
Creatieve
fantastische

&

k a m p e n

Fantasierijke, verrassende, leerrijke, avontuurlijke... themakampen voor
kinderen op uw locatie, uitgewerkt en begeleid door Creafant vzw.



Inleiding

Leupegemstraat 20, 9700 Oudenaarde  055/60.36.90 Creafant vzw Creafantvzw

Creafant vzw is een creatief huis voor workshops, kampen,
theatervoorstellingen, huisbezoeken en nog veel meer!

Elke dag van het jaar trekken onze begeleiders er graag op uit. Ze
brengen vol enthousiasme workshops rond allerhande thema’s, blazen
leven in de coolste kampthema's, bezorgen jouw oogappel het
verjaardagsfeestje van zijn/haar dromen of geven vorm aan beklijvende
theatervoorstellingen en verfrissende actes de présence. Van Oostende
tot Maaseik, van Blankenberge tot Londerzeel: geen plek is ons te ver!

Of het nu kook-, theater-, film-, knutsel- of wetenschapsworkshops
zijn; kampen voor kleuters, tieners of vormingen voor monitoren: Wij
geven steeds het beste van onszelf! Wist je trouwens dat Creafant 
 sinds 2016 door Vlaanderen erkend is als jeugdvereniging én als STEM-
academie?

Ben je naar iets heel specifieks op zoek, dat je niet kan terugvinden
tussen ons aanbod? Spreek ons dan gerust aan, we werken met veel
plezier iets uit op maat!
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Haike

Joyce

Emily

Marie

Leen

Annemie

Jan

Wie zijn wij?

Coördinator theater
ideeënfontein

Algemeen coördinator
en sterkte architect

Logistieke ondersteuning
en bezige bij

Coördinator monitoren
en  vertrouweling

Administratie en
stille helper

Coördinator ontwerpen
en creatieve maker

Coördinator focusgroep
kwetsbare gezinnen en
groepsdier



Missie & visie
Creafant vzw heeft een uitgebreid aanbod van uitgewerkte
kampen met gevarieerde en knotsgekke activiteiten. Onze

twee pijlers: creativiteit en fantasie. 

We gaan voor kwalitatieve
kampen waarvoor 

kinderen 's morgens staan
te springen en waarbij ze 's

avonds met een glimlach
worden opgehaald.

We werken een verhaallijn uit en
dompelen de knutsel- en

spelactiviteiten onder in een thema. 
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HET WAS
  MET EEN KLEIN HARTJE DAT WE
ONZE ZOON MAANDAG OP KAMP

AFZETTEN. DIT DOOR
  ZIJN AUTISME. DANKZIJ DE

BEGELEIDING BLOEIDE HIJ OPEN EN
GENOOT HIJ VOLOP VAN

  ZIJN EERSTE KAMP. HIJ GENOOT
ZOVEEL DAT WE HEM VOOR NOG

EEN EXTRA WEEK HEBBEN
  INGESCHREVEN. 

EEN OUDER NA HET
KRIEBELKAMP TE BEERNEM
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Werkwijze

Een week voor het kamp

We overleggen samen omtrent de laatste praktische afspraken en leggen
het definitieve deelnemersaantal vast. 

Vooraf

Onze partner kiest een thema, de gewenste periode van het kamp en de
leeftijd(en) van de deelnemers.

Wij maken een uitgewerkt draaiboek, voorzien het nodige materiaal én
zoeken de geschikte monitoren. Onze partner regelt de inschrijvingen van
het kamp en zorgt voor een geschikte kamplocatie. Andere
samenwerkingen zijn zeker mogelijk (zie verder). Specifieke afspraken
worden in deze fase vastgelegd. Er wordt met onze partner
gecommuniceerd over de praktische uitwerking van het kamp:
deelnemersinfo, de infobrief, sleutelafspraken en andere.
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Na afloop van de kampweek

Groeien naar een betere versie van onszelf! Samen constructief evalueren
is voor ons een absolute must. We horen graag welke zaken u geweldig
vond en waar we in een toekomstige samenwerking moeten op inzetten.

