
Survival 
Vakantiekamp21 tot 25 augustus 2023

met Luigi



Survival met Luigi

Bij survival hoort moed en door-
zettingsvermogen. Ook al heb je 
voor een bepaalde activiteit een 
beetje knikkende knieën, met de 
steun van de anderen en onder 
begeleiding van de getrainde 
monitoren bereik je zeker jouw 
doel. 

'Samen uit, samen thuis' is 
ons motto en dus gaan we ons 
samen een week lang helemaal 
uitleven!

Voorwaaaaarts mars!

Kijk jij ook al zo hard uit naar 
een spetterende vakantie? 
Zin in een kamp vol actie, spel 
en véél gezelligheid? Dan zit je 
hier helemaal goed! Je zult je 
geen moment vervelen op dit 
survivalkamp.

Alles staat in het teken van sur-
vival. Sluipen tussen bomen en 
struiken, klimmen en klauteren, 
kampen bouwen, ... het hoort er 
allemaal bij. Dit is de ideale 
gelegenheid om je eens lekker 
vuil te maken.



Het kamp is ingericht op maat van 
kinderen met een milde motorische 
beperking en gaat door op de terreinen 
van scouts Sint-Jan in Wetteren. 
De ideale uitvalsbasis voor al die dolle 
avonturen met Luigi en (nieuwe) 
vriendjes en vriendinnetjes.

Dit jaar kan je ervoor kiezen om 
één nachtje (donderdagavond) te 
blijven slapen. Deze nacht maken 
we heel speciaal. We maken 
‘s avonds een heus kampvuur!

Dit alles gebeurt in een professioneel 
kader met ervaren begeleiders die oog 
hebben voor de individuele noden van 
elk kind. We kiezen bewust voor kleine 
groepen met voldoende begeleiders.

Luigi-activiteit

Belangrijk!

Schrijf je in vóór 7 maart 2023! 
Dit doe je door het inschrijvingsformulier in te vullen 
via www.sintlodewijk.be/luigi of scan de code 
hiernaast!



Sint-Lodewijk vzw 
Kwatrechtsteenweg 168
9230 Wetteren

Tel. 0470 21 96 79 
luigi@sintlodewijk.be
www.sintlodewijk.be

Ondernemingsnummer 0861.746.317
RPR ORB Gent, Afdeling Dendermonde

KOSTPRIJS met overnachting
€ 165 euro bestaande uit een 
bijdrage voor activiteiten, vervoer, 
materiaal en de persoonlijke 
RTH-bijdrage (€ 86,36 bestaande 
uit 5x dagopvang + 1x verblijf + 1x 
ambulante begeleiding) gelijk aan 
0,77 RTH-punten. 

KOSTPRIJS zonder overnachting 
€ 140 euro bestaande uit een 
bijdrage voor activiteiten, vervoer, 
materiaal en persoonlijke RTH-
bijdrage (€ 59,39 bestaande uit 5x 
dagopvang + 1x ambulante begelei-
ding) gelijk aan 0,64 RTH-punten.

De ambulante begeleiding wordt 
aangerekend ter vergoeding van 
de administratieve kosten en voor-
bereidingstijd. 

Vzw Sint-Lodewijk hanteert de 
bedragen die het VAPH vooropstelt 
voor persoonlijke RTH bijdragen. 
Deze prijsberekening geeft de bij-
dragen geldig sedert 1 januari 2022 
weer. Dat bedrag wordt aangepast 
op 1 januari 2023 bij een aanpas-
sing van de spilindex.

PRAKTISCH
WANNEER
Van 21 tot 25 augustus 2023

UUR
Kamp: 9u. - 16u.
Opvang: 8u. - 17.30u.

Op donderdagavond is er  
mogelijkheid tot overnachting.

WAAR
Terreinen scouts Sint-Jan
Groenstraat 33
9230 WETTEREN

VOOR WIE
Kinderen met een milde neuromoto-
rische beperking zoals DCD, ADHD, 
ASS, milde CP… die niet rolstoel-
afhankelijk zijn en recht hebben op 
begeleiding onder het RTH-stelsel. 
(Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)

GEBOORTEJAAR
2011 tot 2016 (lagere school)

samen toekomst maken


