Op basis van de tekst in de beidsnota 2010-2012
Gebasseerd op de Lasalliaanse pedagogie. JeanBaptiste de La Salle werd in de 17de eeuw geboren.
Hij bouwde onderwijs voor de armen uit.

Het pedagogisch project van Kena is een aanbod aan een
samenleving waarin een hernieuwde interesse voor opvoeding
merkbaar is. Het onderwerp komt de laatste jaren veelvuldig aan bod
in TV-programma’s, kranten en tijdschriften. De maatschappelijke
kostprijs van depressies en zelfdoding, verwaarlozing, vandalisme, drugs
en geweld wordt door beleidsmakers zeer ernstig genomen. Kena biedt
jongeren een positieve peergroup en beschouwt het jeugdwerk, naast de
school en de thuisomgeving, als een belangrijke pijler in de opvoeding en
vorming van kinderen en jongeren.
Een artikel uit het onderwijsblad Klasse van juni 2007 stelt dat een
vakantiekamp jongeren soms meer vormt dan school: «De ongelijkheid
tussen leerlingen uit een kansenrijk milieu en leerlingen uit sociaal
zwakkere groepen neemt af door naar school te gaan», zegt VUBsocioloog Ignace Glorieux. Tien jaar geleden al onderzocht hij het effect
van de jaarlijkse onderwijstijd op de kwaliteit van het onderwijs.
Wat blijkt? Een lange zomervakantie zorgt voor het zogenaamde
‘zomerverlies’ bij sociaal zwakkere groepen. «De leerwinst die ze boekten
op school zijn ze begin september weer kwijt. Die kinderen en jongeren
hebben geen boeiende zomervakantie. In hun thuismilieu horen ze
enkel dialect of een andere taal, ze gaan niet op taal- of sportkamp,
pakken nooit een boek vast… Leerlingen uit een kansenrijk milieu doen
dat allemaal wél. […] Soms heeft een kamp met de jeugdbeweging een
positiever effect op de democratische gevoelens van jongeren dan de
lessen burgerschapsvorming op school. »

Kena brengt jongeren van verschillende socio-culturele achtergronden
samen, ook uit sociaal kwetsbare groepen. Deze ontmoeting heeft een
vormend karakter omdat het jonge mensen leert, over hun verschillen
heen, groep te vormen met respect voor elkaars eigenheid. De return
naar de samenleving is betekenisvol. Heel wat jongeren komen bij ons
terecht via instellingen, jeugdrechters of sociale werkers. Zij ervaren
hoe het is te functioneren in een groep waar democratische principes
gelden en waar zij uitgenodigd worden verantwoordelijkheid te
nemen.
Kwetsbare en minder kwetsbare jongeren kunnen van elkaar leren.
‘Inclusief jeugdwerk’ draagt bij tot een groeiend zelfvertrouwen van de
kwetsbaren, en tot een grotere gevoeligheid voor ‘het kwetsbare’ bij
minder gekwetste jongeren uit onze maatschappij. Samenhorigheid
en samenwerking worden bij Kena elke dag centraal gesteld. Een
vaste dagstructuur zorgt voor rust en evenwicht. Daardoor weten
jongeren wanneer ze tijd voor zichzelf hebben en wanneer het
groepsbelang primeert. Het succes van het geheel wordt afgemeten
aan de betrokkenheid van ieder afzonderlijk.
Kena streeft naar het wegwerken van barrières tussen mensen, niet
alleen tussen deelnemers onderling maar ook tussen deelnemers en
begeleiders. Het ‘zijn’ staat centraal in tegenstelling tot het ‘hebben’.
Daarom hanteert Kena tijdens zijn kampen een dresscode. Op onze
kampen draagt men shorts, T-shirts of andere sportieve kledij. Deze
regel voorkomt dat sommige jongeren zich verschuilen achter een
imago dat ze vaak uit onzekerheid creëren.
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De afstand tussen begeleiders en deelnemers wordt bij Kena zo
klein mogelijk gehouden. Er wordt bewust voor eenzelfde dag- en
nachtritme gekozen. De monitoren van +12-jarigen sluiten zich aan bij
de groep bij het slapen, opstaan, de maaltijden en de dienstbeurten.
De vorming en opvoeding bij Kena steunt op het solidariteitsbeginsel
tussen jongeren van verschillende leeftijden.
Onze monitoren worden zo veel mogelijk gerecruteerd uit onze
zomerkampen. Ze hebben dus al ervaring bij Kena opgedaan. Wat
men zelf heeft beleefd, kan men ook beter doorgeven.
De begeleiding van onze groepen steunt echter niet uitsluitend op
de monitoren, maar ook in belangrijke mate op de actieve bijdrage
van de deelnemers. Wie al een keer deelnam, maakt de nieuwkomers
wegwijs.
Via een beloningssysteem worden de jongeren gestimuleerd om
respect op te brengen voor materiaal, gebouwen en de natuur. Er is
aandacht voor orde en netheid in de slaapzalen en voor persoonlijke
hygiëne. Men werkt in team aan natuurbeheer en aan het
onderhouden van de accomodatie. Jongeren die met Kena op kamp
gaan, voelen meteen aan dat de omgeving waarin ze terecht komen
van hen is. Dit thuisgevoel verhoogt hun aanspreekbaarheid om op
actieve wijze zorg te dragen voor hun omgeving, elkaar en zichzelf.

