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CREAtieve & FANTastische kampen! 

   
  

Fantasierijke, verrassende, leerrijke, avontuurlijke, … themakampen voor kinderen 

van 3 tot 11 jaar, op uw locatie, uitgewerkt en begeleid door Creafant vzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds dit jaar hebben we drie categoriën kampen.  

 

1. De Kriebelkampen: Zijn kampen met een vast thema: Kriki beleeft telkens een 

leuk avontuur. 

2. De buitenspeelkampen: Op locaties waar we een enorme buitenruimte hebben 

ligt de focus meer op het buitenspelen. We kunnen hier zeker ook een 

combinatie maken met de thema’s van de kriebelkampen.  

3. Onze tienerkampen zijn specifiek voor de kinderen tussen 10 en 12 jaar die 

wel eens iets anders willen. Ook hier kunnen we zeker een combinatie maken 

met de thema’s van de kriebelkampen.  
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Wie zijn wij? 

  

Creafant vzw, dat zijn Annemie, Haike, Jan, Joppe, Laura, Clara en Leen, maar ook 

vele freelancers en vrijwilligers. Creafant is sinds 2016 door Vlaanderen erkend als 

landelijk georganiseerde jeugdvereniging. We organiseren theater, workshops en 

themakampen voor kinderen. Samen gaan we elke dag aan de slag om al onze 

projecten Creafantastich te maken! 

 

  

Onze visie 

  

Met Creafant zorgen wij steeds voor op maat uitgewerkte kampen met een 

gevarieerd en gedifferentieerd aanbod. Onze 2 pijlers: creativiteit en fantasie. 

  

We werken een verhaallijn uit en gaan de knutsel- of spelactiviteiten onderdompelen 

in het thema.  

Op deze manier willen wij écht gaan voor kwalitatieve kampen, waarvoor kinderen 's 

morgens staan te springen en 's avonds met een glimlach kunnen opgehaald 

worden. 
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Hoe gaat Creafant te werk? 

 INHOUD  

 

• DRAAIBOEK:  

Door de voorbije periode waren we genoodzaakt een andere manier van werken te 

bedenken. De voorbije zomer is gebleken dat dit enorm goed werkt. Zowel voor ons 

als voor de begeleiders. We starten met een zoomsessie met alle animatoren over 

de kamplocaties heen. Zo heeft iedereen kunnen mee zoeken naar spelen en 

knutselactiviteiten. Na een selectie van haalbare, leuke en creatieve activiteiten, 

werken we de kampen voor onze begeleiders volledig uit. 

  

• THEMA: 

De kampen worden uitgewerkt volgens een door jullie gekozen thema uit de 

bijgevoegde lijst.  

EXTRA: Bij de eerdere samenwerking met steden en gemeentes, sturen we ons 

steeds bij. Zo houden we steeds een evaluatie na een kampweek tussen alle partijen 

zodat we steeds kunnen verbeteren. 
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• WORKSHOPS: 

De specifieke kampen (vb stem, koken) zijn een aaneenschakeling van workshops 

die in ons aanbod te vinden zijn en andere leuke, leerrijke activiteiten. Vanaf oktober 

worden ook de nieuwe workshops bekend gemaakt. We bezorgen ze graag via mail.  

  

• VISIE: 

We werken steeds CREAtief en FANTasierijk. 

 

• TEAMWORK: 

Alle activiteiten zijn het resultaat van teamwork tussen de begeleiders, 

kampcoördinator en algemeen coördinator. 

  

LEEFTIJDSSPECIFIEKE WERKING 

  

• SUBGROEPEN 

We werken in kleutergroepen en groepen lagereschoolkinderen. Afhankelijk van de 

grootte van de groep gaan we verder onderverdelen.  

  

• AANBOD: 

We voorzien een specifiek aanbod aangepast aan het ontwikkelingsniveau en de 

interesses van de kinderen. 

