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Aspi-kamp zuid Bosnië  Bosnie & herzegovina 

rondreis ter plekke met telkens andere verblijfplaatsen        
 Sarajevo, Konjic, Mostar, Buna, Hutovo Blato, Kravice watervallen                  

Kampperiode:  31/06/2016   tot  7/07/2016      (Dit was de eerste keer dat we er waren) 

 

Chiro Jomada Wijnendale (Aspi’s )  Leeftijd: 16- 18  jaar 
 

Aantal leden:  7  

Grootte van de groep: vul in Aantal begeleiding:  3 

Aantal koks/anderen:  0 

 

Contactpersoon: 

Lara Van de Velde     01/06/1993 
Mosselstraat 26 8820 Torhout 
Lara.vandevelde@hotmail.com  
0472/012389 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?   X ja    
Te bereiken? altijd 

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  

/ 

 

  

mailto:Lara.vandevelde@hotmail.com
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1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?   X ja   

 

Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp? 

X Officiële websites 

X Internetfora 

X Wegwijzer Reisinfo vzw 

□ Reisgidsen 

□ Verslagen van de eigen jeugdgroep (vroeger kamp) 

□ Verslagen van andere jeugdgroepen 

□ Verslagen van vrienden en kennissen 

□ Informatie van een reisagent 

□ organisatie waarmee we samenwerkten (JEKA, JINT…) 

□ andere 

 

Welke reisgidsen, websites, organisaties…raad je aan andere jeugdgroepen aan? 

Wegwijzer, websites  

Waarover vond je moeilijk informatie?  

 de kleinere steden 

 
Wegwijzer Reisinfo vzw streeft ernaar de beste ondersteuning te geven aan jeugdgroepen die op buitenlands kamp gaan.  

Heb je nog tips om dit te verbeteren? 

Ik vond dat wegwijzer ons ondersteunde in alles wat we wilden, met extra vragen konden we ook altijd bij jullie langs 
 

PAPIERWERK 

Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?   identiteitskaart en ouderlijke toestemming 

Wat moest je hiervoor doen? Blad afdrukken van Chiro nationaal en aan ouders bezoeken   

 

Welke kosten kwamen hierbij kijken?      

Niets 

 

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?    

probeer zoveel mogelijk voorbereid te zijn door bv kopies van alles 

 

VERZEKERING 

Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?   

X we namen geen extra verzekering       

 

Had je tijdens je reis te maken met ziekte, ongeval, diefstal,... en hoe verliep de afhandeling (mutualiteit, verzekering...)?  

Geen enkel probleem   

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? We hadden een EHBO koffer en leider die verpleger is mee  
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 400 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 9 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
koekenverkoop, rent-an-aspi 

 
 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:              

 

Hoe betaalde je ter plekke?  lokale munt ter plekke afgehaald 

Heb je ter plekke geld afgehaald?   ja, met gewone bankkaart 

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?   

wij haalden geld af maar waren op het einde 500 euro extra afgehaald en hebben hiervoor procedure ingediend bij de bank  

 

Tips rond geld en betalen?   

Hou geld goed bij en laat niet te veel tonen dat je veel geld op zak hebt 

 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop x Goedkoop Normaal Duur 

Wat was er abnormaal duur?    Embleempjes voor op de hemden  

Wat was er abnormaal goedkoop?   Drank, eten, overnachting  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? /   
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2. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:              

De leden gingen met het vliegtuig   (en  met een of meer minibusjes ) 
 

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Austrian Airlines 
Contactgegevens:      telefoon, website, adres 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 1700 

 Prijs per persoon:            € 243                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   0 
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
ze waren onze bagage kwijt maar losten dit goed op 
 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:              

We verplaatsen ons ter plekke   met de bus , met een of meer minibusjes en  kies een transportmiddel 
 

We werken met deze transportmaatschappijen:

 Ter plaatse firma’s gezocht 

 vul de naam en website of adres in  

 vul de naam en website of adres in  

 vul de naam en website of adres in 

Minibussen hebben wij niet genomen, we hebben vervoer gekregen van de hostels en van de eigenaar van de camping (tegen 

betaling).  

