I-KAMP
GELOOF ● RESPEK ● INTEGRITEIT ● TROTS

I-KAMP 2021: BELANGRIKE INLIGTING en INPAKLYS
BELANGRIKE INLIGTING
1.

KAMPDATUMS
EN -TYE

2.

BETALING

3.

4.

5.

6.

7.

ONTTREKKING
NA
INSKRYWING

OUERS EN
SELFONE

TERREIN EN
ROETEAANWYSING

VERVOER

VERBLYF

1. AANMELDING: Maandag 03 Januarie 2022 om 10:00
2. KAMPAFSLUITING: Woensdag 05 Januarie 2022 om 16:00
1. Nadat jy ingeskryf het vir ‘n groep, sal ‘n bevestigings SMS en e-pos aan
jou en jou ouers gestuur word, Dit bevat die bankbesonderhede, sowel as jou
verwysingsnommer. Betaal asb die fooi met die verwysingsnommer as
verwysing.
2. Betaal asb binne 5 werksdae na inskrywing.

1. Na 24 Desember 2021 is alle aankope reeds gedoen en kan geen
kampfooi met onttrekking uit ‘n kursus terugbetaal word nie.
2. Navrae insake onttrekkings by die kampsekretaresse by
administrasie@thabakamp.co.za.

1. Ouers is geneig om te reageer op selfoonboproepe as die
Verkenner verlang of ongemaklik is. Asseblief, skakel eers die
groepleier of kampleier voordat u onnodig kamp toe ry of u kind kom
haal.
2.Laat verkieslik selfone tuis.
1. Thaba is 80km van Pretoria af. GPS koördinate van die hek is: 25° 31’
22.47” Suid; 27° 40’ 25,61” Oos.
2. Besigtig die terrein by: https://goo.gl/maps/I1Mej
3. Aanwysings na die terrein is soos volg: Ry via Hartbeespoort op die R511
na Brits. Ry deur Brits, sonder om af te draai, met die Thabazimbipad (R511).
Volg die pad na Thabazimbi vir ± 11 km. Draai links by die BETHANIE afrit
(groot bord wys ”Walk with Lions”, Ukutula Lodge Lion Park). Volg die pad
(sonder om weer af te draai) vir ± 8 km (laaste 3 km is openbare grondpad).
Draai links by die Thaba naambord,100m na hoogspanningsdrade oor die
pad.
Eie vervoer na en van die kamp. Dit word ten sterkste aanbeveel dat
saamry geleenthede gereël word om hierdie koste tot ‘n minimum te beperk.

1. Russiese tente (“Thaba tente”) word verskaf teen 50% besetting.
Eie klein tente moet nie saamgebring word nie.
4. Verkenners van wie die ouers op die kamp is, deel nie tente met ouers
nie, maar bly saam met hulle mede-kursusgangers of in ‘n eie tent.

-1-

BELANGRIKE INLIGTING
8.

9.

10.

