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CREAtieve & FANTastische kampen! 

 

 
 

Fantasierijke, verrassende, leerrijke, avontuurlijke, … themakampen voor kinderen van 3 jaar 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken je onze olifant al? 
 

Hij is creatief, leergierig, fantasierijk, behulpzaam, 
intelligent, zachtmoedig, geduldig en lief.  

Je kan hem in al zijn talenten en creatieve buien 
terugvinden op onze kampen.  

 
Er zit vast en zeker een ‘Olli’ voor jou tussen! 

 
Veel leesplezier 
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Creafant vzw, dat zijn Annemie, Haike, Jan, Joppe, Laura, Clara, Leen en Liselotte, maar ook 
vele freelancers en vrijwilligers. Creafant is sinds 2016 een door Vlaanderen erkende 
landelijke 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. 

 
De begeleiders laten kinderen creëren en experimenteren. Ze nemen hen mee op sleeptouw 

in hun eigen avontuur en fantasie.  
Er wordt ervaringsgericht gewerkt en er is steeds ruimte voor inspraak van de kinderen, waar 

ook écht naar geluisterd wordt.  
Elk kind kan zijn wie hij is en krijgt de ruimte zijn 'eigen ding' te doen. Onze begeleiders 

durven loslaten wat zou ‘moeten’ zijn en gaan mee in de opportuniteiten van het moment.  
Er wordt de kinderen geleerd dat de weg naar een resultaat even belangrijk (of nog 

belangrijker) is dan het resultaat, en dat we vaak met elkaar moeten samenwerken of elkaar 
moeten helpen om iets te bereiken. 

 
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:  

We werken de kampen voor onze begeleiders volledig uit. Op die manier kunnen we hen 
beter ondersteunen en kunnen jullie tijdig de promo klaarstomen. Natuurlijk hebben onze 
begeleiders hier ook hun inbreng zodat de betrokkenheid ook van die kant groot blijft.  
 

• THEMA: 
De kampen worden uitgewerkt volgens een door jullie gekozen thema uit de lijst hieronder.  
 

• WORKSHOPS: 
De kampen zijn een aaneenschakeling van workshops die in ons workshop aanbod te 
vinden zijn en andere leuke, leerrijke activiteiten. Vanaf oktober zullen ook de nieuwe 
workshops bekend gemaakt worden. Jullie krijgen deze via mail.  
 

• VISIE: 
We werken steeds CREAtief en FANTasierijk. 
 

• TEAMWORK: 
Alle activiteiten zijn het resultaat van het 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 hen rechtstreeks aanspreken en tips of opmerkingen geven. Merken jullie dat hier 
geen gevolg aan wordt gegeven, dan neemt u best contact op met Haike (algemeen 
coördinator Creafantkampen) 
 

• OVERLEGMOMENTEN: 
Onze begeleiders bereiden samen het draaiboek voor. Ze zitten op voorhand meermaals 
samen 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. 
 

• WIE MAG BEGELEIDEN: 
Onze begeleiders en coördinatoren worden door ons geselecteerd en gescreend. Zij 
bruisen steeds van enthousiasme, zijn min. 16 jaar en/of pedagogisch geschoold. We 
zorgen ervoor dat starters bij ervaren begeleiders staan én dat er steeds min. 1 
meerderjarige aanwezig is.  
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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. 
 

• OPVOLGING AFSPRAKEN: 
De algemene opvolging van deze afspraken én het kamp worden gedaan door de 
coördinator van de Creafantkampen. 
 

• COMMUNICEREN IS BELANGRIJK: 
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 er naar tevreden kinderen, 
ouders en organisaties te hebben. Met een open communicatie kunnen we misverstanden 
vermijden en er samen voor zorgen dat de kinderen een topkamp beleven.  
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Thema’s 
 

Wij hebben zelf een uitgebreid aanbod aan thema’s. Per week zijn er vaste thema’s gekozen. 
Dit jaar gaan we met z'n allen doorheen het jaar op wereldreis. Indien jullie in de aangeduide 
week een kamp willen organiseren vragen wij om bij voorkeur dit thema te kiezen. Dit om als 
organisatie efficiënt te werk te kunnen gaan.  
 
Willen jullie toch graag een ander thema, kies dan uit de lijst ‘specifieke thema’s ‘.  
 
Hebben jullie toch nog niet gevonden wat jullie zoeken? Dan kunnen we ook steeds op vraag 
een bepaald thema op maat uitwerken.  
 
