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Dag van de Jeugdbeweging:
150 activiteiten over heel Vlaanderen en Brussel.
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Op deze Dag van de Jeugdbeweging organiseren negen jeugdbewegingen samen zo’n
150 activiteiten over heel Vlaanderen en Brussel. Het gaat om een brede waaier aan

1. Persbericht Dag van de Jeugdbeweging.......................................................................................... 3

initiatieven, gaande van een groot ontbijt op de markt van Veurne tot een DJ-set in

2. Persuitnodiging voor de lokale acties............................................................................................. 5

de kloostertuin in Borgloon. Chirojeugd Vlaanderen, Evangelisch Jeugdverbond, FOS

3. De jeugdbewegingen in cijfers........................................................................................................ 7

Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen

4. www.dagvandejeugdbeweging.be................................................................................................. 8
5. Voorstelling van de deelnemende jeugdbewegingen................................................................ 9
Chirojeugd Vlaanderen................................................................................................................ 9
Evangelisch Jeugdverbond.......................................................................................................... 9

willen met deze 22e editie enerzijds hun 288.000 leden en leiding in de bloemetjes
zetten en anderzijds ook nieuwe leden aantrekken. Maar bovenal willen de negen
organisaties tonen waar een jeugdbeweging eigenlijk om draait: samenhorigheid.
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“Een eigenschap die in tijden van crisis belangrijker is dan ooit”, aldus Lot De Kimpe,
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Nationaal Voorzitter van KLJ.
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Het is weer zover: overal te lande komen de leden van de negen jeugdbewegingen ‘in
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uniform’ naar school of naar kantoor, om te tonen hoe trots ze zijn op hun jeugdbeweging.
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En ook dit jaar horen daar tal van activiteiten bij.
“Het gaat om een 150-tal activiteiten verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. In veel gemeenten
begint de dag met een groot ontbijt en ook later op de dag wordt er nog verder gevierd, met
allerhande fuiven, optredens, spelletjes, kampvuren, enzovoort. Zo willen we al onze leden en hun
leiding bedanken voor hun tomeloze enthousiasme en inzet. Tegelijk stellen we ons ook open voor
nieuwe leden en hopen we dat het op die manier ook bij hen begint te ‘kriebelen’.” Lot De Kimpe,
Nationaal Voorzitter van KLJ
De negen organisaties tellen samen zo’n 288.000 leden en leiders, een lichte stijging ten
opzichte van vorig jaar.
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Samenhorigheid
De organisatie van Dag van de Jeugdbeweging grijpt deze dag ook aan om de meerwaarde
van al deze jeugdbewegingen te benadrukken.
“Bovenal draait deze dag eigenlijk om één ding: samenhorigheid. Want dat is dé centrale waarde
waar elke jeugdbeweging op inzet. Je beleeft er namelijk alles samen en maakt zo prachtige
herinneringen voor de rest van je leven. En op een dag als vandaag doen we dat ook over de
jeugdbewegingsgrenzen heen, want échte samenhorigheid heeft natuurlijk geen grenzen.
Bovendien is het een eigenschap die in tijden van crisis belangrijker is dan ooit.” Lot De Kimpe,
Nationaal Voorzitter van KLJ
Dat beaamt ook Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, die zelf vroeger nog lid van de
scouts geweest is.
Alle acties die op Dag van de Jeugdbeweging georganiseerd worden, zijn te vinden op www.
dagvandejeugdbeweging.be.
Over Dag van de Jeugdbeweging
Dag van de Jeugdbeweging is een organisatie van negen Vlaamse jeugdbewegingen:
Chirojeugd Vlaanderen, Evangelisch Jeugdverbond, FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode
Kruis, JNM, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen. We zetten alle jeugdbewegingen in de
kijker en tonen aan de buitenwereld welke meerwaarde ze bieden. Op die manier stellen we
ons open voor nieuwe leden en verlagen we drempels om bij de jeugdbeweging te komen.
Daarnaast zetten we in op bedanking van onze leden, leiding en vrijwilligers. We waarderen
hun engagement. Dag van de Jeugdbeweging is een moment van samenhorigheid, over
de jeugdbewegingsgrenzen heen. Maar het is vooral een dag vol plezier, spel en feest. We
streven ernaar zo veel mogelijk leden van een jeugdbeweging een fijne tijd te bezorgen.

