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  BUBBELKAMPEN 
  MET DE STEUN VAN

HABBEKRATS VZW
WWW.HABBEKRATS.BE

O
Het Ontmoetingshuis

Maatschappelijke Zetel van Habbekrats VZW

Een warm huis voor iedereen die het welzijn van de jeugd als doel en 
de kinderrechten als bouwstenen heeft gekozen.

OPEN
Elke werkdag van 11 tot 17 uur of na afspraak.

INFO
09 234 23 49   info@habbekrats.be  

habbekrats_on_tour     de habbekratshelden
www.habbekrats.be
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Lang genoeg binnen gezeten,

WE GAAN OP KAMP
We hebben er allemaal heel lang naar uitgekeken en naar verlangd, 
maar het is nu zeker, we gaan op KAMP met Habbekrats.
Tijdens de maanden juli en augustus bieden we 168 kinderen en 
jongeren de kans om samen met ons op kamp te gaan gedurende vijf 
dagen. 
Elke week is er een nieuw vijfdaags kamp, waaraan telkens 21 
kinderen en jongeren mogen deelnemen.

HABBEKRATS is een vereniging met een groot hart, die speciaal voor 
kinderen is gecreëerd.
Habbekrats heeft dertig jaar ervaring met het organiseren van honderden 
kampen en weet als geen ander wat jongeren echt willen. Habbekrats weet 
dat spelen voor jongeren een recht is. Daar kan geen virus tegenop!
Ook nu het voor iedereen een beetje moeilijker gaat, staat Habbekrats klaar 
met een kampaanbod waar je vrolijk en fit van wordt.
We noemen het onze Bubbelkampen…

BUBBELKAMPEN zijn kampen waar we in kleine groepen aan deelnemen.
In onze bubbels is er plaats voor 21 kinderen en 6 begeleiders. Samen 
gaan die vijf dagen op kamp in de best mogelijke en veiligste omstandigheden.
Elke groep bevat 3 kleine groepen van 7 kinderen en 2 begeleiders, die 
ervoor zorgen dat je de vijf leukste dagen van de zomer beleeft!

LEES IN DEZE FOLDER HOE JE KAN DEELNEMEN…
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HOE ZIT DAT MET CORONA
Omdat het virus nog steeds om het hoekje loert, doen we er alles aan om 
het buiten ons kamp te houden.
Daartoe hanteren we een paar strikte regels:

• Je moet gezond zijn als je deelneemt, in de week voor en tijdens je 
deelname.
• We werken in contactbubbels van 21 kinderen, opgedeeld in drie groepen.
• Er zijn deze zomer drie leeftijdscategorieën: 8 tot 11 jaar, 12 tot 16 jaar en           
14 tot 18 jaar.
• We werken louter met professionele begeleiders.
• Ouderen en externen mogen niet in onze bubbel.
• Er is veel tijd voor rust en hygiëne.
• We verblijven in het kraaknette Avonturenhuis.
• We zijn zoveel mogelijk buiten, in de open lucht.
• Er is lekker en gezond eten en veel fruit.
• Er is geen plaats voor ongezond gedrag.

Wie specifieke vragen heeft over de gehandhaafde Corona-maatregelen 
neemt contact op met Habbekrats via uit@habbekrats.be
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HET AVONTURENHUIS

Het grote huis van Habbekrats in de Ardennen kreeg de naam Het Avonturenhuis. 
Het is de uitvalsbasis van heel veel kampen, verhalen en ervaringen.
Maar Het Avonturenhuis is ook een warm, comfortabel huis waar heerlijke 
maaltijden worden geserveerd, waar ruimte is om te chillen en te spelen, 
waar tijd en plaats is om te rusten. Het is een heerlijk huis dat je wil delen 
met je beste vrienden.

Elke deelnemer beschikt over een eigen knus bed met schone lakens, zodat 
je heerlijk kan dromen. Er is een nagelnieuwe sanitaire installatie, zodat 
iedereen brandschoon aan tafel gaat voor een ontbijt met vers appelsiensap, 
een gezonde maaltijd, een hartig vieruurtje en een heerlijk avondmaal.

DE WERELDTUIN 

Dit is de grote tuin rond Het Avonturenhuis. Geloof het of niet maar in die 
tuin kan je de hele wereld verkennen. Je gaat swingend door Afrika, je vindt 
je evenwicht in Azië, bakt bruin in Australië, verdwaalt in Zuid-Amerika, gaat 
uit de bol in Noord-Amerika en komt tenslotte terug thuis in het Europa van 
de Kelten.
In elke hoek schuilt verborgen avontuur en een hele brok natuur.
Helemaal centraal in de tuin staat de Ark, een groot schip met een 
fantastisch zwembad!

HET AVONTURENHUIS en DE WERELDTUIN
In het hart van de Ardennen.
Bérisménil 4 te 6982 La Roche-en-Ardenne
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WAT GAAN WE DOEN
We kozen voor een leuk, speels programma met een goeie dosis 
avontuur, en veel tijd om te chillen en te rusten. 
Maar we gaan ook voluit voor warmte, vriendschap en geluk.