Neem alvast een kijkje in de thema’s die Olli voor jullie in petto heeft! 
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VASTE THEMA’S (ALLE LEEFTIJDEN) 

Kerstvakantie 

30-31 december 

2019 en/of 2-3 

januari 2020  

'Wat doet de kerstman na kerst?' 

Lapland 

 

Ook benieuwd wat de 
kerstman doet nadat hij alle 
bezoekjes heeft gebracht? 
Zou hij op vakantie gaan of 
misschien houdt hij wel grote 
schoonmaak?  
 

Krokusvakantie 

24-28 februari 

2020 

'Feest in Rio' 

Brazilië 

 

We trekken tijdens de 
krokusvakantie naar Brazilië 
en wanen ons op het 
grootste carnavalsfeest ter 
wereld.  
 

Paasvakantie  

6-10 april 2020 

Viva España 

Spanje 

 

 

 

 

 

 

We brengen de Spaanse zon 
naar België, al is het maar in 
onze dromen. Via creatieve 
activiteiten maken we kennis 
met de Spaanse cultuur en 
leren we onze eerste Spaanse 
woorden.  

Paasvakantie  

14-17 april 2019 

Alle wegen leiden naar Rome 

Italië 

 

 

 

 

 

Bim bam beieren, de klokken 
leggen eieren? Komen die 
klokken dan echt wel vanuit 
Rome. Natuurlijk, want alle 
wegen leiden naar Rome. 
Toch? Een creatief kamp vol 
verrassingen. 
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Zomer  

1-2-3 juli 2020 

Op de klompen 

Nederland 

Het moet niet altijd ver zijn 
als je op wereldreis gaat. 
Waarom gaan we niet eens 
kennismaken met onze 
Noorderburen. We komen 
vast heel wat nieuwe dingen 
te weten.  
 

Zomer  

6 - 10 juli 2020 

Tour de France 

Frankrijk 

 

Na onze eigen Vlaamse 
klassieker mogen we in deze 
periode zeker de tour de 
France niet uit het oog 
verliezen. Zet je fiets alvast in 
orde, en haal je helm maar 
van de haak.  

Zomer  

13 - 17 juli 2020 

Op Safari 

Afrika 

Wilde dieren zullen we hier 
niet tegenkomen, maar we 
bootsen onze eigen 
safaritocht wel na. Creatief 
zal het zeker zijn! 

Zomer  

20 - 24 of 22-24 

juli 2020 

Naal het land van de lijzende zon 

China 

 

 

 

 

Deze week gaan we op zoek 
naar alle prachten van China 
en komen te weten dat China 
meer is dat rijst alleen!   

Zomer  

10-14 augustus 

2020 

De Viking 

Het hoge Noorden 

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. 

Zomer  

17-21 augustus 

2020 

Aloha! 

Hawaï 

 

 

 

Doe je strooien rokje maar 
aan! Ja, ook de jongens. We 
gaan naar Hawaï!  
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Zomer 

24 - 28 augustus 

2020 

Krikri in Kriekenland 

Griekenland 

 

 

 

De Grieken vroeger en nu. 
Wist je dat de Grieken ‘ochi’ 
zeggen als ze ‘nee’ bedoelen? 
OK!?   

Herfst 

26-30 oktober 

2020 

De vloek van de farao 

Egypte 

 

 

 

Brrr... de vloek van de farao... 
in deze periode van het jaar 
mogen we wel een klein 
beetje griezelen.  
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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 zelf 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. 

De droomfabriek 
KLEUTER 

LAGER 

 Trek je pyjama aan en sluit je 
ogen! Heb jij dan zoete 
dromen of zijn ze lekker eng? 
Kan je er de volgende dag 
nog over vertellen? Tijdens 
dit kamp proberen we onze 
dromen te vangen in een 
zelfgemaakte dromenvanger 
en we gaan ook op pad met 
de dromenzuiger van opa 
Pluizenbol, benieuwd naar 
zijn avonturen? 
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Beestig plezant 
KLEUTER 

LAGER 

 Wist je dat de mens eigenlijk 
ook een dier is? We laten ons 
de hele week inspireren door 
alle dieren die je maar kan 
bedenken. Dieren in de lucht, 
in de zee en op het land! We 
leren brullen als een leeuw, 
gek zijn als een aap en 
genieten als een poes. En wie 
weet ontdekken we wel een 
nieuwe soort op het einde 
van de week! 

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! 

