
 

Kindersafari 
 
Het Kindersafarikamp is geschikt voor jongens en meisjes van 8 t/m 11 jaar. 
  
Start vanaf Ingang Hoenderloo om 18.00 uur (je dient vooraf te hebben gegeten). Het 
Kindersafarikamp eindigt de volgende ochtend om 10.00 uur bij Ingang Hoenderloo. Begeleiding 
wordt verzorgd door de boswachter en zijn assistenten. 
  
Kosten: € 37,50 per persoon. Aanmelden via www.hogeveluwe.nl. 
  
 

Praktische informatie Kindersafarikamp 
Voor tenten, eten en drinken wordt gezorgd, maar je moet ook nog een paar dingen zelf meenemen. 
En zorg er voor dat overal je naam op staat! 
  

 Luchtbed of slaapmatje (+ goed functionerende pomp!) 
N.B. Bij voorkeur geen luchtbed maar zelf opblaasbaar slaapmatje. Indien wel een luchtbed 
wordt meegenomen dan wel een goede voetpomp meebrengen 

 Slaapzak 
 Hoofdkussen 
 Pyjama 
 Toiletspullen 
 Handdoek en washandje 
 Beker 
 Regenkleding 
 Stevig, waterbestendig schoeisel waarop je een eind kan lopen (het gras is `s avonds en `s 

morgens nat) 
 Schone kleding en ondergoed 
 Rugzakje 
 Verrekijker  
 Zaklamp 

  
 

Dieetwensen/medicijngebruik/allergieën 
Wanneer je medicijnen gebruikt, gevoelig bent voor bepaalde voedingswaren of anderszins graag 
opgeven via reserveringen@hogeveluwe.nl. 
  
 

Noodtelefoonnummer 
Alleen in dringende noodgevallen kunnen je ouders tijdens het Kindersafarikamp contact opnemen 
met de organisatie. Het telefoonnummer is: 06-10578987. Dit nummer is voor en na het kamp niet 
geldig. 
  
 

Telefoonnummer ouders 
Ouders moeten hun mobiele telefoonnummer opgeven aan het Park. 
  
 

http://oud.hogeveluwe.nl/
mailto:reserveringen@hogeveluwe.nl


 

Bagagevervoer 
Alle bagage wordt door de organisatie vervoerd naar de kampeerplek. Je hoeft deze dus niet tijdens 
het wandelen mee te dragen. Denk er wel aan om het goed in te pakken, zodat er onderweg niets 
kwijt kan raken. 
  

Overige tips en aanbevelingen 
Als je ouders graag in de buurt willen blijven of het te ver vinden om op en neer naar huis te rijden, 
kunnen zij kamperen op de natuurcamping van het Park. Deze bevindt zich bij Ingang Hoenderloo. 
Reserveren voor het kamperen is van te voren niet mogelijk, maar voor een kleine tent is meestal 
nog wel een plaatsje te vinden. 
  
 

Programma dag 1 
Om 18.00 uur verwachten we je op de parkeerplaats bij Ingang Hoenderloo. Hier wordt de bagage in 
een wagen geladen en vertrekken we te voet met de boswachter naar de kampplaats. We 
verwachten dat je van tevoren avondeten hebt gehad. Natuurlijk is er ’s avonds nog wel drinken en 
wat lekkers. We zijn in het veld tot rond middernacht, daarna gaan we slapen in de tent. 
  
 

Programma dag 2 
We staan heel vroeg op om te gaan kijken hoe de dieren in het bos wakker worden. Als we 
terugkomen praten we na tijdens het ontbijt. Om 10.00 uur zijn we weer terug bij Ingang Hoenderloo 
waar je ouders je weer op kunnen halen. De bagage wordt daar dan ook weer naar toegebracht. 