Op onze kampen en vormingssessies worden jongeren gesensibiliseerd om op een fijne manier met elkaar om te gaan. Ruw en ongepast taalgebruik wordt geweerd. Er wordt gestreefd naar respectvol
omgaan met elkaar. Elke dag start onder een specifiek thema (‘ochtendwoordje’) met aandacht voor een bepaalde omgangsvorm. Eens
een thema werd aangehaald, blijft het doorwerken. De dagthema’s
werken vooral in op het concreet waarneembare gedrag. Dienstbaarheid, vriendelijkheid, sportiviteit, kameraadschap, verbondenheid,
optimisme, goedmoedigheid, dankbaarheid, verwondering, bewondering, hartelijkheid, … zijn slechts enkele voorbeelden van waarden
waarop we de jongeren attenderen. Ze worden bovendien op een ludieke wijze gevisualiseerd.

Kena wil jongeren een alternatief bieden voor het escapisme van het
individu in een virtuele wereld. We laten hen ervaren dat in groep
samenleven een echte meerwaarde heeft. Dit uit zich niet alleen in
het weren van GSM-gebruik, maar ook in de keuze voor sportieve
openluchtactiviteiten, gezamenlijke spelrondes en zangmomenten
die de groepsgeest stimuleren.

Bij het afsluiten van de dag wordt er steeds een verhaal of gedachte
(‘avondwoordje’) verteld. De jongeren worden uitgenodigd hierover
na te denken in het daaropvolgend stiltemoment. Zoals het ochtendwoordje inwerkt op het concreet waarneembare gedrag, biedt het
avondwoordje de mogelijkheid tot een positieve, innerlijke verandering.

Kena heeft in de loop der jaren een sterke en unieke knowhow
opgebouwd in het organiseren van ‘bonte ringen’ die een, voor vele
hedendaagse jongeren ongekend, samenhorigheidsgevoel tot stand
brengen.
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Naast het bruisende kampleven kiest Kena voor rust- en
stiltemomenten, ook als tegengewicht voor de vaak lawaaïerige
omgeving waarin jongeren vandaag vertoeven. We weren bewust
storende achtergrondmuziek en stimuleren om zelf muziek te maken
of te luisteren naar de natuur. Het actieve leven van overdag kan
maar in de beste verstandhouding plaatsvinden als men genoeg
nachtrust heeft. Het belang van deze recuperatietijd wordt algemeen
sterk onderschat. Daarom gaat men bij Kena op tijd slapen en
houden ook de verantwoordelijken zich aan een sobere stijl zonder
nachtbrakerijen. Deze vorm van gezonde zelfdiscipline maakt deel uit
van hun voorbeeldfunctie. Ook het opstaan gebeurt in alle rust en
kalmte. Heel wat jongeren getuigen in de bevraging dat deze avonden ochtendstilte hen veel deugd doet. We hebben de jarenlange
ervaring dat heel wat jongeren met een zwaar verleden ontdooien in
deze stilte.

