INFOFICHE
DIVERSITEIT

De infofiches zijn er om jou als jeugdwerker te ondersteunen met
informatie en tips rond diversiteit. Het EJV hecht er waarde aan dat
ieder kind en elke jongere tot zijn of haar recht kan komen.

Financiële
drempels
op kamp

Welke hulp kan
het EJV bieden?
Niet iedereen heeft het financieel
even breed. Sommige gezinnen leven
onder of net boven de armoedegrens

Kinderen en jongeren (uit gezinnen) die

en het aantal gezinnen dat het

financiële drempels ervaren help je enorm

financieel moeilijk heeft neemt toe.

door:

Financiële zorgen gaan over meer
dan geld: niet of moeilijk rond kunnen
komen kan voor stress zorgen en
invloed hebben op andere gebieden
zoals gevoel van eigenwaarde,
gezonde voeding, mee kunnen doen
aan activiteiten en hobby’s, mee op
kamp kunnen gaan of niet.

+ jouw lokale groep of kamp een veilige plek
te laten zijn waar alle kinderen en jongeren
zich gelijk kunnen voelen
+ oog te hebben voor verborgen kosten en
hier tijdig over te communiceren
+ actief mee te denken als het gaat om
vervoer of (kamp)spullen
Zo dragen we samen zorg dat ieder kind –
ongeacht de financiële thuissituatie – zich
gezien weet binnen het EJV en mee kan doen.

Extra informatie & andere infofiches vind je terug op

EJV.BE/DIVERSITEIT

Wat kan jij doen rond financiële drempels
op kamp?
Zorg voor een veilige omgeving
+

Laat je kamp een veilige plek zijn waar iedereen zich
gelijk kan voelen en zich kan ontspannen. Financiële
zorgen kunnen leiden tot schaamte, stress en

+

gevoelens van onveiligheid of onzekerheid met zich

Maak EJV kleding mogelijk voor iedereen

meebrengen. Het is fijn als op kamp de dagelijkse

+

De EJV kledij: supertof! Houd wel in het oog dat

zorgen even opzij kunnen.

iedereen zich welkom en deel van de groep blijft

Werk met een vaste (vertrouwens-)persoon als

voelen, het kunnen aanschaffen van EJV kledij is niet

aanspreekpunt op kamp die kan meedenken wanneer

voor iedereen vanzelfsprekend.

er financiële zorgen zijn. Laat iedereen weten wie dit

+

Is er EJV kleding die een tweede ronde mee kan?

is. Persoonlijke contacten zijn belangrijk: zo kan

Bekijk of je als kamp in een tweedehandssyteem kunt

vertrouwen groeien en is het makkelijker om financiële

voorzien. Ook binnen het EJV werken we aan een

zorgen te delen.

tweedehands kledinglijn.

Informeer over sociale korting en financiële

Wees je bewust van verborgen kosten

tegemoetkomingen

Bij een kamp komen extra kosten kijken. Denk aan: vervoer

+

Iedereen die zich inschrijft voor een EJV kamp of
kadervorming kan aanspraak doen op het sociaal
tarief. Dit geldt voor deelnemers én leiding. Het is ook
altijd mogelijk om in schijven te betalen.

+

Informeer waar mensen terecht kunnen voor
financiële tegemoetkomingen of regelingen. Die zijn er

naar de locatie, zakgeld om iets te kunnen kopen tijdens de
dagtocht op kamp, een collecte, samen pizza eten op een
voorbereidingsweekend. Wees je hiervan bewust en:
+

zo laag mogelijk voor iedereen.
+

dit tijdig naar ouders en/of deelnemers zodat ze de

armoedegrens valt.
Verwijs voor het aanvragen van sociaal tarief en een
overzicht van tegemoetkomingen van de mutualiteiten

mogelijkheid hebben om iets te regelen of te sparen.
+

Communiceer duidelijk en naar iedereen
+

Informeer steeds alle ouders of deelnemers over de
mogelijke financiële steun. Zo is iedereen op de

Kijk of je iemand vervoer kan helpen zoeken als
vervoer een grote hap uit het budget is of voorzie in

door naar ejv.be/iedereen-mee-op-kamp. Ook bij
OCMW’s kunnen mensen terecht voor financiële steun.

Maak ruim op voorhand de deelnemersprijs bekend
en lijst te verwachten extra kosten op. Communiceer

ook voor mensen met een inkomen dat net boven de
+

Kijk kritisch naar de kosten die je maakt en houd ze

een carpoolsysteem.
+

Voorzie in een uitleensysteem zodat mensen die
bepaalde spullen niet kunnen aanschaffen geen
extra kosten hoeven te maken voor een slaapzak,
slaapmatje of andere kampbenodigdheden.

hoogte, viseer je niemand en neem je de drempel weg
om zelf om hulp te moeten vragen.

Goed om te weten
+

+

Iedereen mee op kamp

Heb je recht op sociaal tarief? Via IEDEREEN

Ieder jaar reserveren verschillende EJV kampen plaatsen

VERDIENT VAKANTIE ontvang je korting op een breed

voor kinderen uit gezinnen in kansarmoede en/of met

vrijetijdsaanbod (attractieparken, gezinsuitstappen,

een vluchtachtergrond. Deze plaatsen blijven open tot

etc.).

een maand voor de start van het kamp.

Op WELZIJNSZORG.BE en UITDEMARGE.BE vind je

Ken je gezinnen die hier mee geholpen zijn? Neem

veel informatie, advies, begeleiding en vorming rond

contact op via DIVERSITEIT@EJV.BE en we helpen je

armoede.

graag verder.

