
Beste Tipper/Tiptien/Ouder 
 
Alweer klaar voor de zomer, zin in het Chirokamp?  
 
Dit jaar gaat het zomerkamp wat verder dan de Belgische contreiren, we gaan namelijk naar 
HONGARIJE!!! Het kamp zal doorgaan van 13 tot 24 juli 2023, zet het alvast in de agenda! 
 
Zoals jullie wel of niet weten gaat onze Chiro om de 5 jaar op kamp naar het buitenland. Dit 
doen we met behulp van organisatie JEKA. JEKA is een non-profit organisatie die duurzame 
reizen voor groepen jongeren/kinderen organiseert. Ze staan gekend om groepen op maat te 
begeleiden en om beste format van de reis te kunnen garanderen. Zo zijn we 5 jaar geleden 
op kamp geweest naar Tirol in Oostenrijk! 
 
Waarom Hongarije? Ons kamphuis is gelegen aan het Balatonmeer. Dit meer is het 
grootste zoetwatermeer in Europa (opp. 592 km2). De weersverwachtingen zijn daar ook 
stukken beter dan in ons belgenlandje, nl. de gemiddelde temperatuur in juli is 27°C. Neem 
maar al zeker je zonnecrème mee! Als we toch nog niet warm genoeg hebben, kunnen we 
altijd naar de thermische baden gaan J.  
 
Rond en in het Balatonmeer zijn er talloze activiteiten, zodat iedereen zich ten volste kan 
uitleven! Maak thuis al eens een Goulash en eet als dessertje een Ruszwurm schuimgebak, zo 
kan je de delicatessen van Hongarije al eens proeven. Installeer alvast ook Duolingo, zo kan je 
goedendag en goedeavond zeggen tegen de plaatstelijke bevolking J. Kortom Hongarije is 
een zeer mooi en groot land, waar veel te beleven valt en het weer goed mee zit.  
 
Hoe gaan we nu naar Hongarije? De afstand van Brussel naar het Balatonmeer is ongeveer 
1350 km. JEKA voorziet een bus, deze bus is een nachtbus en vertrekt vanuit de Chiro op 13 
juli 2023 tussen 21-23u ‘s avonds. Het exacte uur wordt later nog doorgegeven. Zo raken we 
comfortabel in het mooie Hongarije.  
 
Natuurlijk kost een buitenlands kamp al wat meer dan een tentenkamp in België. Het kamp 
van dit jaar in Hongarije kost €521 per persoon. JEKA voorziet een spaarplan, dit wil zeggen 
dat er vanaf decemeber elke maand een deel van het bedrag moet gestort worden. Voor ons 
is het belangrijk dat iedereen die meegaat zich aan het spaarplan houdt. Meer uitleg over dit 
spaarplan krijgt u na het inschrijven.  
 
Heb je er ook zoveel zin in als ons?  
 
Schrijf je dan zo snel mogelijk in (TEN LAATSTE 20/11/2022) via de link op de site 
(www.chirosintrita.com). VRAGEN? Je kan ons altijd mailen op leiding.chirostrita@gmail.com 
en dan proberen wij je zo snel mogelijk te helpen! 
 
Tot in Hongarije,  
 
Enthousiaste Chirogroetjes 
De Leiding ❤💙 