PERSUITNODIGING LOKALE ACTIES
Op de website www.dagvandejeugdbeweging.be kunnen lokale organisatoren hun
initiatief registreren. Hier zetten we graag enkele originele acties per provincie in de kijker:
WEST-VLAANDEREN
• In Izegem vieren ze Dag van de Jeugdbeweging op een opvallend kleurrijke manier.
Verschillende jeugdbewegingen slaan er de handen in elkaar om een succes te
maken van ‘colourfestival’. Kinderen en jongeren kunnen zich verwachten aan allerlei
spelletjes met kleurenpoeder, gevolgd door een minifuif met maxipret.
Colourfestival Izegem | Dag van de Jeugdbeweging
• In Hooglede ben je na schooltijd welkom op Speeldomein Zoeber voor een uitgebreid
programma aan activiteiten. Bouw mee aan een speeltuin in het meespeeltheater, laat
je betoveren bij de glitterbar en ga naar hartenlust op ontdekking bij heel wat andere
randanimatie. Kom je in uniform? Dan geniet je van een gratis gadget en vieruurtje!
Vieruurtje in Hooglede | Dag van de Jeugdbeweging
OOST-VLAANDEREN
• Naar jaarlijkse traditie kan je in Sint-Niklaas op Dag van de Jeugdbeweging opnieuw
een straf aanbod verwachten. Ze starten met een ontbijt en een feest om U tegen te
zeggen. ’s Middags kunnen leden komen picknicken op het groot picknickfestijn met een
verrassingsactiviteit. Na schooltijd feesten ze verder: een limofuif voor de jonge leden met
kinderanimatie en springkastelen, een afterwork/schoolbar en een leidingsbarbecue!
Dag van de Jeugdbeweging Sint-Niklaas 2022 | Dag van de Jeugdbeweging
• Laat je in de namiddag verwonderen door lekkere limonades, een liveband, een massaspel en andere toffe activiteiten in het citadelpark te Gent!
Dag van de Jeugdbeweging Gent | Dag van de Jeugdbeweging			

Contactgegevens
Lot De Kimpe - Nationaal voorzitter KLJ
voorzitter@klj.be of 0488 25 26 16

ANTWERPEN
• In Turnhout bouwen ze een feestje in de Futur & de Kuub om Nacht van de
Jeugdbeweging te vieren met een fantastische line-up. Smeer die dansbenen maar in!
Fuif Nacht van de Jeugdbeweging Turnhout | Dag van de Jeugdbeweging
• Zin om een keer helemaal uit de bol te gaan? Het binnenplein aan het gemeentehuis
van Sint-Katelijne-Waver wordt omgetoverd tot een heus springkastelenfestijn.
Enthousiastelingen van alle leeftijden zijn er welkom voor een middag springpret!
Dag van de Jeugdbeweging Sint-Katelijne-Waver | Dag van de Jeugdbeweging
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Dusartplein om ’s ochtends samen met alle jeugdbewegingen te genieten

DE JEUGDBEWEGINGEN IN CIJFERS

van een gratis ontbijt, marshmallows aan het gezellige kampvuur, een
hindernissenparcours
Dag

van

de
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Jeugdbeweging

héél

Limburg

veel
|

ambiance
Dag

van

op
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podium.

Jeugdbeweging

TOTAAL
LEDEN-LEIDING

LEDEN

LEIDING

Chirojeugd
Vlaanderen

117 876

99 494

18 382

Evangelisch
Jeugdverbond

2 818

2 053

765

FOS Open Scouting

9 828

8 349

1 479

IJD

3 050

2 300

750

JNM

2 116

1 757

359

Jeugd Rode Kruis

2 188

1 368

820

KLJ

23 065

18 855

4 210

KSA

37 500

31 200

6 300

Scouts en Gidsen
Vlaanderen

89 500

72 500

17 000

Totaal:

287 941

237 876

50 065

• De koepelwerkingen van Chiro, KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen en KLJ slaan
de handen in elkaar om in Genk een fuif te organiseren voor alle Limburgse
jeugdverenigingen. Met ‘Nacht van de Jeugdbeweging Limburg’ sluiten ze
de dag in schoonheid af en bedanken zij de duizenden jongvolwassenen
die

zich

jaar

na

jaar

vrijwillig

inzetten

voor

kinderen

en

jongeren.

