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NL 

 

 

Contact: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 

 
 

Veelgestelde vragen 
Zomerkampen voor kinderen en jongeren 

 
 
Wie zijn de organisatoren en wie kan ik contacteren? 

De kampen worden georganiseerd door steden en regio’s in de Europese Unie, in 
coördinatie met de vereniging van Oekraïense steden en in samenwerking met het 
Europees Comité van de Regio’s. Heeft u interesse om een kamp te organiseren, neem 
dan contact op met SupportUkraine@cor.europa.eu. 

Voor wie zijn de zomerkampen bedoeld? 
- Kinderen en jongeren in het lager en middelbaar onderwijs (6 tot 17 jaar) 
- Begeleidende zorgverleners (1 volwassene per 10 kinderen).  

Wat is het hoofddoel van de zomerkampen? 
Het idee is om een plek te creëren waar kinderen en jongeren zich veilig kunnen voelen 
en een normaal leven kunnen leiden dankzij een evenwichtige dagelijkse routine en 
activiteiten waarmee ze opnieuw vertrouwen krijgen in de toekomst, en waardoor ze 
even niet denken aan de traumatiserende ervaringen die ze hebben meegemaakt. 

Hoe kunnen deze zomerkampen kinderen en jongeren helpen? 
- Door hen af te leiden van traumatische oorlogservaringen 
- Door hun psychologische en emotionele belasting te verminderen 
- Door georganiseerde recreatieve activiteiten aan te bieden 
- Door een culturele uitwisseling 
- Door hun herstel en persoonlijke groei te stimuleren 
- Door ze te helpen om hun talenkennis en andere vaardigheden tijdens de 

schoolvakantie in een veilige omgeving te verbeteren. 

Hoelang duren de zomerkampen? 
De duur hangt af van het aantal beschikbare ontvangende overheden. Alle aanbiedingen 
zijn welkom, maar we bevelen minstens vier weken aan. 

Welke kosten moet de ontvangende overheid zelf dragen? 
Alle kosten die verbonden zijn met de kinderen en de begeleidende zorgverleners uit 
Oekraïne (waaronder eventuele uitstappen tijdens hun verblijf en activiteiten tijdens het 
kamp) moeten worden gedragen door de ontvangende lokale/regionale overheid, 
eventueel in samenwerking met lokale particuliere partners. 
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Wie dekt de reiskosten? 
- Buiten Oekraïne: de ontvangende lokale/regionale overheid organiseert het vervoer van 

de groep kinderen/jongeren van de Oekraïense grens naar de eindbestemming en terug. 
- Binnen Oekraïne: de Oekraïense partners zijn verantwoordelijk om de 

kinderen/jongeren veilig naar het afgesproken ophaalpunt aan de grens te brengen. 
 

Wat is er nodig tijdens het verblijf van de kinderen/jongeren in het kamp? 
De ontvangende lokale/regionale overheid moet in het volgende voorzien: 
- verblijf in pensions of soortgelijke groepsaccommodaties; 
- drie tot vier maaltijden per dag en voldoende water of andere niet-alcoholische dranken; 
- regelmatig contact met familieleden; 
- ziektekostenverzekering tijdens het verblijf van de kinderen/jongeren; 
- ondersteuning, afhankelijk van de behoeften van de kinderen/jongeren en de 

geplande activiteiten; 
- kleding, schoenen, hygiëneartikelen en handdoeken. 

Welke activiteiten kunnen er in de kampen worden georganiseerd? 
Sport, teambuilding, actieve spelen, masterclasses, voordrachten, lessen in kunst en 
ambachten, design, fotografie, filmregie, reizen en rondleidingen door steden, 
psychologische steun in groepsverband (voor alle soorten kampen: sport, talen, scouts, 
creatief, enz.). 

Wat zijn de vereiste documenten? 
Tot de algemene documenten behoren: 
- paspoort (buitenlands paspoort voor begeleidende zorgverleners); 
- geboorteakte van het kind; 
- volmacht van een van de ouders (notarieel verklaard);  
- opdracht van de lokale overheid om een kamp te organiseren en te bepalen wie 

verantwoordelijk is voor de kinderen tijdens hun verblijf; 
- overeenkomst tussen de ontvangende partij en de Oekraïense gemeenschap. 

Bijkomende informatie en privacyverklaring 
- De vereniging van Oekraïense steden moet er in nauwe samenwerking met de 

Europese ontvangende lokale en regionale overheden voor zorgen dat alle benodigde 
documenten en administratieve procedures voor de reis en het verblijf op 
transparante, gecoördineerde en tijdige wijze worden verstrekt. 

- De vereniging van Oekraïense steden inventariseert de behoeften van elke gemeente 
en verwerkt de voorstellen van Europese landen. Zij brengt specifieke buitenlandse 
gemeenten die zomerkampen willen organiseren voor gastkinderen uit Oekraïne met 
elkaar in contact. Zij geeft de burgemeesters duidelijke instructies om de 
vertrouwelijkheid te bewaren en geen informatie te verspreiden over de reis van de 
kinderen. 

- De ontvangende partij is verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van de 
kinderen tijdens hun verblijf in het zomerkamp. 

 
 

Meer informatie: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 
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