  

• BEGELEIDERS: 

We kiezen begeleiders die graag en goed met deze specifieke doelgroep kunnen 

omgaan.  
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BEGELEIDING 

  

• AANTAL: 

Voor elk kamp worden er voldoende begeleiders voorzien (met een min. van 2 

begeleiders per kamp) én wordt er steeds een (begeleidend) coördinator aangesteld.  

  

• TAKENPAKKET COORDINATOR:  

Coaching van de begeleiders, communicatie met de ouders en verantwoordelijken, 

dagelijkse coördinatie op het kamp, toezicht op orde en netheid van de locatie, 

adequaat reageren op onvoorziene omstandigheden, toezicht en opvolging van de 

interne afspraken,… 

Hij/zij houdt dus steeds een oogje in het zeil.   

  

• AANSPREEKPUNT: 

De (begeleidend) coördinator is tevens jullie eerste aanspreekpunt tijdens het kamp. 

Jullie mogen hem/haar rechtstreeks aanspreken en tips of opmerkingen geven. 

Merken jullie dat hier te weinig gevolg aan wordt gegeven, neem dan gerust contact 

op met Haike (algemeen coördinator) of Clara, haar rechterhand.  

  

• OVERLEGMOMENTEN: 

Onze begeleiders bereiden samen het draaiboek voor. Ze zitten op voorhand 

meermaals samen (de voorbije periode via videocall) om de nodige voorbereidingen 

te treffen, activiteiten uit te proberen, afspraken te maken, taakverdeling te 

bespreken, …  

Hierdoor verhogen wij de betrokkenheid en zin voor verantwoordelijkheid van onze 

begeleiders. 

Tijdens dit proces biedt Haike de nodige ondersteuning aan het team. 
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EXTRA: Tijdens de kampweek hebben wij een nieuw systeem ontwikkeld via 

messenger. Zo hebben we dagelijks ook op afstand contact kunnen houden met de 

begeleiders én hen de nodige ondersteuning kunnen bieden. We belden ook 

verschillende keren met de teams waar we zelf niet ter plaatse waren.  

  

• WIE MAG BEGELEIDEN: 

Onze begeleiders en coördinatoren worden door 

ons geselecteerd en gescreend. Ze zijn min. 16 jaar 

en/of pedagogisch geschoold, heb de nodige 

ervaring binnen onze organisatie of zijn actief in 

jeugdbewegingen, als babysitter,… . We zorgen 

ervoor dat starters bij ervaren begeleiders staan. 

EXTRA: Dit zijn onze algemene richtlijnen. Indien jullie striktere afspraken willen 

maken dan willen wij ons hier zeker naar schikken. De limiet kan dus ook 18 zijn. 

We weten enkel uit ervaring dat de 18-plussers meestal geen verlof hebben tijdens 

korte vakanties. Vandaar onze lagere leeftijdsgrens.  

  

  

  SAMENWERKING 

• AFSPRAKEN MAKEN: 

Via mail, telefoon of in een gesprek wordt voor aanvang van 

het kamp overlegd tussen Creafant vzw en uw organisatie 

én worden de nodige afspraken gemaakt. Aan de hand 

daarvan maken we een definitiever overeenkomst op. 

Aarzel niet bijkomende opmerkingen en vragen tussentijds 

door te geven. Zo kunnen we aan elkaars vraag 

beantwoorden.  
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• OPVOLGING AFSPRAKEN: 

De algemene opvolging van deze afspraken én het kamp worden gedaan door de 

coördinator van de Creafantkampen. 