Nacht van de Jeugdbeweging Limburg | Dag van de Jeugdbeweging
VLAAMS-BRABANT
• Koffiekoeken, warme chocomelk en een lekker stuk fruit: wat heb je nog meer nodig om
de dag stevig te beginnen? In Ternat weten ze dat! De jeugdraad, jeugdverenigingen,
het jeugdhuis en de jeugddienst slaan de handen in elkaar om naast dit heerlijk
ontbijt ook ochtendgymnastiek en een officiële groepsfoto te voorzien. Wie echt
wil opvallen op de foto komt natuurlijk vol trots in uniform of bewegingskledij!
Ontbijt Dag van de Jeugdbeweging 2022 | Dag van de Jeugdbeweging
• Op

het

Sint-Michielsinstituut

in

Keerbergen

(SMIKS)

gaan

ze

helemaal

voluit en beginnen ze al een dag eerder met vieren! Alle enthousiaste
leerlingen die lid zijn van een jeugdbeweging mogen een nacht op school
blijven slapen. Ze maken het samen gezellig en genieten de volgende dag
nog van een ontbijt, massaspelen en dansplaatjes. Voor ieder wat wils dus!
DVDJ@SMIKS | Dag van de Jeugdbeweging
BRUSSEL
• Trek in een lekkere koffiekoek, een touwtrektoernooi, een potje sumoworstelen
en een special guest DJ? Je uniform of bewegingskledij aan en geniet op het
Europakruispunt (Brussel-Centraal) of Jeugdhuis De Branding in Jette van Dag van
de Jeugdbeweging.

6

Persmap Dag van de Jeugdbeweging - 21 oktober 2022

Persmap Dag van de Jeugdbeweging - 21 oktober 2022

7

WWW.DAGVANDEJEUGDBEWEGING.BE
Op onze website kunnen bezoekers meer info over deze feestdag en promomateriaal
vinden. Daarnaast bieden we ook heel wat tips en tricks die kunnen helpen bij het
organiseren van een actie. Organisatoren kunnen er hun actie registreren en via de

VOORSTELLING VAN DE
DEELNEMENDE JEUGDBEWEGINGEN

CHIROJEUGD VLAANDEREN
Contact:
Michael Tubex
Inhoudelijk coördinator
04 70 22 15 71
michael.tubex@chiro.be
Bart Vernimmen
Communicatiemedewerker
03 202 24 75
bart.vernimmen@chiro.be

zoekfunctie kunnen geïnteresseerden nagaan welke lokale acties plaatsvinden in de
buurt.
De website geeft bovendien directe toegang tot de individuele sites van de negen
jeugdbewegingen: Chirojeugd Vlaanderen, EJV, FOS Open Scouting, IJD, JNM, Jeugd Rode

www.chiro.be
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03 231 07 95

Kruis, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen.
890 groepen, meer dan 117.876 kinderen en jongeren,
in Vlaanderen en Brussel, dat is Chiro. Speels, actief
en intuïtief doen wij ervaringen op, krijgen we een
kijk op onszelf en de wereld en genieten we van het
samen zijn. Speel met ons mee!
Onze Chiro droom beleven we elke spelnamiddag
in ontelbare kleine details maar ook daarbuiten.
We zijn geen eiland maar betrokken op de brede
maatschappij. We nemen deel aan het buurtleven,
laten onze stem horen en komen op voor een
rechtvaardige samenleving die eerlijke kansen en
een hoopvolle toekomst biedt.

Chiro droomt van een wereld waarin graag zien,
innerlijkheid en rechtvaardigheid centraal staan.
Ieder van ons verdient het om graag gezien te
worden. Pas dan kun je je talenten en mogelijkheden
ontplooien. Chiro gaat in tegen oppervlakkig leven en
overdreven consumeren. Door af en toe stil te staan,
maken we ons sterk en weerbaar.
Met al onze groepen samen bouwen we aan één
jeugdbeweging. Een jeugdbeweging die trouw is aan
de leefwereld van kinderen en jongeren enerzijds en
aan haar inspiratie anderzijds.

