KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES
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KENA organiseert kampen in hartje Limburg voor 8 tot 12-jarigen en voor 12 tot 16-jarigen tijdens
de schoolvakanties. Een kamp duurt één week. De kampen worden gedragen door monitoren die door de
Vlaamse gemeenschap gebrevetteerd zijn. Ervaren monitoren worden in onze eigen werking opgeleid tot
kwalitatieve en verantwoordelijke jeugdwerkers. Zij hebben reeds vele jaren ervaring als deelnemer op onze
kampen. Wat je zelf hebt beleefd, kan je ook beter doorgeven.
Onze kampen staan bekend om hun gevarieerde en bruisende activiteiten. Dankzij subsidies van
de Vlaamse overheid kunnen wij ons aanbod tegen betaalbare prijzen aanbieden.
Alle concrete informatie kan u vinden op

www.kena.be.

UITDAGING EN ONTDEKKING

Onze kampen voor
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8 tot 12-jarigen

staan in het teken van

spel.

Bosspelen, competitieve én

groepsbevorderende outdoor-activiteiten, maar ook creatieve en muzische activiteiten behoren tot het
programma. Tijdens de kampen voor de 12

tot 16-jarigen ligt de nadruk op spel én sport.

We laten de deelnemers ook kennis maken met

natuurbeleving.

De jongeren onderhouden mee

het domein waar ze meerdere keren per jaar welkom zijn. Jongeren krijgen bij Kena de kans om zich op
verschillende vlakken te ontwikkelen: de activiteiten dragen vaak bij tot een versterking van de fysieke,
mentale en sociale vaardigheden van uw puber. De outdoor-activiteiten zorgen voor een gezonde (groeps)
geest én een gezond lichaam. Jongeren kunnen op kamp zijn wie ze zijn. Ze hoeven geen uitblinkers te zijn
om een plaats te krijgen in de groep.

Naast een goed gevuld programma met geleide activiteiten, is er voor onze 12 tot 16-jarigen per dag ook
een gezonde portie vrije tijd voorzien, waarbij een waaier aan keuzeactiviteiten wordt verzorgd door onze
monitoren. Zo is er elke dag voor

elk wat wils.

PRAKTISCH
In de zomervakantie organiseren we kampen van 8
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dagen (van zondag tot zondag). Voor de kwaliteit

die we aanbieden, kunnen wij deze kampen aan zeer democratische prijzen laten doorgaan dankzij de
steun van sponsors en de Vlaamse overheid. Onze

ruime omkadering en steeds twee vers-bereide

warme maaltijden (geen grootkeuken) per dag met verse groenten en fruit zijn slechts twee van de vele
kwaliteitskenmerken.

Deelnemers kunnen in verschillende provincies gratis een bus nemen die hen onder
begeleiding naar de kampplaats brengt.

DOMEIN HEUVELSVEN

Al meer dan

60 jaar
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vinden onze kampen plaats in het jeugdvakantiecentrum Heuvelsven. Dit

prachtige domein is een onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Met zijn ven, bossen en ruime

sportaccommodatie is Heuvelsven het ideale decor voor een vakantie vol avonturen.
Deze omgeving brengt in iedereen het beste naar boven. De jongeren op kamp spelen, ravotten en genieten
temidden van deze groene oase.

Het domein wordt ook verhuurd aan andere groepen. Alle informatie
kan je vinden op www.heuvelsven.be.

KWALITATIEVE LEIDINGSPLOEG
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Elk kamp heeft een ruime omkadering die het mogelijk maakt om jongeren
ook in kleinere groepen te begeleiden. Dit zorgt voor een vertrouwelijke

sfeer binnen het groepsgebeuren.
Wij vinden het zeer belangrijk om te werken met
op een creatieve

goed opgeleide animatoren. Zij gaan

manier om met de noden van elk kind en voeren het pedagogisch project

van KENA uit. De vorming van onze jongeren stopt niet bij het behalen van de door de Vlaamse
overheid

erkende brevetten. Vanaf het moment dat iemand animator is, is hij/zij welkom op de

extra vormingsweekends met uiteenlopende inhouden. Bovendien zijn onze animatoren gemotiveerd,

aandacht voor iedereen. Ze zetten zich dagelijks in om ervoor te zorgen
dat elk kind zich thuis voelt bij ons op kamp. Ze vervullen een voorbeeldfunctie
verantwoordelijk en hebben ze

24u op 24. De animatoren staan er echter niet alleen voor. Ze worden gecoacht door
ervaren kampverantwoordelijken met minstens vijf jaar

ervaring in onze werking.