• COMMUNICEREN IS BELANGRIJK: 

Elke locatie heeft zijn specifieke noden of verlangens. Wacht niet tot na het kamp of 

tot de evaluatie om ons te contacteren mochten er problemen zijn. Wij staan open 

voor alle tips om onze werking te verbeteren. Hierbij willen we het vertrouwen in 

jullie, maar ook in onze mensen niet schenden. Het is daarom belangrijk dat we open 

durven communiceren, ruimte laten voor verbetering en steeds alle verhalen 

beluisteren. We willen jonge mensen de kans geven te groeien. Fouten maken mag, 

maar dit moet binnen de perken blijven. We streven naar tevreden kinderen, ouders 

en organisaties. Met een open communicatie kunnen we misverstanden vermijden 

en er samen voor zorgen dat de kinderen een topkamp beleven.  

EXTRA: We sturen na afloop van een kamp ook evaluatieformulieren naar de ouders. Indien 

gewenst kunnen we deze ook aan u bezorgen. Met deze evaluaties gaan we graag aan de 

slag om zo een betere versie van onszelf te worden.  

Thema’s 

Wij hebben een uitgebreid aanbod aan thema’s. Per week zijn er vaste thema’s 

gekozen. Dit jaar gaan we aan de slag met bekende en minder bekende sprookjes. 

Indien jullie in de aangeduide week een kamp willen organiseren vragen wij om bij 

voorkeur het voorgestelde thema te kiezen. (vb ‘Hocus pocus Krikidocus’ in de 

herfsttvakantie). Zo kunnen we als organisatie efficiënt te werk gaan.  

 

Willen jullie toch graag een ander thema, kies dan uit de lijst ‘specifieke thema’s ‘.  

Toch nog niet gevonden wat jullie zoeken? Dan kunnen we ook steeds op vraag een 

thema op maat uitwerken.  

Neem alvast een kijkje in de thema’s die Kriki voor jullie in petto heeft! 
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Periode Thema Korte uitleg 

Kerstvakantie  

21-24/12/2020 

Viva Espagna 

 

Creatieve reis door 
Spanje 

We brengen de Spaanse 
zon naar België, nu het 

hier al fris aan het worden 
is. Via creatieve 

activiteiten maken we 
kennis met de Spaanse 

cultuur en leren we 
misschien wel onze 
allereerste Spaanse 

woordjes. Een nazomer 
was nog nooit zo 

plezant! Hasta pronto! 

Kerstvakantie  

28-31/12/2020 

Alle wegen leiden naar Rome 

 

Creatieve reis door Italië 

Ciao!? 
We verkennen de wereld 
van de Romeinen en het 

oude Rome, en gaan naar 
huis als echte Italië 

kenners. 
 

Krokusvakantie 

15-19/2/2021 

‘Belle en het kriebelbeest' 

 

 
Creatieve knutselwerkjes 

en spannende spelletjes in 
het thema van het 

sprookje ‘Belle en het 
beest’ 

Paasvakantie 

week 1 

06-09/04/2021 

Kriki de klokkenluider 

 

 
Creatieve knutselwerkjes 

en spannende spelletjes in 
het thema van het 

sprookje ‘De 
klokkenluider van de 

Notre dame’  
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Paasvakantie 

week 2 

12-16/04/2021 

Kriki in het peperkoekenhuisje 

 

 
Creatieve knutselwerkjes 

en spannende spelletjes in 
het thema van het 

sprookje ‘Hansje en 
Grietje’ 

Zomer  

05-09/07/2021 

Shriki 

 

 
Creatieve knutselwerkjes 

en spannende spelletjes in 
het thema van het 
sprookje ‘Shrek’ 

Zomer 

12-16/07/2021 

Finding Kriki 

 

 
Creatieve knutselwerkjes 

en spannende spelletjes in 
het thema van het 

sprookje ‘Finding Nemo’ 

19-23/07/21 of 

22-23/07/2021 

Kriki in de wonderlamp 

 

 
Creatieve knutselwerkjes 

en spannende spelletjes in 
het thema van het 
sprookje ‘Alladin’ 
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09-13/08/2021 

Kriki en Krinkelbel 

 

 

Creatieve knutselwerkjes 
en spannende spelletjes in 

het thema van het 
sprookje ‘Peter Pan’ 