Tijdens het kamp

Er wordt dagelijks gecommuniceerd tussen Creafant en de monitoren die 
 het kamp begeleiden aan de hand van een chat- en/of videogesprek. Zo
blijven wij op de hoogte van het reilen en zeilen op de kamplocatie en
sturen bij waar nodig. 

Complimentjes en/of tips zijn altijd welkom en doen onze monitoren
groeien. We vragen daarom om niet te wachten tot na het kamp of de
evaluatie om feedback met ons te delen. Spreek gerust onze monitoren
aan. Elke locatie heeft immers zijn eigenheid en gewoontes. We staan
open voor alle tips om onze werking aan uw wensen aan te passen, en
sturen ook tijdens het kamp graag bij. Tevreden kinderen, we gaan voor
niks minder!  



STEM-kamp
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Aanbod

KansenKamp

Kriebelkamp Buitenspeelkamp
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Kriebelkamp

theaterkamp voor kinderen vanaf het derde leerjaar
creatief themakamp voor kinderen van 3 tot 10 jaar

Ieder jaar wordt ons kriebelbeestje Kriki ondergedompeld in een
creafantastisch thema. In 2023 maakt Kriki zich helemaal op voor... de
rode loper! Per vakantie springt Kriki naar een andere ster op 'the wall of
fame'. Blader verder en ontdek in welke films en musicals Kriki zal
schitteren.

Deze thema's kunnen op de volgende manieren worden aangebracht:
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Kerst: 2 t.e.m. 6 januari

Krokus: 20 t.e.m. 24 februari

Paas: 3 t.e.m. 7 april

Paas: 10 t.e.m. 14 april

Kriki op de rode loper

The sound of Music

Alice in Wonderland

Cats

Mary Poppins
Kriki komt terecht in de fantastische wereld van

Mary Poppins. Het wordt een
superformiweldigeindefantakolosachtig avontuur.

Wat maakt Kriki nu mee! Hij verandert in ... een kat! En
als echte kat moet hij zich weten te bewijzen...

Oei wat ziet Kriki nu.... Meneer Konijn loopt opgejaagd in
het rond. Kan je hem helpen zijn klok terug te vinden?

Haast je of anders ben je ook nog te laat! 

When you know the notes to sing 
Hoor je ook the sound of music? Kriki gaat op stap met de

familie Von Trapp!
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Zomer: 3 t.e.m. 7 juli

Zomer: 10 t.e.m. 14 juli

Zomer: 17 t.e.m. 20 juli

Zomer: 14 t.e.m. 18 augustus

Paddington

Greace

Robin Hood

Babe
Sjoeffff! Kriki wordt deze week tot biggetje Babe

getransformeerd. Welke talenten hij allemaal in petto
heeft? Dat zal je snel ontdekken!

Oo-de-Lally, pas op een pijl! Kan Kriki aan het grote gevaar
ontsnappen? Spring mee in de wereld van Robin Hood!

Terug naar de jaren 50. Als een echte Hollywoodster komt 
Kriki in de wereld van Dany en Sandy terecht.

Let's Greased Lightning!

Springen jullie mee op de trein richting kriebelkamp? Vol
spanning staat Beertje Paddington op het perron Kriki op te

wachten!
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Zomer: 21 t.e.m. 25 augustus

Zomer: 28 t.e.m. 31 augustus

Herfst: 2 t.e.m. 3 november

Sjakkie en de chocoladefabriek

Toy story

Spiderman

Kriki Langkous
Diddle diddle dee! 

Kriki verhuist naar Villa Kakelbont. Hij zet samen met Pippi
Langkous haar vrienden het huis op stelten. Oh ow... Als dat

maar goed afloopt!
 

Kriki wordt de nieuwe Spiderman! Maar zal dat wel lukken?
Natúúrlijk! Samen met Kriki worden we een echte BELIEVER!

In de film 'Toy Story' gaat het over vriendschappen. 
Klaar om nieuwe vriendjes te ontmoeten? Breng gerust jouw
vriendjes mee op kamp, want hoe meer vriendjes hoe meer

plezier!
 

Willy Wonka, Willy Wonka... De geweldige chocolatier!
Woehoe! Kriki heeft het gouden ticket gewonnen! Durf jij samen

met Kriki de gigantische chocoladefabriek bewonderen?
 

