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Voor de jongsten vragen
we een pakketje te voorzien per dag met: zuivere
T-shirt met short en sokken.
Graag het ondergoed
apart houden omdat dit
meegenomen wordt naar het
zwembad!

2 klevertjes van de mutualiteit en eventueel SIS kaart
DIABETESDAGBOEK
2 NIEUWE insulineflesjes van elke soort
insulinepen(nen)
voor diegenen met een insulinepomp: naaldjes, katheters, batterijen, enz.
bloedglucosemeter en bloedstrips voor 9 dagen (zeker 2 x 50 strips)
eventuele geneesmiddelen die niet in verband staan met de behandeling van de diabetes
GLUCAGEN
eventueel koeltasje (Frio)

Zeker meenemen:














1 regenjas (van het type anorak met kap)
1 paar sportschoenen
1 paar sandalen / slippers
Praktische en gemakkelijke kleren voorzien op
alle weersomstandigheden, aantal aangepast aan
de verblijfsduur vb: 2 lange zomerbroeken, shorts,
bermuda, T-shirts, warme truien (geen stadskledij)
2 ( of 3 ) pyjama’s of nachthemden
Ondergoed (hoeveelheid aangepast aan de
verblijfsduur): 10 slipjes, 5 lijfjes, 10 paar sokken...
1 toiletzak (zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstel, kam of borstel,..)
Zonnecrème / zalf tegen insectenbeten
2 handdoeken
2 washandjes
1 hoofdkussensloop
1 hoeslaken

 1 overtrek voor een eenpersoonsdonsdeken OF
een slaapzak
 2 zwempakken
 2 grote badhanddoeken
 1 pet
 1 stevig klein rugzakje
 Drinkbus en brooddoos (graag met naam)
 KATOENEN LINNENZAK OF EEN EXTRA
KUSSENSLOOP VOOR DE VUILE WAS
 Pennenzak met 2 balpennen, potlood en gom,
kleurpotloden, stiften, schaartje, pritt, plakband...
 Postzegels ( voor kaarten en brieven )
 Omslagen en briefpapier
 voor de jongsten: omslagen met voorgeschreven
adressen en eventueel de briefomslagen al
voorzien van een postzegel
 8 wasspelden met de naam als het enigszins kan.

Als het enigszins kan:
Gezelschapsspel(en), leesboeken, verkleedkledij rond ons thema “alle dagen feest” (indien je er hebt, mag je ze
dragen bij aankomst), fiets, fietshelm en fluovestje. Mocht uw kind geen fiets bijhebben dan kan deze ter plaatse
gehuurd worden. U dient de eerste dag van het kamp het verschuldigde bedrag van 15 euro te betalen.
LAAT DE VOLGENDE DINGEN BEST THUIS. JE KAN DIT ALLEEN MAAR VERLIEZEN
GSM, waardevolle polshorloges en juwelen Radio, walkman, iPod, MP3 ... zijn op eigen
verantwoordelijkheid Geld: mocht uw kind iets nodig hebben, zullen wij het nodige geld
lenen

Voedsel: De menu’s worden samengesteld door de diëtisten en het eten wordt bereid
door het keukenpersoneel dat dit al jaren voor ons doet. Het is dus nutteloos voedselpakketten of snoepgoed mee te geven of later te verzenden.