16-20/08/2021 

Kriki en Kripetto 

 

 

Creatieve knutselwerkjes 
en spannende spelletjes in 

het thema van het 
sprookje ‘Pinokkio’ 

23-27/08/2021 

Kriki in smurfenland 

 

 

Creatieve knutselwerkjes 
en spannende spelletjes in 
het thema van het verhaal 

van ‘De Smurfen’ 

Herfstvakantie 

2-5/11/2021 

 

Hocus-Pocus-Krikidocus 

 

 
Creatieve knutselwerkjes 

en spannende spelletjes in 
het thema van de boeken 

van ‘Harry Potter’ 
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Kerstvakantie 

28-31/12/21 

Kriki in de ijstijd 

 

Creatieve knutselwerkjes 
en spannende spelletjes in 

het thema van de 
filmklassieker ‘Ice Age’ 

 SPECIFIEKE THEMA’S  

Boeboeks 

KLEUTER 

LAGER 

 

De kleine groene wezentjes uit het 
Biezenbos nemen je mee naar een 
wereld vol fantasie en knutselplezier. 
Een week rond mileu, recyclage en 
elkaar graag zien.  

Professor Kierrewiet 
(STE(A)M) 
KLEUTER 

LAGER 

(Groot verschil in 
programma per leeftijd)   

Een fantastisch kamp waar we naar 
hartenlust kunnen spelen, 
experimenteren, monteren en nog 
zoveel meer! Vandaag duiken we in 
ons labo en morgen is het 
techniekdag! De ene dag zijn we 
ingenieur, de andere kunstenaar. 
Geen uitdaging is ons te gek!   

Kookkamp 

KLEUTER 

LAGER 

(Groot verschil in 
programma per leeftijd) 
DEGELIJKE KEUKEN 
OP LOCATIE IS EEN 

MUST 

 

 

  

 

Als een echte chef ga je dit kamp aan 
het werk om heerlijke gerechten en 
desserts op de tafel te brengen. Het 
bakken en koken wisselen we af met 
het knutselen van tafeldecoraties, onze 
eigen koksmuts maken en versieren, 
en nog zoveel meer creaplezier. Laat 
die Michelinsterren maar komen! 
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Theaterkamp 

LAGER 

 

Een week lang zijn jullie de sterren op 
het podium! We maken een eigen 
decor, dansen en zingen er op los! 
Speel je graag toneel of waan je jezelf 
weleens in een film? Maak dan de 
acteur/actrice in je los, want dit is het 
geknipte kamp voor jou! We maken 
ons eigen toneelstuk en op vrijdag 
gaan we in première! 

Kleuterdanskamp 

KLEUTER 

 

 

Beginnen jouw beentjes vanzelf te 
bewegen bij het horen van muziek? 
Zwiepen je handjes spontaan in de 
lucht en zing je luidkeels mee op de 
tonen van je favoriete liedje? We gaan 
aan de slag met dans en muziek. Laat 
het ritme in je los. 

Aloha Kriki 
KLEUTER 

LAGER 

 

Aloha! Jongens en meisjes, haal jullie 
strooien rokje alvast boven want we 
vertrekken naar Hawaii! Verwacht je 
maar aan een tropische en creatieve 
week 

Op Safari! 
KLEUTER 

LAGER 

 

Roaarrrr! We vertrekken op safari naar 
de Afrikaanse savanne. Na deze week 
zal je kleine spruit honderduit vertellen 
over zijn reis naar het verre Zuiden. 
Gek op aapjes, leeuwen en kleurrijke 
feestjes? Dan is dit kamp zeker iets 
voor jou! 



 

Leupegemstraat 20, 9700 Oudenaarde055 60 36 90 

Filmfestival 
LAGER 

 Tijd voor actie! Jullie worden de 
nieuwe sterren van het showbizz-
firmament en schitteren in jullie eigen 
film. Van scripts schrijven tot scènes 
inrichten, van acteren tot regisseren, 
van filmen tot monteren. Alles staat in 
het teken van onze film waarin jullie 
een glansrol vertolken! Ready? Take 
1! 

