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“Een beeld zegt meer dan duizend woorden!”
Bovenstaande foto is een tijdsopname van tijdens de cursus die
deze paasvakantie plaatsvond. Het weer stak gedurende de
hele week nogal tegen. Het was koud en het regende, maar
heel af en toe kwam de zon wel even piepen. Wie goed kijkt,
merkt op dat er op de foto niet één maar twee regenbogen te
zien zijn. Dat, in combinatie met ons prachtige domein, is een
tafereel dat je niet alle dagen te zien krijgt.
‘s Ochtends wanneer je de gordijnen open trekt of wandelt
richting kapel, ontdek je de mistlaag die boven het ven hangt.
Het hele plaatje lijkt wat idyllisch.
Het zijn die kleine dingen die Heuvelsven zo uniek maken.
Het prachtige ven, het riet op de oever, de familie eenden dat
de hele dag rustig rond paddelt in het water... Ik zou zeggen:
geniet ervan! Elke bezoek opnieuw. Elke ochtend, elke avond.
Geniet van onze thuis.

de redactie
publicaties@kena.be
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Wanneer is het tijd om je mond te
openen en je gedacht te zeggen, en
wanneer hou je beter even wijselijk je
mening voor jezelf?
.............................................................

06 | Het domein spreekt

Wie deze maand op het domein kwam,
ontdekte al snel de verschillende
werken die gebeurden. Leo legt uit wat
er de komende weken nog te wachten
staat.
.............................................................

8 - 11 | Interview

Emilie D. trok in september met
50 andere jongeren naar Israël. Ze
ervaarde er de moeilijke relatie tussen
de verschillende religies die in Israël/
Palestina leven.

16 | Onder de appelboom

Om te kunnen vliegen, moet je je eerst
durven laten vallen. Dat geldt ook voor
onze nieuwe monitoren. Durf jezelf
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

TACT? WETEN WANNEER JE BETER ZWIJGT (©BZN)
12 maart 2016: Bart De Wever houdt een pleidooi met als titel “De deugd
van de hypocrisie”. Hierin beschrijft hij dat schijnheilig gedrag – op de juiste
momenten aangewend – veel onheil kan voorkomen.
14 maart 2016: Dirk De Wachter reageert door te stellen dat hypocrisie niet
de oplossing kan zijn. Een pleidooi voor de terugkeer van de hypocrisie is een
terugkeer naar de maatschappij die naar de buitenkant een perfect proper
plaatje ophoudt, maar aan de binnenkant te maken heeft met misbruik dat
het daglicht niet mag zien.
15 maart 2016: Ida Dequeecker argumenteert dat in een hypocriete situatie
het doorgaans één partij is die alle water moet leveren om de wijn aan te
lengen…
16 maart 2016: Een folder van Bond zonder Naam (BZN) valt in de bus. De
spreuk van april 2016 brengt raad: “Tact? Weten wanneer je beter zwijgt”.
In de duiding bij deze spreuk komt men tot de vaststelling dat ook in deze
situatie die eeuwige middenweg de meest gepaste is. Het is zeker zo dat
er vele situaties zijn waar er beter kan gezwegen worden. Dat het beter is
om “hypocriet” je anders voor te doen dan je impulsief aanvoelt. Wanneer
woorden kwetsend en vernietigend kunnen zijn. Waar de mantel der liefde de
beste oplossing kan zijn voor alle partijen.
Weten wanneer je beter zwijgt is tegelijk weten wanneer je best je mond
opendoet. Als er nooit gepraat wordt, kan er ook geen verbetering optreden,
kan de relatie niet groeien.
Constructieve gesprekken geven mensen kracht en een goed gevoel. Het is
ongelooflijk wat we kunnen bereiken met enkele vriendelijke woorden.