EVANGELISCH JEUGDVERBOND
www.ejv.be
Sint-Jansbergsesteenweg 97
3001 Heverlee
016 20 24 62

Wij zijn het EJV. Dat staat voor Evangelisch
Jeugdverbond. Een nogal lange naam die simpelweg
betekent: een groep jonge mensen (kinderen,
tieners, jongeren en jongvolwassenen) die met
elkaar verbonden zijn doordat we geloven in het
goede nieuws van Jezus. Want evangelie betekent
goed nieuws. Samen zoeken we naar wegen om deze
boodschap op een eigentijdse en jonge manier uit te
leven met hoofd, hart en handen.

Contact:
Koen Maeyens
Directeur
koen.maeyens@ejv.be
Algemeen secretariaat
info@ejv.be

te ondersteunen in hun persoonlijke, sociale en
geestelijke ontwikkeling. Spel, avontuur en zingeving
vormen daarin de belangrijkste onderdelen van ons
jeugdwerk. Met zo’n 2000 leden, verspreid over zo’n
70 lokale afdelingen komen we per leeftijdsgroep
wekelijks bij elkaar voor een toffe activiteit,
ontmoeten we elkaar op vorming & cursus of tijdens
een zomer vol kampen. Waar we ook gaan, wij gaan
voor fun, faith & friends.

Vanuit deze christelijke identiteit willen wij een
bijdrage leveren aan gezinnen, scholen, kerken
en de samenleving. Dit is waarom we ons er als
EJV voor inzetten om jonge mensen en hun leiders
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FOS OPEN SCOUTING
www.fosopenscouting.be
Zwijnaardsesteenweg 93
9000 Gent
09 245 45 86

FOS Open Scouting is een pluralistische
jeugdbeweging, met 54 groepen of
eenheden
verspreid over Vlaanderen en Brussel. Elke week
trekken de meer dan 9000 leden van FOS Open
Scouting hun blauwe uniform aan om zich te
amuseren in de natuur, in de stad en op het water.
FOS Open Scouting is een scoutsbeweging die
openstaat voor alle kinderen en jongeren. Wij bieden
hen een veilige leeromgeving die ze zelf mee kunnen
vormgeven, waar ze zich thuis voelen en kunnen
experimenteren. Wij reiken kinderen en jongeren
een plezierige vrijetijdsbesteding aan waarin we via
spel en avontuur de mogelijkheid creëren om te
groeien en te leren uit eigen ervaringen.
We zijn een actief pluralistische beweging. Dat
betekent voor ons dat we, zowel in onze eigen
werking als in de samenleving, het gelijkwaardig en
respectvol samenleven willen stimuleren. Bovendien
willen we uit de diversiteit in de samenleving zoveel

Contact:
Landelijk Secretariaat
FOS Open Scouting
09 245 45 86
info@fos.be

mogelijk meerwaarde halen. Door onze leden in
contact te brengen met verschillende waarden,
verhalen en ideeën, willen we verrijking creëren
en bijdragen tot individuele en maatschappelijke
vooruitgang. Als levensbeschouwelijk neutrale
organisatie laten we iedereen vrij om te kiezen voor
een eigen zingevingsverhaal. Echter als groep, als
beweging, stellen we geen keuze voorop. Zo kiezen
we voor een dialoog tussen alle overtuigingen
zonder te vertrekken vanuit één welbepaalde
levensbeschouwing.
FOS Open Scouting stimuleert ontmoeting en laat
kinderen en jongeren in dialoog treden met elkaar
en hun omgeving. Zo ontwikkelen zij zich tot actieve
burgers die zin geven aan hun eigen leven en elk op
hun unieke manier bijdragen aan een betere wereld.
FOS Open Scouting kiest hierbij nadrukkelijk voor
een duurzame werking om haar aanbod blijvend te
garanderen in een steeds veranderende samenleving.