Op wereldreis 

KLEUTER 

LAGER 

(Groot verschil in 
programma per leeftijd)  

Duurzaamheid, energie, opwarming 
van de aarde, …? Wie woont er 
allemaal op onze wereldbol? 

Ga samen met ons op zoek naar de 
wereld van vandaag en hoe we er zorg 
kunnen van dragen! 

Sterren en planeten 

KLEUTER 

LAGER 

  

 

  

  

Altijd al willen weten waar de grote en 
kleine beer te zien zijn? Welke planeten er 
in ons melkwegstelsel te vinden zijn? Na 
dit kamp kent de wereld van de ruimte, de 
planeten en astronauten voor jou geen 
geheimen meer! Stap in onze pretraket en 
vlieg met ons mee de kosmos tegemoet!  

Het Wilde Westen 

KLEUTER 

LAGER  

  

Ga jij voor westernrijden of schiet je liever 
met pijl en boog? Wil jij een cowboy 
worden of liever een echte indiaan? Kom 
gauw naar ons kamp, dan zoeken we het 
samen uit. Samen ontdekken we alles wat 
de cowboys en de indianen vroeger 
deden. Ga je met ons mee op pad? 
Jihaaaa!! 

 

Superhelden 

LAGER  
KLEUTER 

 Is het een vliegtuig? Is het een vogel? 
Neen dat is het niet! Het zijn de 
superhelden! Vlieg met ons mee 
doorheen het kamp met een echte cape, 
een masker en een schild! Maar hoe 
worden we nu eigenlijk een ECHTE 
superheld?  
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Tour de France 

LAGER 

KLEUTER 

 

Niets beter dan je vakantie beginnen met 
je hoofd in 'La douce France'. Wij kunnen 
de lavendelvelden alvast bijna ruiken... 
Haal je fietshelm maar van de haak voor 
onze eigen tour door Frankrijk. A bientôt? 

 

Kriki De Viking 

LAGER  
KLEUTER 

 

  

Waren de Vikingen echt zo brutaal? Wist 
je dat ze de beste schepen van hun tijd 
konden bouwen? Dit allemaal en nog veel 
meer komen jullie deze week te weten. 

Vloek van de Farao 

LAGER  
KLEUTER  

  

Brrr... de vloek van de farao... Klaar om 

een klein beetje griezelen?! 
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Prijzen en voorwaarden (incl. BTW) 

  5 dagen 4 dagen 3 dagen 2 dagen 

0-15 1 begeleider +  
1 coördinerende begeleider €1750 €1400 €1050 €700 

16-25 1 begeleider +  
1 coördinerende begeleider €2750 €2200 €1650 €1100 

26-35 2 begeleiders +  
1 coördinerende begeleider €105/kind €90/kind €65/kind €45/kind 

36-45 3 begeleiders +  
1 coördinerende begeleider €100/kind €85/kind €60/kind €42,5/kind 

46-55 4 begeleiders +  
1 coördinator €95/kind €80/kind €55/kind €40/kind 

56-65 5 begeleiders +  
1 coördinator €90/kind €75/kind €50/kind €37,5/kind 

66-75 6 begeleiders +  
1 coördinator €85/kind €70/kind €45/kind €35/kind 

76-... 7 begeleiders +  
1 coördinator €80/kind €65/kind €40/kind €32,5/kind 

Bijkomende kosten: 

• Wanneer jullie ons vragen om de opvang voor of na het kamp te verzorgen, vragen we een 

meerprijs van 30 euro per dag. 

