
DJEMBEKAMP 

BEN JIJ ER OOK WEER BIJ? 

WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT! 

Thema 2022: 

 
 



4 DAGEN VOL AVONTUUR! 

Djembé spelen staat natuurlijk op ons programma,  

maar er is meer! We zorgen voor een gevarieerd aanbod aan 

activiteiten en verrassingen. 

Maak je koffer al klaar want je blijft slapen in Roeselare.  

Samen met je brus of vriend(in) deel je een kamer. 

 

BEGELEIDING 

 1 kampverantwoordelijke van Dominiek Savio 

 2 extra begeleiders van Dominiek Savio  

 10 moni’s die zich vrijwillig en met veel enthousiasme  

inzetten voor het kamp! 

 

WIE? 

Alle kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar zijn welkom! 

(geboortejaar 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016) 

met of zonder beperking. 

 

WAAR? 

Dominiek Savio vzw Campus Westlaan 

Westlaan 123 - 8800 Roeselare.  

 

WANNEER? 

KAMP 1 

Start: maandag 11 juli—9u 

Einde: donderdag 14 juli—15u30 

 

KAMP 2 

Start: dinsdag 23 augustus — 9u 

Einde: vrijdag 26 augustus — 15u30 

KOSTPRIJS? 

Afhankelijk van de ondersteuning die nodig is, is de kostprijs 

anders. 

 Kinderen zonder nood aan bijkomende ondersteuning: 

€140 (alles inbegrepen) 

 Kinderen met nood aan meer ondersteuning (therapie, 

begeleiding maaltijd, toilet, verzorging …) kunnen we in 

onze werking inschrijven: €110  

(= dagprijs voor 4 dagen en 3 overnachtingen + €50 euro 

bijkomende kosten) 

 Indien je over een Persoonlijk AssistentieBudget beschikt, 

wordt de prijs anders berekend. 

De betaling wordt na definitieve inschrijvingsbevestiging  

met jou geregeld. 

GOED OM WETEN 

 Kinderen die in ons MFC gekend zijn:  

omwille van het intensieve kampaanbod is er slechts een 

minimaal noodzakelijk therapieaanbod . 

 Kinderen die nog niet gekend zijn: op basis van de  

medische fiche kijken we wat noodzakelijk wordt  

aangeboden. 

HOE INSCHRIJVEN? 

Start inschrijvingen op maandag 17 januari om 19u30. 

Inschrijven kan enkel online via onderstaande link die dan pas 
zichtbaar wordt! 

 

https://zorg.dominiek-savio.be/djembekamp2022 

 

Het invullen van het formulier is enkel een aanmelding voor 
het kamp. De inschrijving is pas definitief als je van ons een 
bevestigingsmail ontvangt!  

 

AANDACHT 

 Het aantal plaatsen per kamp is beperkt:  20 plaatsen!  

Wees er dus snel bij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO | CONTACT 

 Marleen Puype | 0471 99 91 90 

 

 

 

 

"Onze jongens  

stoppen niet met 

lachen en hebben 

zich super  

geamuseerd!”  