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      € 700 

 Prijs per persoon:            € 100                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   0 
 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
Probeer vooraf uit te zoeken wat de meest gebruikte zinnetjes zijn aangezien ze praktisch geen engels kennen 
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3. VERBLIJF 
 

We verbleven in  X kleine tentjes   □ groepstenten 
   X gebouwen met bedden  □ gebouwen zonder bedden  
 
Om kans te maken op de  prijzen van deze wedstrijd is het belangrijk dat je je kampplaatsen deelt.  

Ga naar  www.buitenlandskamp.be . Daar kan je de locaties waar je overnachtte toevoegen. Als de kampplaats al bestaat, 

vul dan een beoordeling in. Vul daarna de links in naar kampplaatsen in die je invoerde op www.buitenlandskamp.be. 
 
 

Buna  http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/camping-half-island_bosnie-herzegovina 

wij zijn in 2 hostels (Sarajevo en Konjic) blijven slapen en voor de rest continu op dezelfde camping.  

 

 
 
 

4. COMMUNICATIE  

INTERNET EN GSM       Waardering:              
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?   In de camping was er wifi 

 

Kwaliteit van de internettoegang?     Maak je keuze   

Internettoegang aanwezig op <1km  van de kampplaats? X ja   □ neen 

Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)   X ja   □ neen 

Kon je via een gsm-netwerk op internet?   X ja   □ neen 

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?  X ja   □ neen 

Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?  □ ja   X neen   

  

CONTACT MET LOCALS       Waardering:              
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?  Bosnisch en Engels (miniem) 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   Heel vriendelijk 

 

 

 

  

http://www.buitenlandskamp.be/


KAMP78    © Wegwijzer Reisinfo vzw   versie 2015 

 

5. ACTIVITEITEN 
 

SPORT EN AVONTUUR       Waardering:              

 Wandelen Fietsen Kayak/raften Andere 

Zijn er mogelijkheden in de omgeving? X ja   □ neen X ja   □ neen X ja   □ neen 
Vul andere 
mogelijke  
activiteiten in 

Waren de routes gemarkeerd? □ ja   X neen □ ja   X neen □ ja   X neen □ ja   □ neen 

Kon je onder begeleiding een parcours doen? □ ja   X neen □ ja   X neen □ ja   X neen □ ja   □ neen 

Waren er bevoorradingsmogelijkheden onderweg  
(winkel, dorpje, bron met drinkbaar water?) 

X ja   □ neen X ja   □ neen □ ja   X neen □ ja   □ neen 

Kon je al het nodige materiaal huren? X ja   □ neen X ja   □ neen X ja   □ neen □ ja   □ neen 

Hoeveel kostte de activiteit? Gratis 
Niet van 
toepassing 
op ons 

Niet van 
toepassing 
op ons 

 

 

Welke sport- of avontuurlijke activiteiten hebben jullie gedaan?  
Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving met kostprijs, adres, tijdsduur, zwaarte van inspanning, eventuele beperkingen qua leeftijd, grootte van de groep… 
vooral gewandeld 
Hutovo Blato doet geen individuele kajakverhuur meer normaal. Door de campingeigenaar konden we wel vragen of dat niet 

mogelijk was om dat toch nog eenmalig toe te laten voor ons! Dus hebben we het wel gedaan Wij vonden het fantastisch, onze 
leden minder (wat saai vonden ze).  

 
Alle foto's van Bosnië zijn hier te vinden: 
https://www.facebook.com/pg/Chirojomadawijnendale/photos/?tab=album&album_id=1288477907837566   
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?   

mooie natuur! 

 

 

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:    

Welke andere activiteiten hebben jullie nog gedaan? 
(feesten, stadsbezoeken, concerten, musea, natuurparken,  vrijwilligerswerk, uitwisseling…) 

niet van toepassing 
 

Hoe beoordeel je deze activiteiten?   

niet van toepassing 

 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:              

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   Heel warm! 

Welke invloed had het weer op je kamp?  Soms te warm om iets te doen 

 

 

https://www.facebook.com/pg/Chirojomadawijnendale/photos/?tab=album&album_id=1288477907837566

