
MEER INFO EN INSCHRIJVEN?
WWW.CHENGETHEWORLD.BE

HOGE RIELEN

10 JAAR VERZET TEGEN 
ONRECHT EN OORLOG

Heel Europa komt op straat. In Griekenland, Ierland, Portugal, Duitsland, België, Neder-
land, ... pikken de mensen het niet meer dat 1% van de bevolking - de allerrijksten, - de 

besparingen erdoor jagen op de kap van de werkende bevolking. Het is normaal ons hiertegen 
te verzetten. 

Zo denken de heren en dames van de Europese Unie er echter niet over. Er bestaan niet al-
leen slechte Vlamingen, er bestaan zowaar ook slechte Europeanen en tijdens het kamp 
willen ze ons allemaal natuurlijk weer tot goede Europeanen omvormen. Goede Europeanen 
slikken namelijk alles wat ons voorgeschoteld wordt. 

Op kamp doen we de Toer van Europa. We gaan op ontdekking en leren de Europese Unie 
kennen, maar ook de geschiedenis en de cultuur van alle landen die aanwezig zijn in de EU. 
Dat allemaal is het Vredeskamp dit jaar.

PEOPLES OF EUROPE, RISE UP!



Het kamp is een tentenkamp. Voor het 7e jaar op rij doen we dit in 
het natuurdomein De Hoge Rielen, een prachtige plek met een 

microklimaat. Breng je eigen tent, slaapzak en matje mee. In-
dien je geen eigen tent hebt of je tent wil delen, laat het ons 

dan weten. Op het kampeerterrein zijn er goede sanitaire 
voorzieingen (douches en toiletten). 

De centrale activiteiten vinden plaats in de loods. Dit 
jaar beschikt Comac over 4 verschillende terreinen 

om al onze activiteiten op te kunnen organiseren. 

HOE ZIET HET KAMP ERUIT?
 WORKSHOPS, DEBATTEN, CULTUUR, FEEST, ZON, SPORT EN SPEL

Op het Vredeskamp doen we vanalles en 
nog wat. ‘s Morgens organiseren we tal van 
workshops, zo’n 15 per dag in het Neder-
lands en het Frans. De workshops zijn zowel 
ontspannend (dans, percussie, ...), prak-
tisch (spandoeken maken, affiches ontwer-
pen, ...) als theoretisch (over ecologie, het 
socialisme, ...) van aard. 

In de namiddag organiseren we de chal-
lenge. De verschillende leefgroepen prob-
eren punten te verzamelen doorheen de ver-
schillende wedstrijden en taken die er zijn. 
En hiermee kunnen ze op het einde van het 
kamp een verrassing winnen. 

Natuurlijk is er ook meer dan genoeg 
tijd voor ontspanning. ‘s Avonds staat er 
heel wat op het programma: optredens, 
kampvuur, conferenties, free podium, DJ’s 
en waarom ook niet, gewoon wat babbelen 
met de honderden andere jongeren die op 
het kamp aanwezig zijn. 

DE TOEKOMST IS AAN ONS !

10 jaar Vredeskamp 
wil ook zeggen tien 
jaar Comac. Een jon-
gerenbeweging die 
groeit en zich verzet tegen onrechtvaardigheid. 10 jaar strijd tegen de 
oorlog, 10 jaar strijd tegen nationalisme, racisme en fascisme en voor 
de solidariteit. 10 jaar op de bres voor een rechtvaardige maatschap-
pij en een betere toekomst. 10 jaar dat is heel wat en dat moet gevi-
erd worden! Neem dan ook al je vrienden en vriendinnen mee om sa-
men te bouwen aan onze toekomst. 10 jaar Vredeskamp dat is ook 10 
jaar samenwerking met de CJB onze zusterorganisatie in Nederland 
waarmee we het kamp organiseren. 

DATUm + PLAATS
Het Vredeskamp 2012 vindt plaats in De Hoge 
Rielen in de provincie Antwerpen van vrijdag 
29 juni tot en met woensdag 4 juli. 

PRIJS

€70(€80 als je ter plekke beta-
alt) Hiervoor krijg je de over-
nachting, maaltijden en de 

geprogrammeerde activiteiten. Je kunt je ook 
inschrijven voor 1 of meerdere dagen, dan kost 
je dit €15 per dag.

Alle info over het kamp kun je vinden op onze 
websites www.chengetheworld.be of www.vre-
deskamp.be. Schrijf je dan ook nu in en schrijf 
het bedrag over op het rekeningnummer van 
Comac 001-0590845-94 met vermelding 
van: Vredeskamp 2012 + naam + voornaam

Vechten voor een betere maatschappij dat doe je 
niet alleen. Op het Vredeskamp zetten we dit ook 
duidelijk in de verf. Sinds het prille begin van het 
Vredeskamp in 2003 hebben we altijd veel aan-
dacht besteed aan het uitwisselen van ervarin-
gen en verhalen met jongeren uit andere landen. 
Zo waren er vorig jaar maar liefst 32 jongeren uit 
16 verschillende landen aanwezig op het kamp. 

Jongeren uit Griekenland, Spanje, De Filippijnen, 
Cuba, Venezuela, Servië, noem maar op, ... ko-
men getuigen over de situatie en de strijd in hun 
land. Dag in dag uit delen we alles met hen en 
steken we een heleboel op om ook onze acties 
beter te maken. 

HET KAMP

10 JAAR KAMP, DAT IS 10 JAAR STRIJD MET 
JONGEREN VANOVER DE HELE WERELD


