN LAATSTE OP 1 JULI 2020 te storten op het rekeningnummer  
BE41 7785 9237 4510 met vermelding van : “*naam giver* + giverkamp 2020” 

Dit bedrag dekt de kosten voor het kampterrein, eten en drinken voor het volledige kamp, materiaal, 
een kampaandenken en het transport naar huis.  

Route 

 
Verkleed inspiratie 

 

  



Voilà liefste givers! Nu hebben jullie alle info nodig voor het kamp. Moest er nog een vraag zijn 
over het kamp drop ze maar op facebook of stuur ons een mailtje naar 
givers@scoutswijnegem.be.  

Moesten jullie nog info willen of vragen hebben omtrent coronagerelateerde zaken, laat dit dan 
ook zeker weten. We beantwoorden alle vragen met veel plezier!  

Vergeet zeker niet de individuele steekkaarten na te kijken op de groepsadministratie van Scouts 
en Gidsen Vlaanderen. Zorg dat ze up-to-date zijn. Dit is altijd heel belangrijk, maar zeker nu in 
deze coronacrisis.  
 
Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig. Wij kijken er al naar uit.  
 
Groetjes en een stevige elleboog, 
Axel, Lien, Niels, Robin, Stef, Stijn en Tom 
 
 

 

 

Axel 
Tom 

Stijn 

Stef 

Lien 

Niels 

Robin 
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