
 

 

VOOR DE EERSTE KEER MEE MET EEN WEGWIJZERKAMP? 
 
Hier volgen een aantal tips om uw kind voor te bereiden op één van onze kampweken. Uw kind 

is aan het opgroeien en staat op het punt om een geweldig leuke ervaring te hebben. 

Herinneringen worden gecreëerd die ze de rest van hun leven zullen meenemen. Hoewel een 

zomerkamp een geweldige ervaring kan zijn, brengt het ook spanningen met zich mee. U hebt 

misschien heel wat vragen – vooral als dit de eerste keer is dat uw kind mee gaat met een 

Wegwijzerkamp. Daarom hieronder tien tips.  

 

Wegwijzerkamp Tip 1 - Bereid uw kind goed voor 
 
 
Als uw kind nooit eerder een nacht elders heeft doorgebracht, is het raadzaam om eens te 
overnachten bij een goede kennis of een familielid. Hiermee groeit het zelfvertrouwen van 
uw kind. 
 
 
Wegwijzerkamp Tip 2 - Vul samen met uw kind het inschrijfformulier in 
 
 
Samen met uw kind in alle rust al de vragen beantwoorden en vertellen waarom de mensen op 
kamp dit allemaal moeten weten. Zo leeft uw kind ook naar het kamp toe. 
 
 
Wegwijzerkamp Tip 3 - Zoek een vriend of vriendin die samen mee wil op kamp 
 
 
Zelfs verlegen kinderen kunnen veel plezier beleven op kamp. Als uw kind verlegen is, is het 

goed om eens te kijken of uw kind een vriendje of vriendinnetje heeft die ook belangstelling 

heeft om mee te gaan op kamp. Als je een vriend meeneemt op kamp is de kans groot dat je 

dubbel plezier zal beleven. 

 

Wegwijzerkamp Tip 4 - Vraag andere ouders naar hun ervaringen 
 
 
Vraag andere ouders die hun kinderen hebben meegestuurd op een Wegwijzerkamp om hun 
ervaringen.   

 

Wegwijzerkamp Tip 5 - Informeer de hoofdleiding 
 
 
Als er dingen van belang zijn voor de hoofdleiders om te weten, zoek dan contact met de 

hoofdleiders. Het is voor de kampleiders prettig om in bepaalde omstandigheden een goed beeld 

van uw zoon of dochter te hebben.  



 

 

Wegwijzerkamp Tip 6 - Praat met uw kind 
 
 

Vertel uw kind over de activiteiten die worden aangeboden. Bekijk samen onze site. Als uw 
kind echt niet mee wil, dan moet u dit niet forceren. Wacht dan een jaar en breng het 
vervolgens weer aan de orde. 
 
 

Wegwijzerkamp Tip 7 - Heimwee 
 
 

Heimwee komt helaas ook voor. Bij sommige kinderen kan het handig zijn om van tevoren aan te 

geven dat het normaal is om de eerste of tweede nacht heimwee te hebben. Het is goed als de 

kinderen dit met hun groepsleiding bespreken. Als het aan blijft houden, neemt de leiding contact 

met u op. Er zal dan eerst overleg plaatsvinden tussen u en de leider. Weersta de drang om hem of 

haar direct te komen halen. Te vaak is de spijt achteraf groter dan de gemiste ervaring! 
 
 

Wegwijzerkamp Tip 8 - Inpakken volgens de lijst 
 
 

Wij als Wegwijzerkampen zullen een lijst toesturen van wat uw kind moet meenemen naar 

kamp. Dat betekent dat alles wat op die lijst staat van belang is, maar meer meegeven hoeft 

niet. Het is mogelijk om een knuffel of iets dergelijks bij te voegen, zolang het maar niet te veel 

is. Dierbare spullen kunnen kwijtraken. Wees u daarvan bewust. Zet de naam van uw kind op 

alles wat meegenomen wordt. 

 

Wegwijzerkamp Tip 9 - Zonnebrandcrème en anti-insectenmiddelen 
 
 

Pak het in en vertel uw kind hoe het gebruikt moet worden. Als hij of zij het zelf niet kan, 
vertel dat hun groepsleiding daar graag bij wil helpen. 
 
 

Wegwijzerkamp Tip 10 - Relax 
 
 

Ontspan je en kom tot rust omdat je je kind goed hebt voorbereid. Uw kind gaat namelijk de tijd 
van zijn of haar leven beleven. Immers, dat is waar Wegwijzerkampen voor zijn!  


