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Hallo daar! 
 
Albezon is ook deze zomer weer op zoek naar enthousiaste begeleiders voor vier 
zomerkampen in een magische boerderij in de Cevennes. 
 
Albezon, wat is dat? 
 
Met een groep van tien jongeren (16-21j of 13-15j) - waarvan een drie-tal uit de bijzondere jeugdzorg - en vier 
enthousiaste begeleiders (21+) trekken we naar een eeuwenoude boerderij in Zuid-Frankrijk.  
 
Tien à twaalf dagen worden we ondergedompeld in een schitterend decor: ongerepte natuur, verfrissende 
riviertjes, adembenemende landschappen en idyllische dorpjes. ‘s Morgens steken we de handen uit de 
mouwen in de moestuin, op het fruitterras, in de keuken, in het bos...; in de namiddag genieten we van een 
siësta aan de rivier, spelen we een bosspel of bakken we brood. 
 
We doen dit alles vanuit respect voor elkaar en voor de natuur. We nemen even afscheid van de gsm en ander 
digitaals. We maken samen muziek, gaan op tweedaagse, bezoeken de lokale markt, … en kiezen ervoor 
zoveel mogelijk biologisch en vegetarisch te koken. Dit alles overgieten we met een grote portie avontuur, 
creativiteit en plezier. 
 
Wat verwachten we van een begeleider tijdens een kamp: 
 
Begeleiders begeleiden het kamp. Dat betekend: activiteiten organiseren, overzicht bewaren over de groep, 
en mee plezier maken en werken. In Albezon proberen we de lijn tussen jongeren en begeleiders dun te 
houden: iedereen werk 's morgens mee in de moestuin, we koken samen, ..., begeleiders chillen mee aan de 
rivier, ook jongeren kunnen een spel ineen steken, ... En we bespreken samen in groep waar we zin in hebben. 
We proberen dus niet leider te zijn of te focussen op de afspraken en regels, maar vooral samen als één groep 
op kamp te zijn. 
 
We proberen in de mate van het mogelijke een evenwichtige begeleidersgroep (4 personen) samen te stellen, 
waarbij telkens iemand wat ervaring heeft bij één van de aspecten van een Albezon kamp: koken / jeugdzorg / 
ecologie / al eens in Albezon geweest. Onervaren ploegen krijgen een coach, die de eerste vergadering mee 
de goeie richting uitstuurt (maar niet mee op kamp gaat). 
 
Wat verwachten we van een begeleider voor een kamp: 
 
Er zijn een aantal voorbereidende momenten (data zie website): ons begeleidersweekend (maart) voor 
begeleiders en een kennismakingsmoment (laatste zaterdag van juni) voor jongeren en begeleiders. Ook kom 
je met je begeleidersteam een drietal keer samen voor het kamp om het kamp ineen te steken (activiteiten, 
...). De jongeren die via bijzondere jeugdzorg mee op kamp gaan ga je ook met twee begeleiders bezoeken op 
voorhand, om uit te leggen hoe het kamp ineen zit en te voelen of zei en jullie het samen zien zitten. Ten 
slotte doe je de dag voor het kamp met twee begeleiders de inkopen. 
 
Meer info? 
Indien je nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel niet om ons te contacteren via mail 
vakantiekampen@albezon.be of op 0491 15 23 78. 
 
Hopelijk tot binnenkort, op een voorbereidingsmoment of deze zomer in Albezon! 
 
Met vriendelijke groeten,   
ploegje vakantiekampen  
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