GROEPSVORMING
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Samenhorigheid en sfeer is wat Kena uniek maakt volgens deelnemers en monitoren die al jarenlang
terugkomen. De vaste dagstructuur met gevarieerde activiteiten en voldoende aandacht voor rustmomenten
wordt door velen als zeer positief beleefd. We voelen sterk aan dat jonge mensen zich goed voelen bij deze
houvast. Elke avond wordt er gezamenlijk rond het kampvuur afgesloten. Vanuit onze traditie van meer
dan zestig jaar hebben we veel aandacht voor christelijke
samenhorigheid, zorg dragen voor elkaar en de omgeving.

waarden zoals verbondenheid, optimisme,

UNIEK PEDAGOGISCH PROJECT
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Door samen dingen te doen wordt op kamp een hechte groep gevormd. Dat vinden wij erg belangrijk.
De vaste dagstructuur, met een variëteit aan activiteiten, brengt rust

en vertrouwen.

Naast ons goed uitgewerkt programma creëren we ruimte voor deelnemers om op de voorgrond
te treden. De jongeren voelen zich dan ook snel thuis op kamp. Dit thuisgevoel verhoogt
hun verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor hun omgeving, elkaar en zichzelf.

KENA werkt samen met andere organisaties zodat jongeren van

diverse socio-

culturele achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Het samen werken, sporten
en spelen zorgt voor een unieke ervaring die de jongere niet snel zal vergeten.

JAARWERKING

17

Voor elke leeftijdsgroep biedt KENA terugkomkampen aan. De 8 tot 12-jarigen
kunnen tijdens de herfstvakantie en paasvakantie vijf dagen op kamp komen. Voor de
12 tot 16-jarigen wordt er tijdens de kerstvakantie een vijfdaags kamp georganiseerd.

Monitoren kunnen tijdens de paasvakantie officieel erkende

cursussen

in het jeugdwerk volgen die

door een grote ploeg (hoofd)instructeurs georganiseerd wordt. Monitoren, bestuursleden en kampleiders

ontplooien en vormen zich verder tijdens onze ‘vitamineweekends’.

Meer reclame maken opdat Kena
bekender wordt, jullie zijn het waard!

OVER KENA ...

Ik ga erg veel op kamp. Wat ik hier
beter vind, is de rust en de sfeer.
Matthias, deelnemer

Wat me altijd is bijgebleven, is dat
iedereen op Kena-kamp zo vriendelijk
is voor elkaar.
Sofie die haar cursus elders volgde, maar
echt nog eens met Kena op kamp wou.

Ik vind het kampvuur de tofste
activiteit. Waar sluiten ze elke
avond nog zo gezellig samen af?
Dylan, deelnemer

Op kamp kom ik even los van alle
bezorgdheden die ik thuis soms heb.
Bram, deelnemer

een ouder in de bevraging

Ik vind de bonte ring de tofste activiteit op kamp. Je vindt
nergens anders zo een gevoel van samenhorigheid. Ook
de sport brengt de deelnemers dichter bij elkaar.
Jonathan, animator

Hier rond de vijver lijkt
alles zo eenvoudig.
Ellen, hoofdanimatrice

Eindelijk mogen we ze afzetten.
Ze kijken al maanden uit naar dit kamp.
een mama bij de start van een -12 kamp

Onze zoon heeft niet in het minst over accomodatie en het
ontbreken van luxe geklaagd en heeft duidelijk erg genoten
van de essentie van het Kenakamp. Dit is anno 2012 niet
evident voor een puber. Hij heeft op één of andere manier
een knopje omgedraaid, heeft zelf ondervonden dat de
waarden die wij hem thuis willen leren ook elders nog van
tel zijn. Wij hebben niets dan positiefs gehoord over alle
activiteiten. Proficiat voor jullie insteek.
een ouder in de bevraging
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