Contact:
Sofi Van Ussel
Directeur IJD vzw
09 235 78 51
ijd@ijd.be

www.ijd.be
Nederpolder 24
9000 Gent
09 235 78 54
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www.jnm.be
Kortrijksepoortstraat 192
9000 Gent
09 223 47 81
info@jnm.be
JNM is een jeugdbeweging voor álle jongeren tussen
7 en 26 jaar met interesse voor natuur en milieu. Er
zijn 3 leeftijdsgroepen: de piepers (7-12 jaar), de ini’s
(13-15 jaar) en de gewone leden (16-26 jaar). Samen
trekken we de natuur in om ons te verdiepen in de
diversiteit van het planten- en dierenrijk. We trekken
naar de mooiste natuurgebieden waar zeldzame
waarnemingen ons hart sneller doen slaan, maar ook
een stevige wandeling in een weidse omgeving doet
ons bloed sneller stromen.
De natuur krijgt het vaak hard te verduren. Waar we
kunnen, ondernemen we actie om ruimte aan natuur
te geven. We hanteren regelmatig zelf een schop of
zaag om een handje te helpen. Samen buiten zijn en
aan natuurbeheer doen, geeft een machtig gevoel.

Contact:
Oliver Mechthold
Bondsvoorzitter
0478 40 27 53
oliver.mechthold@jnm.be

en milieuvriendelijke manier door het leven te
gaan. Daarnaast proberen we ook anderen hiervan
bewust te maken, door actie, en gebaseerd op goede
informatie.
JNM organiseert tal van projecten en nationale
bijeenkomsten rond specifieke onderwerpen.
Het kampenseizoen is het hoogtepunt van ons
activiteitenaanbod. In de zomervakantie kan je kiezen
tussen een 50-tal kampen en volop genieten van alles
waar JNM voor staat: natuurstudie, natuurbeheer en
milieubescherming.
JNM heeft 37 lokale afdelingen in Vlaanderen. Je vindt
daar mensen met wie je samen bij jou in de buurt
op verkenning kunt gaan of zielsgenoten om een
spetterende milieuactie ineen te steken.

Wij sluiten onze ogen niet voor milieuproblemen.
Elke JNM-activiteit is een poging om op een duurzame

JEUGD RODE KRUIS

IJD

Met 140 groepen verspreid over heel Vlaanderen
en Brussel is IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen
de jongerenwerking van de Vlaamse katholieke
kerk waar jongeren samenkomen en sterke
betekenisvolle ervaringen beleven en delen. Zo wil
IJD Jongerenpastoraal jongeren laten proeven van
het christelijk geloof en hen helpen om daarin te
groeien. Door op weg te gaan met jongeren wil IJD
hen ondersteunen in het zoeken naar antwoorden
op hun levensvragen en hen oproepen tot een
geëngageerde bijdrage aan een verbonden
samenleving.

JEUGDBOND VOOR NATUUR EN MILIEU

Naast de ondersteuning op maat van deze 140
groepen met 3000 leden, organiseren we ook allerlei
ervaringsgerichte en inspirerende initiatieven met
een bereik van 15.000 jongeren per jaar. Daarnaast
geeft IJD gelovige jongeren een stem zowel binnen de
kerk als de samenleving. IJD beweegt daarbij op de
kracht van haar vele vrijwilligers en personeel voor
een kwalitatief en innovatief jongerenpastoraal, die
blijk geeft van inzet voor een verbonden samenleving.
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www.jeugdrodekruis.be
Motstraat 40
2800 Mechelen
015 44 35 70

Het Rode Kruis dichter bij kinderen en jongeren
brengen en kinderen en jongeren dichter bij het
Rode Kruis. Dat is waar we bij Jeugd Rode Kruis voor
gaan. Altijd met de nodige dosis plezier natuurlijk!
Vier actieterreinen vormen de rode draad doorheen
onze werking. Hulpverlening: Van een schaafwonde
verzorgen tot hartmassage… Een rampoefening voor
en door kinderen of zelf een eerstehulppost bouwen.
Iedereen kan eerste hulp leren bij Jeugd Rode Kruis.
Jeugdmonitoren worden speciaal opgeleid om
kinderen en jongeren de basis van eerste hulp aan te
leren. Sociale werking: Jeugd Rode Kruis zet zich in
voor iedereen, ongeacht cultuur en/of beperking. Zo
bezorgen we bijvoorbeeld kinderen uit opvangcentra