• Voor volgende kampen wordt een meerkost aangerekend :  

‘STE(A)M/professor Kierrewiet’, ‘kookkamp, ‘fotografie & film’ 

o €300 bij kampen t.e.m. 15 kinderen,  

o €450 bij kampen t.e.m. 25 kinderen,  

o €15/kind bij kampen vanaf 26 kinderen, 

Wenst u een offerte op maat? Aarzel dan niet om ons te contacteren! 
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Een goed kamp maken we samen. 

Waar zorgen wij voor? 

• Uitgewerkt draaiboek 

• Verzekering voor de begeleiders 

• Een team van coördinator (werknemer 

of freelancer van Creafant, geen 

vrijwilliger)  en begeleiders 

• Aangepast en voldoende materiaal 

• ‘Borstelschone’ kamplocatie (tenzij 

andere afspraken gemaakt worden) 

• Opvolging door algemeen coördinator 

Haike 

• Medewerking promo (aanbod persfoto’s, 

melding op website, facebookpagina, …) 

• Opstellen en versturen infobrief 

• Opstellen en versturen 

evaluatieformulier na het kamp.  

Waar zorgen jullie voor? 

• Ruime, nette en toegankelijke locatie. 

Met een 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 aan Creafant bezorgen. Creafant 

gebruikt deze enkel 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 deze enkel in functie van ons 

erkenningsdossier (landelijk 

georganiseerde jeugdvereniging). Wij 

voldoen aan de GDPR-wetgeving.  

• Eindschoonmaak (tenzij anders 

afgesproken) 

• Voorafgaand aan het kamp geregelde 

update van het aantal deelnemers + 

overzicht bijzondere aandachtspunten 

deelnemers. (Ten laatste 1 week voor 

de start van het kamp) Allergieën zijn 

erg belangrijk om te weten (niet 

alleen bij kookactiviteiten.)
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Voor aanvang maken we een specifieke overeenkomst op. Hierin kunnen we de 

noden en extra afspraken duidelijk in noteren. We maken ook een huishoudelijk 

reglement op voor de begeleiders zodat ook zij van alles op de hoogte zijn.  

 

We hebben de voorbije jaren samen een weg mogen afleggen en af en toe wat 

bijgestuurd. We kijken er naar uit deze weg verder te mogen bewandelen met jullie. 

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen in Destelbergen een fijne tijd 

hebben.  

 

Willen jullie graag verduidelijking bij deze offerte, aarzel dan niet ons te contacteren.  

Dit kan via haike@creafant.be of telefonisch op het nummer 055/60 36 90  

  

We kijken uit naar een fijne en vlotte samenwerking! 
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Extra info Creafant vzw  
  

Activiteiten de voorbije 3 jaar 
 

1. Organiseren van kampen in dienst van steden en gemeenten. 

We waren de voorbije jaren actief in 30 steden en gemeenten met onze 

themakampen o.a. in Zulte, Ichtegem, Knokke-Heist,… en bij jullie in 

Destelbergen 

In 2019 was dit goed voor 32632,5 deelnemersuren 

 

2. Organiseren van workshops in dienst van steden en gemeenten en scholen of 

andere organisaties. 

We waren de voorbije jaren actief in 100 steden en gemeenten met onze 

workshops o.a. in Herentals, Stabroek, Kruibeke, … 

In 2019 was dit goed voor 7032 deelnemersuren 

 

3. Organiseren van privé-kampen. Uitwerking door onze eigen organisatie van A 

tot Z. 

In 2019 was dit goed voor 17325 deelnemersuren 

 

4. Theatercompagnie de Kroon is onze groep die vooral kinder- en jeugdtheater 

maakt voor scholen, maar binnenkort ook een eerste avondvoorstelling op 

scene zal zetten. 

  

5. Sinds 2 jaar werken we met 7 i.p.v 3 mensen in dienst. Dit geeft ons een 

grotere vrijheid om zaken meer in detail uit te werken. Tevens kunnen we 

hierdoor de groepen nauwgezetter opvolgen.  

 

 


