
Vakantiekamp 
22 tot 26 augustus 2022



Luigi in de ruimte

Het wordt een week boordevol 
buitenaardse activiteiten: experi-
menteren in een ruimtelab, aliens 
zoeken in het bos, knotsgekke 
raketten bouwen en zelfs samen 
op ruimtereis gaan! Na een dag 
vol plezier kunnen jullie thuis 
even bekomen en je klaarstomen 
voor een nieuwe kampdag boor-
devol leuke activiteiten. 

Vlieg je mee!?

Kijk jij ook al zo hard uit naar 
een spetterend kamp tijdens de 
grote vakantie? Trek dan snel je 
astronautenpak aan en spring in 
Luigi zijn nieuwe raket! 

Hij gaat deze zomer de ruimte in 
en samen ontdekken jullie allerlei 
gekke dingen! 

Help Lu-i-blieb 
de weg terug-
vinden naar zijn 
planeet!



Het kamp gaat door van 22 tot 26 
augustus 2022 en wordt georganiseerd 
door de Inclusieve Dienstverlening van 
Sint Lodewijk. 
Het is ingericht op maat van kinderen met 
een milde motorische beperking en gaat 
door op de terreinen van scouts Sint-Jan 
in Wetteren. Dé ideale uitvalsbasis 
voor al die dolle avonturen met Luigi en 
(nieuwe) vriendjes en vriendinnetjes. 

Dit alles gebeurt in een professioneel 
kader met ervaren begeleiders die oog 
hebben voor de individuele noden van elk 
kind. We kiezen bewust voor kleine groe-
pen met voldoende begeleiders.

Het kamp

Inschrijven

Je zal er 
ondersteboven 
van zijn!

Dit doe je door het inschrijvingsformulier in te vullen 
via bit.ly/Luigiruimte of scan de code hiernaast!

Schrijf je in vóór 7 maart 2022 om een plekje te 
bemachtigen. 



Sint-Lodewijk vzw 
Kwatrechtsteenweg 168
9230 Wetteren

Tel. 0477 96 97 33 
luigi@sintlodewijk.be
www.sintlodewijk.be

Ondernemingsnummer 0861.746.317
RPR ORB Gent, Afdeling Dendermonde

KOSTPRIJS
€ 130 bestaande uit € 59,24 
RTH-bijdrage (€ 10,72 x 5 voor 
dagopvang + € 5,64 voor am-
bulante begeleiding), gelijk aan 
0,59 RTH-punten (0,087 x 5 voor 
dagopvang + 0,155 voor ambulan-
te begeleiding) én een bijkomende 
bijdrage voor activiteiten, vervoer 
en materiaal.

De ambulante begeleiding wordt 
aangerekend ter vergoeding van 
de administratieve kosten en voor-
bereidingstijd. 

PRAKTISCH

WANNEER
Van 22 t.e.m. 26 augustus 2022

UUR
Kamp: 9u. - 16u.
Opvang: 8u. - 17.30u.

WAAR
Terreinen scouts Sint-Jan
Groenstraat 33
9230 WETTEREN

VOOR WIE
Kinderen met een milde neuromoto-
rische beperking zoals DCD, ADHD, 
ASS, milde CP… die niet rolwagen-
afhankelijk zijn en recht hebben op 
begeleiding onder het RTH-stelsel. 
(Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)

Geboortejaar
2010 tot 2015 (lagere school)

samen toekomst maken


