
Djembé 
kamp 

Inlichtingen? 

Meer informatie kan je bekomen bij Marleen Puype 

op het telefoonnummer 051/230 654 

Bij vragen over PAB of de prijsberekening kan je te-

recht bij Steven Lewille:   051 230 650 of  

steven.lewille@dominiek-savio.be 

       

Ben jij er ook (opnieuw) bij? 

Voor kampen kan je altijd tussenkomst vragen d.m.v. 

vakantiebonnen.  (Er wordt een attest meegegeven na 

het kamp) 

(Aan te vragen bij de gemeente of mutualiteit) 

 

Thema 2018:   

S U P E R H E L D E N !  

Opzwepende ritmes … 

Zomerse dagen … 

Een frisse duik … 

Enthousiasme … 

Nieuwe vrienden … 

Plezier … 

... 



Dit alles en nog veel meer kan je meemaken 

tijdens het djembé-kamp dat doorgaat in  

Dominiek Savio te Gits.  

Wat? 

Jullie kleine superheld zal samen met vriend-

jes, broers en zussen 4 dagen vol avonturen 

beleven.  

Iedereen wordt ondergedompeld in een   

initiatie djembé spelen, we nemen een duik in 

het plaatselijk zwembad, gaan paardrijden, 

beleven de gekste avonturen en nog tal van 

andere activiteiten!  

Wie? 

Alle kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar 

(geboortejaar 2006-2007-2008-2009-2010-

2011– 2012) die djembé willen leren spelen 

en 4 toffe dagen willen beleven samen met 

leeftijdsgenootjes met of zonder beperking. 

(Let op! Het aantal plaatsen is beperkt:            

per kamp kunnen er telkens 30 kinderen 

deelnemen.) 

Er vlug bij zijn is dus de boodschap! 

Waar? 

Alles gaat door in het Dominiek Savio Insti-

tuut, Koolskampstraat 24, Gits. De concrete 

locatie wordt na inschrijving meegedeeld. 

Wanneer? 

Kamp 1:  3 juli t.e.m. 6 juli 2018 

       Begin: 3/07 om 9u00                                      

       Einde: 6/07 om 16u00 

Kamp 2: 21 t.e.m. 24 augustus 2018 

          Begin: 21/08 om 9u00                                       

      Einde: 24/08 om 16u00 

 

Kostprijs? 

Deze verschilt afhankelijk van de ondersteuning 

die je kind nodig heeft. 

 

 Kinderen met nood aan wat meer onder-

steuning (therapie, begeleiding bij maaltijd, 

toilet, verzorging,…) kunnen we in onze 

werking inschrijven. De kostprijs bedraagt 

dan ongeveer €100 (dit is de dagprijs voor 4 

dagen en 3 overnachtingen + €40 bijkomen-

de kosten) 

     (Indien je over een persoonlijk-assistentiebudget  

     (PAB) beschikt wordt de prijs anders berekend.)  

 

 Voor kinderen zonder nood aan bijkomende 

ondersteuning bedraagt de kostprijs €130 

(alles inbegrepen) 

 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven kan vanaf 19 februari 2018 

om 9u. 

Onderstaand inschrijvingsstrookje           

volledig ingevuld terugbezorgen tegen     

9 maart 2018 bij: 

Marleen Puype 

Koolskampstraat 24 

8830 GITS   

051/230654 

marleen.puype@dominiek-savio.be 

OPGELET: inschrijving is pas definitief na het ontvan-

gen van bevestiging! 

————————————————–        

Ik………………………………………….

ouder van………………………………. 

(geboortejaar 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012)*        

Adres: ………………………………… 

………………………………………… 

Tel : ………/….………………………...   

Schrijf mijn zoon/dochter* in voor het 

djembé-kamp dat doorgaat op:    
(* schrappen wat niet van toepassing is) 

 

O Kamp 1: 3 juli t.e.m. 6 juli 2018                          

O Kamp 2: 21 t.e.m. 24  augustus 2018 

O mijn kind heeft nood aan bijkomende 

ondersteuning. 

O mijn kind heeft een PAB budget 

Handtekening ouders, 