Kena houdt zich voor de invulling van haar activiteiten aan een
eenvoudig en gestructureerd dagprogramma waar de nadruk ligt op
onder meer sport, spel, werk en zang. Beleven is belangrijker dan
vluchtig consumeren. Jongeren die opgroeien in een steeds meer
verstedelijkte omgeving moeten de kans krijgen om de natuur te
kunnen ontdekken en er van te genieten. Kinderen hebben recht op
speelruimte en ontspanning in de buitenlucht. In Heuvelsven vinden
ze een veilige omgeving waar ze naar hartelust kunnen ravotten en
avonturen beleven. Het leven op het ritme van de natuur maakt een
wezenlijk deel uit van de eenvoudsbeleving op onze kampen. Door de
kampen voldoende lang te maken, kunnen de opgedane ervaringen
dieper doordringen.
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Opgroeien tot een vrije en gezonde persoonlijkheid kan alleen als men zorg draagt voor zijn lichaam. Sport
en spel zijn daarbij onontbeerlijk voor iedereen. Voor pubers, bij wie
de hormonenfabriek op volle toeren draait, is lichaamsbeweging een
absolute must. Rekening houdend met de verschillende psychomotorische ontwikkelingsfasen, leggen we andere accenten voor beide
leeftijdsgroepen. In een gezonde afwisseling van omnisport en spel
kunnen jongeren, zowel in team als individueel, eigen kwaliteiten
ontdekken. Door sport aan te bieden in een sociaal veilig klimaat,
slagen we er in zelfs minder sportieve jongeren hun grenzen te laten
verleggen. Met de aankoop van nieuw materiaal willen we ons sportaanbod verder uitbreiden en aantrekkelijker maken.
Kena erkent het belang van een
gezonde eetcultuur. Aan de kwaliteit van de voeding wordt veel aandacht gegeven. Verse groenten en fruit staan dagelijks op het menu.
In plaats van snoep volledig te bannen, wordt er voor een beperkt
aanbod gezorgd waaruit op een vast tijdstip als tussendoortje gekozen kan worden. Aangezien er dus geen mogelijkheid is om onbeperkt te snoepen, krijgen de kampdeelnemers het natuurlijke hongersignaal terug. Dit wordt tevens gestimuleerd door de maaltijden
op vaste tijdstippen te nemen. De maaltijd start en eindigt bovendien
gezamenlijk. Een gepaste tafelhouding maakt van het samen eten een
sociaal gebeuren.
Onze ervaring leert dat maatschappelijk kwetsbare kinderen vaak niet geleerd hebben aandacht te schenken aan
lichaamsverzorging. Handen wassen voor het eten of tanden poetsen voor het slapengaan zijn niet altijd even vanzelfsprekend. Vaak
hebben ze niet voldoende ondergoed, kousen of toiletgerei bij. Kena
heeft een voorraad kleren en beddengoed om bij te springen in geval
van nood. Voor persoonlijk hygiëne die bijdraagt tot een positief zelfbeeld, zijn er dagelijks vaste momenten voorzien.

