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Ruben Eeckelaer: 'De kinderen hoeven niet bezig te zijn met het milieu. Zij moeten gewoon kunnen spelen.' Maar dan wel met biologisch afbreekbare zeep bij 
de zeepspelletjes.Mine Dalemans © MDG  

GRAIDE - Zonnepanelen bovenop een heuvel in Graide: het is origineel. 'We zeuren de kinderen 
niet aan hun kop over het milieu of zo, maar die panelen wekken hun nieuwsgierigheid wel', 
zeggen de hoofdleiders van Chiro PlePlo.  

Van onze redactrice 
 
Er verblijven in de zomer wellicht meer kamperende jongeren in Graide dan vaste inwoners. 
Overal waar je kijkt, zie je groepjes in uniform stappen of zitten. En de glooiende heuvels rondom 
het dorp staan vol met tenten: hier vijf, daar een tiental. Chiro PlePlo uit Antwerpen-Linkeroever 
heeft een brede open vlakte bovenop een bergtop ingepalmd. 
 
PlePlo is goed georganiseerd: ze hebben twintig tenten mee, voor een groep van 56 kinderen en 26 
begeleiders, een stel kookouders en twee 'volwassen begeleiders' inbegrepen. Er is een kooktent, 
een EHBO-tent, een wastent, een eettent, een materiaaltent, en nog zo een en ander. Ze hebben 
voor het eerst ook zonnepanelen mee. Doel: voldoende zonne-energie opwekken om de twee 
diepvriezers te laten draaien. 
 
'Als de zon volop schijnt, kunnen deze panelen 2.000 watt genereren. Dan zouden we volledig 
zelfbedruipend zijn. Spijtig genoeg is het de afgelopen dagen nogal buiig geweest', zegt Ruben 
Eeckelaer. Hij en Katleen Penen zijn de hoofdleiders: een duobaan voor een gemengde groep. 
 
Nee, de panelen kan zo'n jeugdgroep natuurlijk niet zelf betalen. 'We hebben rondgemaild naar alle 
bedrijven in de buurt die zonnepanelen installeren, en we hebben één reactie gekregen, van Ergeon. 
De zaakvoerder blijkt zelf een verleden in de jeugdbeweging te hebben en vond onze vraag wel 
sympathiek', zegt Ruben. PlePlo heeft de panelen moeten verzekeren, want ze zijn na dit kamp 
volledig recupereerbaar. 
 
Katleen heeft nagerekend dat deze sponsoring een aardig verschil op de eindrekening zal maken. 
'Normaal rekenen we 500 à 600 euro voor energiekosten, maar dit jaar zal dat hooguit 150 euro 
worden. En dat is dan vooral de kost van de diesel voor de generator, die bij regen moet bijdraaien. 
Het is een erg zuinig toestel.' 
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Bovendien kreeg PlePlo van de sponsor ook gratis spaarlampen voor de verlichtingsslingers die in 
de eet- en wastent hangen. 'Vroeger draaiden we daar halogeenlampen in, maar onze sponsor vond 
dat niet kunnen', zegt Ruben. En het moet gezegd: 'Het licht van die spaarlampen is veel zachter en 
toch helder. Met amper twee lampen kun je al een hele tent verlichten.' 
 
Laat er geen misverstand over bestaan: 'Wij doen dit alles in de eerste plaats omdat we het milieu 
respecteren. Maar het is bijzonder fijn dat we hierdoor ook besparen. We zouden het niet doen als 
het kamp hierdoor duurder zou uitvallen. We vragen aan onze leden 100 euro voor tien dagen. De 
kleintjes, die zeven dagen komen, betalen 75 euro. Er zijn al jaren geweest dat we na een kamp een 
redelijk grote put in onze kas hadden. Maar meer willen we echt niet vragen. En dus moeten we 
wel creatief zijn.' 
 
Ze gaan niet zo ver om zichzelf een groen kamp te noemen en het milieu is ook niet verweven in 
het kampthema. 'De kinderen hoeven daar niet mee bezig te zijn. Zij moeten gewoon kunnen 
spelen, zoals elk jaar', zegt Ruben. 'Wij indoctrineren hen niet. Maar die panelen wekken natuurlijk 
hun nieuwsgierigheid wel.' 
 
Helemaal onervaren op ecologisch vlak zijn ze trouwens ook niet. Katleen wijst erop dat de 
kinderen en hun ouders worden aangemoedigd om alleen Ecover-zeep en -shampoo mee te nemen. 
Ook zeepspelletjes worden met biologische zeep gespeeld. 
 
'Wijzelf kopen ook alles van dat groene label aan. Dat is eigenlijk begonnen toen we een paar jaar 
geleden voor het eerst op tentenkamp gingen, omdat we geen terrein met een gebouw meer vonden. 
Een gewone detergent kun je niet zomaar in de weide kappen.' 
 
Bij de wastafel staat een grote bus zeep, voor ieders gebruik. Uit de kleine kraantjes sijpelt het 
water maar met mondjesmaat. 'We houden de druk op het water bewust laag. Dit is net genoeg om 
je tanden mee te poetsen. Wie meer wil, moet naar de grote kraan. Anders wordt het hier maar een 
modderpoel', zegt Ruben. 
 
PlePlo maakt er een punt van eer van om na afloop geen enkel spoor achter te laten. Ruben: 'Op de 
laatste dag vormen we een menselijke ketting die het hele terrein afspeurt naar papiertjes en vuilnis. 
Soms zijn er eigenaars die daar heel streng op toekijken. Van deze boer weten we het nog niet. Hij 
gaf ons in het begin maar één soort vuilniszak. Hij zei dat we daar alles in mochten doen. Maar we 
selecteren toch. We doen dat altijd.' 
 
De zonnepanelen waren dit jaar maar een ingeving van het laatste moment. Ruben neemt de 
suggestie van de sponsor, om meer te doen met ecologie op kamp, mee naar volgend jaar. 'De hele 
groep staat erachter om ecologisch op kamp te gaan. Maar ik ben in elk geval van plan om nog 
betrokken te blijven, bijvoorbeeld als 'volwassen begeleider'. Ik ga het zeker weer op de agenda 
zetten. Misschien dat we een volgende keer echt CO2-vrij op kamp kunnen gaan. Als je dat kunt 
realiseren met de hulp van sponsors, zou je trouwens stom zijn om het niet te willen doen.' 
 
Aan de kookouders zal het niet liggen. Ecologie? Zij moeten eens goed lachen. 'U wilt niet weten 
wat er vandaag allemaal in de soep zit. We gooien hier niets weg. Alle overschotjes worden 
hergebruikt. Met wat water erbij en wat kruiden is dat best lekker.' 
 
Veerle Beel 
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