Het sprookjesbos 
KLEUTER 

LAGER 

 
 

 
 
 
 

In een plek hier niet zo ver 
vandaan is een heel bijzonder 
bos…. We duiken samen in 
een wereld vol oude en 
nieuwe sprookjes. Pratende 
bomen, ridders, prinsen en 
prinsessen, trollen en reuzen. 
We ontmoeten ze allemaal 
tijdens ons creatief avontuur 
doorheen het sprookjesbos.  
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Mondiaalkamp 
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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Door de jungle  
LAGER 

KLEUTER 

 

De jungle, wat is dit eigenlijk 
voor een plaats? Welke 
dieren wonen er hier 
allemaal? Zou daar water of 
zand zijn? Of neen, misschien 
wel een moeras! Ga een 
volledige week met ons mee, 
dan kom je hier alles over te 
weten! Maar opgepast…. wat 
ritselt er daar achter die 
struik? 

Dinosaurussen 
LAGER  

KLEUTER 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tijdens dit kamp nemen we je 
mee terug in de tijd. Naar 
heel lang geleden. Naar een 
wereld zonder mensen…. De 
wereld van de dinosaurussen!  
Hoe zagen de dino’s eruit? 
Hoe groot waren ze? Wat is 
een fossiel? Tijdens dit kamp 
gaan we opzoek naar hoe een 
echte dinosaurus vroeger 
was, ga je met ons mee?  

Psst, wist je dat een krokodil 
een echte dinosaurus is?   

Op naar 
Wonderland 

LAGER 
KLEUTER  

 Laten we ons samen 
onderdompelen in een 
wereld vol magie en fantasie. 
Een wereld met eenhoorns, 
elfen en trollen. Laten we zelf 
draken maken en knotsgekke 
spelletjes spelen met de 
kabouters! We laten onze 
fantasie de vrije loop. En 
weet jij wat ik zo leuk vind 
aan Wonderland? Alles kan 
en alles mag!  
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Kreezie festival 
LAGER 

KLEUTER 

 Waar zijn die handjes?? Ben 
je klaar om te zingen en te 
swingen op ons knotsgek 
festival? Luister maar goed 
want straks is het aan jou om 
zelf muziek te maken.  

En wat mag er zeker niet 
ontbreken op een festival? Ja 
hoor, een mooie 
bloemenkrans en natuurlijk 
een festivalbandje!  

Heksen 
LAGER  

KLEUTER  

 Knibbel knabbel knuisje, wie 
knabbelt er aan mijn huisje? 
Vlieg met ons mee doorheen 
de kampweek op een 
bezemsteel. Samen brouwen 
we heerlijke heksendrankjes 
van groene smurrie en 
levertraan. Hmmm smullen 
maar! Kom laten we 
kennismaken met de 
vleermuis, het lievelingsdier 
van de heks!  

Later word ik… 
KLEUTER  

LAGER  

 Een politieman, een bakker, 
een dokter of liever een 
deejay? Iedereen droomt wel 
eens over wat hij later wil 
worden! Maar wat doen deze 
mensen nu eigenlijk? Kom 
met ons mee, dan ontdekken 
we het samen!  
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Waar zorgen wij voor? 

 

• Uitgewerkt draaiboek 

• Betrouwbare begeleiders én (begeleidend) coördinator én hun verzekeringen 

• Aangepast en voldoende materiaal 

• ‘Borstelschone’ kamplocatie 

• Opvolging door algemeen coördinator Haike 

• Medewerking promo (aanbod persfoto’s, melding op website, facebookpagina, …) 

• Opstellen en versturen infobrief 

• Opstellen en versturen ‘vinger aan de pols’ tijdens het kamp. Dit om op de wensen en 

opmerkingen van de ouders tijdig te kunnen reageren.  

 

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 infobrief en vinger aan de pols 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 

• Voorafgaand aan het kamp geregelde update van het aantal deelnemers + overzicht 

bijzondere aandachtspunten deelnemers. Allergieën zijn erg belangrijk om te weten (niet 

alleen bij kookactiviteiten.)  
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We kijken uit naar een fijne en vlotte samenwerking! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT 

 
Wil je meer informatie of een gepersonaliseere offerte?  

Aarzel dan niet ons te contacteren:  
Haike Van de Velde 

Coördinator themakampen 
0478/64.60.91, haike@creafant.be 

Leen Neirynck  
algemene coördinator vakantiewerking  

(workshops en themakampen) 
 055 60 36 90, leen@creafant.be 


