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CORONADRAAIBOEK 
 VRIJWILLIGERSREIZEN ZOMER 2021 

 
Ook deze zomer ziet er jammer genoeg ‘anders dan anders’ uit. Er zijn heel wat maatregelen waarmee 
je als vrijwilliger rekening zal moeten houden. Maar, … net deze maatregelen stellen ons in staat 
vrijwilligers op een veilige manier uit te sturen en er samen een topzomer van te maken! 

Te volgen maatregelen = zomerregels jeugdwerk + maatregelen bestemming + regels project 

Afhankelijk van jouw bestemming en het project waar je aan de slag gaat, kunnen de door jou te volgen 
maatregelen dus strenger/minder streng zijn. 

Voor afreis 
 

• Wanneer kan je niet deelnemen? 
o Wie ziektesymptomen heeft (ook al is het geen COVID) kan jammer genoeg 

niet mee op vrijwilligersreis. Je kan pas deelnemen als je 3 dagen 
symptoomvrij bent.  

o Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met een besmet 
persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.  

o Behoor je tot een risicogroep? Dan heb je toestemming van je dokter nodig om deel te 
nemen – meer info vind je in de medische bijlage. 

o Ook bij twijfel overleg je met je arts. 
o Bouworde bezorgt je tijdig de voor jouw bestemming geldende reisvoorwaarden (bv. 

negatieve PCR-test vereist, …). 
 Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig (niet te vroeg/niet te laat) laten 

afnemen van de nodige testen en/of het bijhorende papierwerk 
(coronacertificaat, …). 

 Beschik je niet tijdig over de nodige documenten en kan je hierdoor niet op 
vrijwilligersreis vertrekken, dan draag je zelf de bijhorende kosten.  

 Ook wie tijdens de vrijwilligersreis gevaccineerd wordt en hierdoor niet kan 
deelnemen is zelf verantwoordelijk voor de kosten (geen geldige annulatiereden). 

 Bouworde vraagt jongeren die een PCR-test moeten afleggen voor vertrek om na 
de testafname het aantal contacten te beperken om tussentijdse besmetting te 
vermijden. 
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• Vrijwilligers schrijven dit extra op hun bagagelijst: 

o Desinfecterende handgel 
o Voldoende mondmaskers, min. 1 per dag 
o Papieren zakdoekjes 
o Koortsthermometer 
o Wegwerphandschoenen 
o Zeep 

Tijdens je vrijwilligersreis 
 
Heen- en terugreis 
 
Tijdens de heen- en terugreis per bus, trein, vliegtuig, … hou je je aan de geldende maatregelen. Je 
draagt een mondmasker waar vereist en houdt 1,5 m afstand tot andere reizigers waar mogelijk. 

 
Ter plaatse 

 
• Elke vrijwilligersgroep vormt - samen met projectverantwoordelijken en/of andere 

(permanent) aanwezigen op het project - één zogenaamde bubbel. 
o Binnen deze bubbel zijn samen eten, slapen, spelen, vrijwilligen, … geen 

probleem. Je hoeft geen afstand te houden en ook geen mondmasker te 
dragen. 

o Maar gebruik je gezond verstand en beperk waar mogelijk intensief fysiek contact. (smeer 
jezelf in, vermijd contact met elkaars gezicht, elkaar schminken, …) 

o Kinderen tot en met 12 jaar mag je indien nodig wel helpen met insmeren, schminken, …  
o Tijdens een uitstap, op het publieke domein, … hou je je aan de geldende 

samenscholingsregels van je bouwkampland. (Bv. je mag per 6 aan een tafeltje, 
samenscholen op straat mag met 8, …) 

• Met iedereen buiten deze bubbel (externen) hou je minstens 1,5 m afstand. Kan 
dat niet, dan draag je een mondmaskers. 

• Binnen je bubbel kan je materiaal gewoon aan elkaar doorgeven. Verlaat het 
materiaal je bubbel of komt er extern materiaal je bubbel binnen? Dan moet het 
grondig gereinigd worden of wacht je 3u alvorens het gebruikt kan worden. 

• Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht.  
• Hygiëne & co: 

o Was regelmatig je handen: voor en na het eten, voor en na toiletbezoek, 
voor en na een bezoek aan de winkel, … 

o Bouw extra rustmomenten in 
o Hoest/nies in je elleboog 
o Verlucht zoveel als mogelijk 
o Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg in gesloten 

vuilbak 
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• Vrije tijd: Have fun maar gebruik je gezond verstand. 
o Vermijd drukke plaatsen of massabijeenkomsten 
o Hou 1,5m afstand of draag een mondmasker als dat niet kan 
o Volg de lokale richtlijnen 

• De groepsbegeleider/kampbegeleider is corona-aanspreekpunt tijdens en na het kamp en: 
o zorgt ervoor dat contactlogboek systematisch wordt bijgehouden (zie bijlage). Het dient 

als tracingstool mocht er toch iemand besmet raken. Het bevat: 
 Overzicht leden per bubbel = aanwezigheidslijst 
 Overzicht contacten buiten bubbel + de genomen voorzorgsmaatregelen 

o zorgt voor de opvolging van de coronamaatregelen 
o Verstrekt de nodige info aan contacttracing indien nodig  
o vormt de schakelpersoon tussen de groep en de coronacoördinator bij Bouworde  

• De coronacoördinator bij Bouworde kan je tijdens jouw vrijwilligersreis 24/7 bereiken via het 
noodnummer +32 (0)475 41 45 91. 

