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Schenk een boom, bespaar co2 en help ons op kamp! 
Scoutinggroep de Calandtroep mag al jaren gebruik maken van een kampeerterrein in 
Brabant. Dit terrein, een mooi stuk overwegend dennenbos, heeft de laatste jaren te leiden 
gehad onder de warme zomers en recent onder de stormen. Hier moeten behoorlijk wat 
nieuwe bomen worden bij geplant. 

Naast dat dit goed is voor een mooi kampterrein is dit ook heel goed voor het milieu. Wist u 
dat een volwassen dennenboom goed is voor een Co2 besparing van 25 kg per jaar? 

Wij geven u de kans om ons te helpen en om een klein steentje bij te dragen aan een beter 
milieu! 

Hoe mooi is dat? U schenkt voor maar €7,50 een boom aan ons, wij planten hem op het 
kampeer terrein waar wij altijd kamperen, U bespaart 25 Kg CO2 per jaar en wij houden er 
iets aan over voor de clubkas waarmee wij deze zomer een geweldig kamp kunnen houden. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn scouting Calandtroep, wij zijn er voor kinderen en jongeren die samen met anderen 
avonturen willen beleven. Iedere zaterdag staat er dan ook een uitdagend en gevarieerd 
programma klaar. Naast de wekelijkse opkomsten gaan de welpen en verkenners meerdere 
keren per jaar op kamp. 

In de zomer kamperen wij op het water, in de winter kamperen wij in ’t Schijf. 
Hier hebben wij met de beheerder afspraken gemaakt hebben dat wij een 
deel van het onderhoud aan het terrein doen. Zo leren ze de kinderen uit de 
stad ook iets over bos bouw en onderhoud.  

Op 12 april houden wij onze eigen boomplantdag op het 
kampeerterrein. De kinderen zullen zelf aan de slag gaan 
om zoveel mogelijk bomen te verkopen en te planten.  
Zodra de bomen geplant zijn zullen we op onze website 
www.calandtroep.nl hier een verslag van maken zodat je 
kan zien hoe de bomen erbij staan. 

 

Door een boom aan ons te schenken help je ons ook op weg naar ons zomerkamp van dit 
jaar. Dit jaar is een bijzonder jaar we gaan naar het NaWaKa, een heel groot nationaal water 
kamp met ruim 4500 scouts uit heel Nederland. 

Om een boom te doneren vragen wij U om deze QR code te scannen en het formulier 
digitaal in te vullen zodra de betaling binnen is zullen wij het certificaat per email naar U 
verzenden. 

 

Alvast bedankt! 

 


