
 
 
             Dag beste Jokaz, dag toekomstige Avatars, 
 
De vier natuurelementen Aarde, Water, Vuur en Lucht zijn jullie 
waarschijnlijk allemaal bekend. Ze vertegenwoordigen de 
basisprincipes van het leven. In de aarde groeit veel van ons 
voedsel. Zonder water zouden we uitdrogen. We warmen ons aan 
vuur, vuur geeft ons ook licht. En we kunnen maar enkele minuten 
zonder lucht. 

In een ver verleden bestonden 4 naties, die elk slechts één van de 4 
natuurelementen beheersen. Deze vier naties leefden in vrede 
samen. Maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel… Slechts 
één iemand kan de wereld redden van deze verdoemenis. En dat is 
de Avatar. Alleen de Avatar kan alle 4 natuurelementen besturen.  
 
Wij geloven sterk dat jullie de volgende Avatars kunnen worden en 
wij vragen dus om jullie hulp! 
 
Tijdens dit kamp zullen jullie stap voor stap de 4 natuurelementen 
Aarde, Water, Vuur en Lucht leren kennen en proberen te 
beheersen. Kortom, jullie worden opgeleid tot echte Avatars! 

            Zal het jullie lukken om de wereld te redden? 

 
 
Waar en wanneer zal dit fantastische avontuur doorgaan? 

 
Datum: Het Avatarkamp zal doorgaan van zaterdag 3 juli 

tot zaterdag 10 juli. 
 

Locatie: Wij verwachten jullie zaterdag 3 juli om 10u op het 
volgende adres: Jeugdhuispad 7 Bilzen. 

(in perfect uniform!) 
 

Kostenplaatje: Mogen we vragen om 105 euro over te schrijven op 
het rekenings nummer van de Jokaz: 

 
BE37 7350 4459 4928 



Wat moeten jullie meenemen? 
 

§ Slaapzak 
§ Matje 
§ Zaklamp 
§ Drinkbus 
§ Brooddoos 
§ Rugzak 
§ Keukenhandoek 
§ Pot choco/speculaaspasta (optioneel) 

 
 

§ Pyjama 
§ Perfect  uniform 
§ Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, …) 
§ Handdoek 
§ Zeep en shampoo 
§ Voldoende kleren die vuil mogen worden 
§ Voldoende truien 
§ Regenkledij 
§ Zwemkledij 
§ gewone schoenen 
§ Stevig stapschoenen  
§ Laarzen 
§ Petje 
§ zonnecrème 

 
§ ID! 
§ Opblaasbare band of dergelijke 
§ Goed humeur! 
§ Je coolste Avataroutfit! 
§ Medicijnen (indien nodig) 

 
 
                     Wat is verboden tijdens dit kamp? 

 
 

 
 
 

Dit avontuur wordt fantastisch leuk!! Wij hebben er alvast heel veel 
zin in! 

 
Stevige linker, 

Suki, Tuki, Howi, Tadzi, Tavi 

§ Gsm 
§ Geld 
§ Snoep 

 