Herfst: 30 t.e.m. 31 oktober
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Andere thema's
We hebben een uitgebreid aanbod aan thema's. Per week kozen we voor
vaste thema's. Deze lopen samen met de Kriebelkampen die we in eigen
beheer organiseren. 

Indien jullie tijdens een bepaalde week graag een kamp willen aanbieden,
vragen we om bij voorkeur het vooropgestelde thema te kiezen (vb. Alice in
Wonderland in de krokusvakantie). Zo kunnen wij als organisatie extra
efficiënt te werk gaan.

Willen jullie toch graag een ander thema? Ook dat is geen probleem, want
naast de vaste kampthema's, hebben we nóg een uitgebreid aanbod. Bekijk
de volgende pagina's om te achterhalen welke avonturen Kriki al heeft
meegemaakt (en welke thema's we bijgevolg aan te bieden hebben).

Zit het gewenste thema er niet tussen? We kunnen steeds op vraag en op
maat kampen uitwerken.
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Kies maar!
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STEM-kamp
Sinds 2016 is Creafant vzw officieel een
erkende STEM-academie. Timmeren,
solderen, experimenteren, bouwen,
onderzoeken... het zijn allemaal woorden
waar onze moleculen het warm van
krijgen.

Is er binnen de school, stad of gemeente een
bepaalde vraag of een idee dat borrelt? Zit u graag
met een van onze collega's samen om de inhoud van
een STEM-kamp mee vorm te geven? 
Het kan allemaal!
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Op al onze kampen hebben we plaatsen voor gezinnen die recht
hebben op een kansentarief. Vraag ons gerust hoe we hierbij te
werk gaan.

Creafant vzw wil zich engageren om nóg meer in te zetten voor
gezinnen die het moeilijk hebben. Op vraag van enkele steden en
gemeenten hebben we Kansenkampen uitgewerkt. Samen met uw
welzijnshuis werken we een mooie, laagdrempelige formule uit.

Samenwerken met de brugfiguur van uw stad of gemeente zorgt
ervoor dat we de juiste mensen op een goede manier kunnen
bereiken. 

Deze formule is maatwerk!

Kansenkamp
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Buitenspeelkamp
Spelen, kampen bouwen en klauteren in de natuur, wat hebben
kinderen meer nodig? Bij deze formule zijn speelkledij en
natuurkriebels een must. Er is maar één regel: we spelen zo veel
mogelijk buiten!

Kennen jullie binnen de stad of gemeente een speelse en
kindvriendelijke plek waar zo'n buitenspeelkamp georganiseerd kan
worden? Neem zeker met ons contact op en vraag een vrijblijvende
offerte aan voor een buitenspeelkamp bij jou in de buurt.



Leupegemstraat 20, 9700 Oudenaarde  055/60.36.90 Creafant vzw Creafantvzw

Aantal
kinderen

Voorziene begeleiders
Voor 5 dagen

kamp
Voor 4 dagen

kamp
Voor 3 dagen

kamp
Voor 2 dagen

kamp

0-15
1 begeleider +

1 coördinerende begeleider

 
  €1850

  

 
  €1480

  

 
  €1110

  

 
  €740

  

16-25
1 begeleider +

1 coördinerende begeleider

 
  €2900

  

 
  €2320

  

 
  €1740

  

 
  €1160

  

26-35
2 begeleider +

1 coördinerende begeleider

 
  €110/kind

  

 
  €90/kind

  

 
  €66/kind

  

 
  €46/kind

  

36-45
3 begeleider +

1 coördinerende begeleider

 
  €105/kind

  

 
  €86/kind

  

 
  €63/kind

  

 
  €44/kind

  

46-55
4 begeleider +

1 coördinerende begeleider

 
  €100/kind

  

 
  €82/kind

  

 
  €60/kind

  

 
  €42/kind

  

56-65
5 begeleider +

1 coördinerende begeleider

 
  €95/kind

  

 
  €78/kind

  

 
  €57/kind

  

 
  €40/kind

  

66-75
6 begeleider +

1 coördinerende begeleider

 
  €90/kind

  

 
  €74/kind

  