Spiritualiteit is de kern van ons pedagogisch project. Kena beoogt
jongeren gevoelig te maken voor wat hen overstijgt. Op een Kenadag zijn er een aantal vaste rituelen. De inhoud en het waarom van
deze rituelen vinden hun oorsprong in de christelijke traditie waarvan
Kena drager is. Omdat ieder ritueel het risico loopt gebanaliseerd
te worden, vindt Kena het belangrijk om de rituelen levend en
betekenisvol te houden. Al nemen ze niet veel tijd in beslag, toch zijn
ze een opvallende component van onze werking. Het gaat concreet
over bezinningsmomenten vóór en na het eten, bij het begin en einde
van de dag. Van onze animatoren wordt verwacht dat ze loyaal deze
christelijke waarden meedragen. Authenticiteit is onontbeerlijk voor
het doorgeven van normen en waarden.
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Kena organiseert sport- en spelkampen voor 8- tot 12-jarigen en voor
12- tot 16–jarigen. De kampen worden gedragen door monitoren die
gevormd worden binnen onze eigen werking en vaak reeds vele jaren
als deelnemer meegingen met onze kampen. Vanaf 16 jaar kunnen
jongeren de vormingscursus volgen. Dit impliceert dat men zonder
onderbreking kan doorstromen van deelnemer naar monitor. De
vorming van onze jongeren stopt niet bij het behalen van de door
de Vlaamse overheid erkende brevetten. Vanaf het moment dat
men animator is, is men welkom op de extra vormingsweekends
met uiteenlopende inhouden. Eén jaar na het behalen van het
animatorbrevet nodigen wij monitoren uit om een uitdiepingscursus
te volgen. Jongeren begeleiden dan ook twee jaar kampen vooraleer
zij, indien ze dit wensen, het officiële brevet van hoofdanimator
kunnen behalen (vanaf 18 jaar).

Vanaf het moment dat men hoofdanimator is, wordt men uitgenodigd
voor de vitaminenweekends, die twee keer per jaar doorgaan en
waarin we ons met de kaderleden bezinnen over de werking van onze
vereniging.

Dat men op een natuurlijke wijze, naarmate men opgroeit en
langer meedraait, meer verantwoordelijkheid opneemt op kamp en
betrokken wordt bij de organisatie van de kampen, maakt duidelijk dat
‘peercoaching’ binnen onze werking een belangrijke plaats inneemt
op elk niveau. Monitoren van 16 jaar leiden 15-jarigen, kinderen die
al langer meegaan en de werking beter kennen spreken we meer aan
op hun verantwoordelijkheid, en op vitamineweekends geven anciens
hun kennis door. Vandaar ook dat de kampleider zoveel mogelijk
verantwoordelijkheid geeft aan de monitoren en de deelnemers. Hij
probeert zich bij wijze van spreken overbodig te maken zonder zich
aan de eindverantwoordelijkheid te onttrekken.
Deze visie impliceert dat we ons met Kena niet enkel richten tot de
kinderen en jongeren die zich inschrijven voor de kampen, maar dat
we ons erg bewust zijn van de plaats die +16-jarigen innemen binnen
onze werking. We zien onze monitoren niet enkel als noodzakelijk om
onze kampen te kunnen inrichten, maar willen hen heel bewust de
bagage, waarden en normen meegeven die zo eigen zijn aan onze
werking.

Kena richt zich reeds vanaf haar ontstaan tot sociaal zwakkeren. Bij het
opstellen van onze missie hebben we deze keuze nog eens duidelijk
willen onderstrepen. Tehuiskinderen zijn al jaar en dag een duidelijk
aanwezige groep op onze kampen. De ervaring heeft ons geleerd
dat we het aantal tehuiskinderen op onze kampen beter beperken
om alle deelnemers een goede kampervaring te bezorgen. De beste
kampen zijn deze met een gezonde sociale mix. In de beleidsnota
van 2010-2012 kiezen we er voor om de komende drie jaar meer
kansarme kinderen en kansarme jongeren, een doelgroep die we
voorheen moeilijk bereikten, te laten deelnemen aan onze kampen.
Via ‘Steunpunt Vakantieparticipatie’ willen we dit haalbaar maken.
We trachten met onze werking te streven naar gemengde groepen
om inclusief jeugdwerk waar te maken. Hierbij mogen we echter
niet uit het oog verliezen dat we deelnemers uit doorsnee gezinnen
blijven aanspreken.
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