
 

 

Beste deelnemers, beste ouders/verzorgers, 
 
Twee weken geleden lieten we jullie weten dat we met goede hoop de nationale 
richtlijnen voor de zomerkampen in Nederland nog zouden afwachten alvorens een 
besluit te nemen. Inmiddels is het duidelijk wat deze richtlijnen inhouden. De 
maatregelen die van ons worden verwacht maken het onmogelijk om een 
Helioskamp te organiseren. Met pijn in het hart hebben we dan ook moeten besluiten 
dat onze kampen in Nederland deze zomer geen doorgang kunnen vinden. We 
begrijpen dat dit een besluit is dat ons allen veel verdriet doet en erg ingrijpende 
gevolgen heeft. We geven in deze mail graag verdere toelichting. 
 
De afgelopen maanden is er door alle vrijwilligers keihard gewerkt aan het mogelijk 
maken van de zomerkampen. Soms heel praktisch door programmaonderdelen voor 
te bereiden, maar veel vaker nog door na te denken wat de kern van onze kampen is 
en aan welke kwaliteitseisen een kamp moet voldoen. Dat heeft tot mooie 
gesprekken geleid, waarbij we het over in ieder geval één ding eens werden: een 
onderlinge afstand van anderhalve meter grijpt te veel in op de sfeer die we met 
zoveel zorg proberen te creëren. We hadden gehoopt dat naar Belgisch voorbeeld 
deze richtlijn voor de Nederlandse kampen ook zou worden versoepeld. Maar niets 
bleek minder waar. 
 
Juist de nauwe verbondenheid door het samen zingen, in een kring zitten en met 
elkaar in tenten slapen is wat onze kampen kracht geeft. Dat geldt zowel voor 
deelnemers, die vanaf 13 jaar ook onderling anderhalve meter afstand dienen te 
houden, als voor onze stafleden, die op geen enkel kamp in Nederland dicht bij 
elkaar in de buurt mogen komen. Net als voor de deelnemers is de zomer ook voor 
onze vrijwilligers moment van ontspanning, verdieping en onderlinge verbondenheid. 
Met de afstandsmaatregelen die tijdens deze zomer gelden, komt de verbondenheid 
van de staf in gevaar en gaat de kern van de vrijwilligheid verloren. 
 
Dit betekent dat de volgende kampen dit jaar niet plaatsvinden: Vakantie’vier’kamp, 
Kinderkamp Berka, Berka Jong en Nieuw Kinderkamp Berka en het Zeilzwerfkamp. 
Dat is een harde klap in het gezicht van ons allemaal: deelnemers, ouders en 
stafleden. We hoopten zo vurig dat er een protocol zou komen waarin een kamp 
past. Maar dat bleek niet het geval. De stafgroepen in Nederland ronden nu dit 
kampjaar af en richten hun blik op volgend jaar. Dan gaan we weer met net zoveel 
enthousiasme en kracht aan de slag met de voorbereidingen van een nieuw 
kampjaar. 
 
Praktisch  
Zoals eerder gecommuniceerd zal er voor alle deelnemers van Nederlandse kampen 
de mogelijkheid zijn om reeds betaald kampgeld terug te vragen. Daarbij bieden we 
ook de mogelijkheid om een kleine of grotere schenking te doen, zodat we in een 
goede afronding voor de kampstaven kunnen voorzien en de lopende kosten van de  
 



 

 

 
organisatie ook dit jaar kunnen worden betaald. Meer informatie hierover is te vinden 
op de website. Daar is ook een overzicht van Veelgestelde vragen te vinden. 
 
We hopen dat het lukt om een mooie andere invulling van de zomer te vinden en 
werken de komende tijd hard aan een goede afronding van dit kampjaar. 
 
Met warme groet van het bestuur en aan iedereen toch een zingende zomer met 
sterrenhemels en havermoutpap gewenst, 
 
Iwein, Marina, Maayka, Karel-Jan, IJsbrand, Stijn, Finnian 
 

https://www.helioskampen.nl/veelgesteldevragen/

