REBOOTKAMP
Herstart jezelf, samen met andere gamers
Reboot is een kamp voor jongeren (15j- 18j) die overmatig gamen en offline nood hebben
aan een herstart.
Vanuit de invalshoeken preventie, vroeginterventie en hulpverlening, zetten CGG Waas en
Dender, CGG Eclips en CGG Zuid-Oost-Vlaanderen actief in op het thema gamen.
Praktijk- en onderzoekservaring heeft ons geleerd dat risicovolle gamers nood hebben aan
toeleiding naar bijkomende betekenisvolle vrijetijdsbesteding. Van daaruit is het idee
ontstaan om gamers met elkaar in contact te brengen tijdens een kamp. Dit kadert perfect
binnen het gedachtegoed van peersupport als vroeginterventie.
Met het organiseren van een Rebootkamp hebben we als doel dat de deelnemende
jongeren:
uit hun gamezone treden en zichzelf en eigen goesting (her)ontdekken
ervaren dat vrije tijd anders en met anderen kan worden ingevuld
tot zelfinzicht komen op vlak van gamen en de impact ervan op het dagelijks leven
een netwerk uitbouwen om nieuwe initiatieven mee aan te vatten
Tijdens het Rebootkamp worden de jongeren uitgedaagd om op een actieve, creatieve en
reflectieve manier aan de slag te gaan met leeftijdsgenoten die eenzelfde passie hebben
voor gamen. De begeleiders werken met oog voor het individu, groepsdynamica en
zelfontdekking. De jongeren worden aangemoedigd om het kampprogramma mee vorm te
geven en naar eigen hand te zetten. Er is een beperkte mogelijkheid tot gamen en het delen
van spelervaring met de andere jongeren en de begeleiders.
Praktische informatie:
Doelgroep: jongeren tussen 15 en 18 jaar die risicovol gamen
Data: maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019
Locatie: De Mispelhoeve, Mispelstraat 181 te Sint-Niklaas
Kostprijs: €175 all-in, over te schrijven op het rekeningnummer BE80 4517 5298 6177
met vermelding ‘Reboot 2019 – Sint-Niklaas – Naam deelnemer’
Aanmelden: via het inschrijvingsformulier op de website:
https://www.rebootkamp.be/nl/kampen/sint-niklaas-16-20-augustus-2018/
Beschikbare plaatsen: 10, voorafgaand zal een intakegesprek plaatsvinden. Inschrijving
is pas definitief na betaling.

Op maandag 29 juli organiseren we voor de ouder(s) en/of begeleider(s) een infoavond
over het kamp. Deze zal doorgaan in CGG Waas en Dender, vestiging Lokeren
(Uebergdreef 12) en start om 19u30. Alle geïnteresseerden zijn welkom, je kind hoeft dus
niet al ingeschreven te zijn. De infoavond is geen verplichting, maar wel een aanrader indien
je kind meegaat op kamp. Parkeren kan op straat of aan het station op 300 meter (beiden
gratis).
Voor meer info, neem een kijkje op de website of contacteer de begeleiders:
www.rebootkamp.be
Maryline Toch – regio Gent
m.toch@cggeclips.be
09/233.58.58
Nona Pensaert – regio Waas en Dender
nonapensaert@cggwaasendender.be
0472/37.50.87
Sophie De Staercke – regio Zuid-Oost-Vlaanderen
sophie.destaercke@zov.be
0498/17.77.12