MAANDAG
Je wordt opgepikt op een vooraf afgesproken opstapplaats in elke 
provincie. Je krijgt vervoer met een fonkelnieuw Habbekratsbusje.
’s Middags komen we aan in Het Avonturenhuis en houden we een groot 
terreinspel. ’s Avonds is er kampvuur

DINSDAG
Wist je dat dichtbij Het Avonturenhuis de Ourthe kronkelt? 
Het is de naam van de rivier die zich als een slang tussen de rotsen wurmt. 
Dit wordt het decor voor onze tweede dag.
We staan vroeg op, want er staat veel op het programma…
Op pad langs de Ourthe, overwinnen we de rotsen en trotseren het water.
Na de picknick wachten de kajaks die ons veilig over het meer loodsen.
Van daaruit keren we terug naar het cosy Avonturenhuis, waar het 
zwembad al wacht…

WOENSDAG
Schattenjacht! In een ver verleden, bijna 3000 jaar geleden, waren hier ook 
al kinderen op kamp. Het waren de kinderen van de Kelten. Ze woonden in 
een groot kamp, niet zo heel ver van Het Avonturenhuis, bovenop de rotsen.
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Je kan vandaag nog altijd de sporen van hun kamp terugvinden. Sommigen 
beweren dat de Keltische jongeren een goudschat verstopten in hun site. 
Misschien moeten we dat eens onderzoeken… ’s Avonds komen we aan in 
onze eigen Keltische site in De Wereldtuin, want daar wacht een 
hartverwarmende verrassing!

DONDERDAG
Eerst goed uitslapen, want vandaag hebben we al onze energie nodig.
Onze mountainbikes zijn goed gesmeerd. Nu je kuiten nog.
We verdelen de groep in drie. De stoerste helden beklimmen de hoogste 
toppen van onze Ardennen. We vinden hen terug op 650m hoogte.
Wie graag fietst, maar niet graag klimt, trekt het natuurgebied in en gaat 
op zoek naar loslopend wild. Wie ook daarvoor past, fietst rustig naar een 
prachtige uitkijkplaats voor een heerlijke picknick in de natuur.
’s Avonds verrassen we je met een heerlijke barbecue.

VRIJDAG
De kans dat we dit jaar nog de wereld gaan verkennen is klein. Daarom 
hebben we de wereld naar ons toe gehaald.
Rond Het Avonturenhuis wacht ons een ware ontdekkingstocht. De Austra-
liërs doen iets met vuur, de Aziaten iets met Zen en in Afrika klinkt heerlijke 
muziek.
In Noord-Amerika zoeken we goud, Zuid-Amerika daagt ons uit met raad-
sels en in Europa klauteren we de bomen in.
De dag wordt netjes afgerond met een duik in het zwembad, de beroemde 
Groene Kaartenshow en een aandenken voor iedereen.
’s Avonds wordt iedereen weer veilig en gezond thuis afgezet. 
Een avontuur en zoveel vrienden rijker…
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WIL JE MET ONS MEE?

Dat kan. 
Dankzij de Vrienden van Habbekrats bieden we dit kamp helemaal gratis 
aan, aan alle kinderen en jongeren die nood hebben aan een leuk vijfdaags 
kamp.
Met gratis bedoelen we écht gratis. Vervoer, activiteiten, verblijf, eten en 
drinken, verzekering én een aandenken.

Inschrijven is eenvoudig:

• Ga naar de website van Habbekrats, www.habbekrats.be, op de 
voorpagina staat een nieuwe knop: BUBBELKAMPEN, daar klik je op en 
dan kan je je inschrijven.
• Kies uit de acht kampen dat van je voorkeur uit. Check ook je leeftijd.
• Je krijgt een ontvangstmelding, maar bent nog niet ingeschreven.
• Binnen de week wordt je inschrijving bevestigd, of niet, indien het kamp 
volzet is.
• Je krijgt bovendien een mail met daarin alle verdere info. Waar en 
wanneer we je oppikken, wat je nodig hebt enz…
• Tenslotte bellen we je nog even op. Zo hebben we elkaar al even gehoord 
voor we vertrekken.



DIT ZIJN DE KAMPDATA
Telkens van maandagochtend tot vrijdagavond.

JULI
06 tot en met 10 8 tot en met 11 jaar
13 tot en met 17 12 tot en met 16 jaar
20 tot en met 24 14 tot en met 18 jaar
27 tot en met 31 8 tot en met 11 jaar

AUGUSTUS
 3 tot en met 7 12 tot en met 16 jaar
10 tot en met 14 14 tot en met 18 jaar
17 tot en met 21 8 tot en met 11 jaar
24 tot en met 28 12 tot en met 16 jaar

HOE KAN HABBEKRATS JE NOG HELPEN?

Meer INFO over de BUBBELKAMPEN: mail naar uit@habbekrats.be
Elke dag LEUKE ACTIVITEITEN: bezoek één van de tien Trefpunten.

Hulp nodig bij KLEINE OF GROTE PROBLEMEN: Ga naar de website en 
druk op de RODE KNOP of spreek met een Habbekratsbegeleider.

HABBEKRATS IN BEELD:

BEKIJK ONZE LEUKE FILMPJES OP ONS YOUTUBE-KANAAL
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EEN PROJECT VAN HABBEKRATS VZW

www.habbekrats.be -          habbekrats_on_tour -       dehabbekratshelden
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