1. Jeuglede en volwassenes wat ingeskryf het vir die kamp, word gevra om
nie kamp toe te kom indien die jeuglid/volwassene verkoue simptome toon
nie
2. By aankoms sal ouers van lede gevra word om die voorgeskrewe Covid
COVID
vrae te beantwoord en temperatuur sal gemeet word. Soos per voorskrif sal
MAATREËLS
risiko gevalle dadelik huistoe gestuur word en nie die kamp bywoon nie.
3. Elke kampganger bring sy/haar eie masker (verkieslik een per dag) en ‘n
bottel (minstens 100 ml) handontsmettingsmiddel saam. Indien nodig,
sal dit tydens die kamp aangevul word. Die kamp verskaf ook ‘n “buff” wat as
masker gedra kan word.
5. Alle voorgeskrewe Covid-maatreëls itv die dra van maskers, sosiale
distansieëring en handewas geld. Thaba se Covid Standaard
Werksprosedures is op ons webblad beskikbaar
1. Die gebruik of die besit van sigarette en e-sigarette deur jeuglede,
alkoholiese drank, dwelmmiddels (insl dagga) en items van seksuele
aard, soos pornografie, deur alle kampgangers is verbode.
SIGARETTE,
2. Volwassenes rook/e-rook nie in die teenwoordigheid/ten aanskoue
DRANK,
van jeuglede nie. Waterpype (Hubbly Bubbly) word nie op die kamp
DWELMS EN
toegelaat nie.
ITEMS VAN
3. ‘n Inskrywing vir hierdie kamp impliseer dat hierdie beleid verstaan en
SEKSUELE AARD nagevolg sal word en dat die kampganger in geval van ‘n oortreding /
vermoedelike oortreding sy/haar besittings sal onderwerp aan
deursoeking deur lede van die kampdagbestuur
4. Indien gevind word dat ‘n persoon hierdie beleid oortree, kan die persoon
aan die Voortrekkers se dissiplinêre proses onderwerp word.
1. Dit is ‘n kriminele oortreding om die huidige SAPD of SANW uniformstukke
ongemagtig te besit of te dra (Verdedigingswet No 42/2002, Hoofstuk 17,
Artikel 5). Laat asb sulke uniformstukke by die huis. Buitelewe- en
SAPD / SANW
klerewinkels het ook “kamoefleerdrag” as jy dit graag wil dra.
UNIFORMS
2. Indien enige SAPD of SANW uniformstukke deur ‘n ongemagtigde
persoon gedra word, kan dit deur lede van die SANW (wat die kamp
bywoon) gekonfiskeer en aan die Militêre Polisie oorhandig word.

NOODNOMMERS OP DIE KAMP
Groepleier (Louis Keyser): 083 308 1757
Kampsekretaresse (Janina Schultz): 083 686 8644
Kampleier (Willie Wagner): 082 921 3822
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INPAKLYS
BELANGRIK, bring saam…
 Gemaklike, ou klere vir die veld. ’n T-hemp of Gholfhemp is die beste. GEEN oop skouers met

bandjies, oop magies of klere wat minder bedek as wat fatsoenlik is nie, asb.
 Warm trui/baadjie/Drimac


















Reënjas
Waterstewels (Gumboots) (as jy wil)
Broek en T-hemp om in te slaap, asook onderklere
PET of HOED. (As jy wil, ons verskaf wel ’n pet)
Stapskoene/stewels en goeie kouse wat die veld kan hanteer en jy mee kan stap. Geen
plakkies/sandale/oop skoene nie
Slaapsak
Kussing (as jy wil).
Stappers- of kampmatras (as jy wil). Jy slaap op die grond in ’n tent met ’n grondseil. Geen
kampbed (“stretcher”) nie
Toiletware en Medikasie soos nodig. Jy is nou ‘n Verkenner, dus is medikasie jou eie
verantwoordelikheid. Hulp/toesig sal egter op versoek verleen word. Medisyne wat in ’n yskas
gebêre moet word, sal ingeneem word
Beker, ‘n bordesak is nie nodig nie, ander eetgerei word voorsien
Kampstoeltjie (verkieslik klein opvoutipe)
Bybel (goed beskerm in ‘n plastiek of waterdigte sak
1 liter (minimum) waterbottel wat jy kan dra
Bosluisweermiddel (as jy wil)
’n Klein een-dag rugsak
Wat is nie nodig nie...

 Ekstra klere buiten dit wat voorgeskryf is.
 ‘n Klomp snoeperye. Daar is meer as genoeg lekker kos om te eet. Daar is egter nie’n snoepie op
die kamp nie .
 Geen tente word benodig nie. Jy word voorsien van ‘n TENT
Los liewer by die huis…
 Om wegraak te verhoed, los liewer duur items en kosbaarhede by die huis.
 Die gebruik/speel met selfone word nie toegelaat tydens kursustyd nie. Selfone word nie
gelaai nie. Laat selfone asseblief by die huis
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