 
  €54/kind

  

 
  €38/kind

  

76- ...
7 begeleider +

1 coördinerende begeleider

 
  €85/kind

  

 
  €70/kind

  

 
  €51/kind

  

 
  €36/kind

  

Prijzen (incl. BTW)*

*exclusief bijkomende kosten: zie volgende pagina
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Voor STE(A)M-kampen wordt een meerkost aangerekend:
€300 bij kampen t.e.m. 15 kinderen
€450 bij kampen t.e.m. 25 kinderen
€15/kind bij kampen vanaf 26 kinderen

Opvangkost à rato van €30/dag
Vervoerskost/overnachtingskost à rato van €0,50/km (vb. 7km x
10 ritten = 35 euro)
Tussendoortjes voor €1/kind per tussendoortje 
Sapjes voor €1/kind per sapje

Afhankelijk van de locatie van het kamp of de vraag van onze partner
kunnen bepaalde meerkosten in rekening worden gebracht:

Wenst u een duidelijk kostenplaatje voor een kamp
op úw locatie en volgens úw wensen? Vraag ons

vrijblijvend een offerte op maat!

Bijkomende kosten
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Waar zorgen wij voor?
Uitgewerkt draaiboek in het gekozen thema
Een team van begeleiders met eventueel een coördinator ter plaatse
Verzekering voor de begeleiders
Aangepast en voldoende materiaal 

Een "borstelschone" kamplocatie (tenzij anders afgesproken)
Dagelijkse opvolging door Creafant
Open communicatie met verantwoordelijke partner
Medewerking promo (aanbod persfoto's, facebookpagina...)
Opstellen en versturen van infobrief in thema
Opstellen en versturen van evaluatieformulier na het kamp 
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Ruime, nette en toegankelijke locatie (met keuken indien nodig)

Administratie betreft de inschrijvingen (documenten, fiscaal attesten,

attesten ziekenfonds...)

Verzekering van de kinderen en de locatie

Communicatie van de promo

Een lijst met contactgegevens van de ouders/voogden van de deelnemers.

Deze wordt enkel gebruikt om de communicatie naar te sturen. Wij

voldoen aan de GDPR-wetgeving.

Een deelnemerslijst met daarop de postcode, geboortedatum, naam en

voornaam van het kind. Creafant gebruikt dit enkel in functie van het

erkenningsdossier (landelijk georganiseerde jeugdvereniging). Wij

voldoen aan de GDPR-wetgeving.

Eindschoonmaak bij afloop van het kamp, tenzij anders afgesproken

Voorafgaand aan het kamp geregelde update van het aantal deelnemers

Meedelen van een overzicht van bijzondere aandachtspunten en

allergieën van de deelnemers

Waar zorgen jullie voor?

Indien gewenst kunnen wij dit op ons nemen. Dan is er geen kost voor u als

partner, maar betalen deelnemers rechtstreeks aan ons. Vraag gerust meer info.



Creafant vzw organiseert eigen Kriebelkampen op verschillende locaties.

Hierbij zorgen wij zelf voor de inschrijvingen van onze deelnemers en de

verwerking ervan (fiscale- en deelname-attesten, opvolging betalingen,

enz.). Ook dergelijke samenwerking kunnen we met u aangaan. 

Dat wil zeggen dat heel wat taken onder het luik "Waar zorgen jullie voor"

op de voorgaande bladzijde voor jullie wegvallen. Het enige wat wij nodig

hebben is een kindvriendelijke en speelse locatie waar zowel binnen als

buiten gespeeld kan worden. Al de rest doen wij!

Vraag gerust meer uitleg over deze interessante formule! 

Onze formule

Een extra vakantie-aanbod voor kinderen in uw stad of gemeente zonder

zorgen, het klinkt bijna als een droom!



Creafant vzw
Leupegemstraat 20

B - 9700 Oudenaarde

055/ 60 36 90

0841.444.118

www.creafant.be                       facebook.com/creafant                     @creafantvzw

  Uw contactpersoon: haike@creafant.be

CONTACT & SOCIALS

www.kriebelkampen.com                    

facebook.com/kriebelkampen             

@kriebelkampen                      