Contact:
Gaëlle Huysentruyt
Manager Jeugd Rode Kruis
015 44 35 68
jeugdrodekruis@rodekruis.be

voor asielzoekers een superfijne speelweek tijdens
de zomervakantie. Internationale werking: Jeugd
Rode Kruis kijkt over de grenzen heen. Droom je
als vrijwilliger van een internationaal avontuur?
Via Jeugd Rode Kruis kan je misschien sneller dan
verwacht je koffers pakken om ergens in de wereld
vrijwilligerswerk te doen. Bloed: Bloed geven mag
pas vanaf 18 jaar. Jeugd Rode Kruis probeert jongeren
te overtuigen om bloed te geven. Voor wie nog geen
donor kan zijn, zijn er bloedstollende spelen.
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KLJ

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN
www.klj.be
Diestsevest 32 bus 3b
3000 Leuven
016 47 99 99

KLJ is een jeugd- en jongerenbeweging waarin
iedereen van 6 tot 35 jaar welkom is. Zo komen 25000
jongeren samen in ruim 260 KLJ-afdelingen. Dat
doen ze in verschillende leeftijdsgroepen, jongens en
meisjes door elkaar en met aangepaste activiteiten.
KLJ’ers voelen zich verbonden door het dorpsgevoel.
Het maakt niet uit of ze wonen op het platteland
of in een verstedelijkt gebied, we zijn verbonden
door onze omgeving en haar landelijk karakter.
Daarnaast vinden we christelijke waarden belangrijk.
Vriendschap, solidariteit, vergeving, respect… We
gaan er op een eigentijdse manier mee om.

Contact:
Lot De Kimpe
Nationale voorzitter
0488 25 26 16
voorzitter@klj.be

Tot slot weten we dat er geen kant-en-klaar handboek
voor een optimale werking bestaat. Wel reikt onze
organisatie voorbeeldwerkvormen aan zoals spel
en ontspanning, neemt het maatschappelijke
standpunten in en onder-houdt het een sterk
uitgebouwde sport- en cultuurwerking. Hierbij laten
we altijd ruimte voor vernieuwing, creativiteit en
verandering.
Kortom: KLJ begint in jezelf, leeft verder in het
dorpsgevoel en is voelbaar ver daarbuiten.

www.scoutsengidsenvlaanderen.be
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
03 231 16 20

Contact:
Jan Van Reusel
Communicatieverantwoordelijke
0477 26 84 85
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be

Scouts en Gidsen Vlaanderen wil bijdragen aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, als individu, in groep
en binnen de samenleving. We hanteren hierbij de methode van scouting met een eigen pedagogische kijk;
met een eigen doelstelling, een missie en een visie op scouting die steunt op vijf basispijlers: zelfwerkzaamheid,
ploegwerk, medebeheer, dienst en engagement.
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef. We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.

KSA
www.ksa.be
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel
02 201 15 10

262 groepen en 37.500 leden vormen samen KSA.
Onze werking is gebouwd op vier kernwaarden:
spelen, groeien, verbinden en engageren.
Wekelijks genieten de leden in hun KSA-groep,
samen met leeftijdsgenoten, van creatieve spelen.
We kunnen daarvoor rekenen op het engagement
en de verantwoordelijkheid van duizenden
jongeren. KSA biedt hen de nodige (leer)kansen,
voorziet de nodige ruimte om te experimenteren,
verantwoordelijkheden op te nemen, talenten te
ontwikkelen, competenties aan te scherpen, grenzen
te verleggen …
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Contact:
Benjamin Verhegge
Nationaal Coördinator
02 201 15 10 of 0476 01 09 17

KSA, dat is samen op weg gaan, samenwerken, intens
vertrouwen in de ander, kunnen rekenen en bouwen
op elkaar, samenwerken aan een gemeenschappelijk
doel. We doen dit met respect voor de K in onze
naam, rekening houdend met de eigenheid van elk
individu en elke groep. Er ontstaan vriendschappen
voor het leven!
Bij KSA vormen we ook een kritische mening en
proberen we die uit te dragen. We zetten onze frisse
en vernieuwende ideeën om in krachtige acties. Het
amusement dat kinderen en jongeren telkens uit elk
spel halen, geeft hen goesting om zich te engageren
en de spelvreugde aan anderen door te geven.
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