 
 

Toch ziek? 
 

Wees waakzaam voor coronasymptomen 
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Vermoeden corona? 

 
1. Plaats jezelf in quarantaine tot de uitslag bekend is en vermijd contact 

met de andere groepsleden/mensen van het project 
• Ga niet op eigen houtje naar het ziekenhuis en blijf op je 

verblijfplaats 
• Neem eventueel paracetamol bij koorts of pijn en was regelmatig je handen 

2. Verwittig Bouworde. 
3. Wij contacteren projectverantwoordelijke en bekijken de nodige stappen 

(doktersbezoek, …) 
4. Is de uitslag van de coronatest negatief? 

• Verwittig Bouworde van de uitslag van de coronatest zodat ook de andere 
vrijwilligers en het project verwittigd kunnen worden. Je kan nu uit 
quarantaine. 

5. Is de uitslag van de test positief en wordt er dus corona vastgesteld? 
• Dan volgt isolatie op het project: 

o  terugkeer met openbaar vervoer/vliegtuig zal pas kunnen als 
de periode van isolatie over is/als je genezen verklaard bent. 

o Indien mogelijk (afhankelijk van het land), kan/mag/moet je 
opgehaald worden door je ouders of andere 
contactpersonen. 

• De overige groepsleden gaan in quarantaine op het project 
o Afhankelijk van het land waar je bent, kan/mag/moet je 

opgehaald worden door je ouders of andere 
contactpersonen. Indien dit niet kan, blijf je de opgelegde 
periode in quarantaine. Pas daarna kan er teruggekeerd 
worden naar huis. 

Opgelet! Wees je ervan bewust dat je vrijwilligersreis bij een besmetting met covid-19 tijdens het kamp 
(bij jezelf of groepsgenoten, …), omwille van een mogelijk domino-effect, aanzienlijk kan uitlopen. 

Voorbeeld domino-effect – groep van 8 vrijwilligers 
• Bij vrijwilliger A is bevestigd covid-19 vastgesteld. 

o De overige 7 vrijwilligers gaan in quarantaine en laten op dag 1 en dag 7 na het laatst 
contact met vrijwilliger A een PCR-test afnemen. 

• Vrijwilliger B test ook positief. 
o Voor de overige 6 vrijwilligers start de duurtijd van de quarantaine van 0. Ze moeten 

zich opnieuw op dag 1 en dag 7 na het laatst contact met vrijwilliger B laten testen 
• Vrijwilliger C test ook positief 

o Voor de overige 5 vrijwilligers start de duurtijd van de quarantaine van 0. Ze moeten 
zich opnieuw op dag 1 en dag 7 na het laatst contact met vrijwilliger C laten testen 

• … 
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Quarantaine/isolatie? 
 

Quarantaine = preventief afzonderen  
(in afwachting testresultaat bv.) 

Isolatie = positief getest 

Blijf op het project/verblijfplaats en laat je testen  
• op dag 1 en 7 na laatste contact met 

besmet persoon 
• Je verlaat je verblijfplaats enkel als het 

echt nodig is om naar de dokter, 
apotheker of supermarkt te gaan. 

• Je gaat niet op uitstap 
• Vrijwilligerswerk kan mits de maatregelen 

dit nog toelaten 

Blijf op het project/verblijfplaats. Ga niet naar 
buiten. 
Verlaat je verblijfplek pas na 10 dagen 

• Als je al minstens 3 dagen geen koorts 
meer hebt 

• Als je geen respiratoire problemen meer 
hebt (benauwdheid, problemen met 
ademhaling). 

 
Draag altijd een mondneusmasker Blijf weg van de bubbelgenoten 
Je mag in de tuin of op het terras zitten Je mag in de tuin of op het terras zitten 
Je meet 2 keer per dag je temperatuur Zet je ramen open 
Zet je ramen open 
Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld 
deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.) 

Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld 
deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.) 

Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis 
wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, 
lakens, etc.) 
 
In geval van quarantaine tijdens een vrijwilligersreis 
zullen de groepsleden/bubbelleden ‘samen’ in 
quarantaine gaan aangezien voor elk apart geen wc, 
badkamer, … voorzien kan worden. De groepsleden 
zien elkaar dus nog wel maar houden afstand, dragen 
mondneusmasker en houden zich aan de hierboven 
beschreven regels. 

Je verblijft in een andere (slaap)kamer dan de 
bubbelgenoten.  
 
Isolatie = je ziet niemand en hebt dus zo min mogelijk 
contact met de overige groepsleden. 

 

Terug thuis 
 

• Als vrijwilliger ben je waakzaam voor eventuele coronasymptomen. Word je 
net na je reis ziek? Verwittig dan Bouworde zodat ook de andere groepsleden 
en het project verwittigd kunnen worden (contacttracing). 
 

• Indien er net na het bouwkamp een coronabesmetting wordt vastgesteld op het project, 
wordt Bouworde hiervan op de hoogte gebracht. Bouworde verwittigt alle deelnemers. 
 

• Het contactlogboek moet min. 1 maand na de vrijwilligersreis bewaard blijven. De groeps- of 
kampbegeleider is hiervoor verantwoordelijk en bezorgt Bouworde hiervan een foto of scan. 
 

• Bij terugkeer naar België hou je je aan de op dat moment geldende maatregelen. Indien vereist 
vul je het Passagier Lokalisatie Formulier in en volg je eventueel daaruit voortvloeiende 
adviezen (testing, quarantaine, …) op. 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
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