Jeroen
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Het domein
Wat gebeurt er in Heuvelsven terwijl je weg bent?
Lees het snel op de volgende pagina.
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Het domein
Het gebeurt niet zelden dat ik, terwijl ik iets aan het doen ben, één van de
vele praatprogramma’s van radio 1 aandachtig volg. Het gaat van actualiteit tot
interviews met auteurs die een interessant boek geschreven hebben. Het valt mij
op dat de thema’s die de laatste tijd aan bod komen heel wat raakvlakken hebben
met de uitgangspunten van onze projecten in Heuvelsven. Het is niet toevallig dat
de aller zwaksten zich, zowel bij Kena als nu bij OCS, meer dan welkom voelen.
Terwijl er veel gepraat wordt op radio en televisie … doen wij het allemaal: werken
aan de natuur, kansengroepen erbij laten horen, bezuinigen maar toch investeren,
de tering naar de nering zetten, een begroting opstellen zonder ontsporingen, alle
beschikbare middelen voor het algemeen belang inzetten, geen bonussen uitkeren
en daarbij er steeds over waken dat de stijl van Heuvelsven gerespecteerd blijft.
Het is immers door deze stijl trouw te volgen dat we op de juiste koers blijven.

Wat ik hierboven als inleiding schreef is niet
bedoeld als een zwevende gedachte. Ons
domein begint zich de laatste tijd meer en
meer zelf te besturen. Het trekt de juiste
mensen op het juiste moment aan. Tot
deze groep horen uiteraard al jaren onze
vaste vrijwilligers … maar er is van buitenaf
versterking gekomen die we absoluut nodig
hadden.
EEN OVERZICHTJE:
Sinds we goede contacten onderhouden
met de VZW Arbeidskansen is er nu de
mogelijkheid om, voor wat onze gebouwen
betreft sneller dan voorzien, punten van
ergernis weg te werken.
Met gewone aannemers zou dit voor ons
onbetaalbaar zijn. De formule waarmee
we nu werken is eenvoudig. Langdurige en
sociaal zwakke werklozen worden door VZW
Arbeidskansen opgevangen en in projecten
onder begeleiding aan het werk gezet. Zo
doen zij werkervaring op, leren ze in team
werken, structuur in hun leven te brengen
en last but not least werkvreugde ervaren.
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We kwamen overeen om in Heuvelsven een
pilootproject op te starten. Sinds half januari
is er een ploeg van een 8-tal arbeiders heel
de meisjesblok (we moeten toch dringend
definitieve namen gaan bedenken …) aan
het opsmukken. Bijplamuren, schilderen en
al wat daar bij hoort. Ze doen het niet zozeer
beter dan onze eigen vrijwilligers maar het
gaat wel heel wat sneller vooruit. Aan een
betaalbare prijs. Ook de buitenkant zal nog
voor de zomer helemaal geschilderd worden.
Door in alle kamers twee slaapplaatsen
te voorzien en de kleine kamer in de korte
gang in te richten als vergaderruimte, is de
capaciteit nu 50 pers ipv 53.
Omdat er over de keuze van kleuren ontelbare
meningen zijn, zullen de meningen ook nu wel
verdeeld zijn; het wordt wel heel wat netter
en onderhoudsvriendelijker … De arbeiders
voelen zich heel goed in Heuvelsven (het
omgekeerde zou ons verbazen) en vinden
het fijn om zo hun steentje bij te dragen
aan ons project. We zijn al volop aan het
bespreken om het Centrumgebouw volgend
jaar gelijkaardig aan te pakken.
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De laatste week voor de Paasvakantie komt
er een Steinerschool met 15 jarigen een
hele week natuurbeheerswerken uitvoeren.
Dit doen we in samenwerking met de
boswachter. Zo gaan zij ervoor zorgen dat de
gevraagde kampvuurkring van -12 nog voor
deze vakantie gerealiseerd zal worden. Ook
de opslag rond het ven gaan zij verwijderen.
Zij betalen hun verblijf niet. Zij dragen alleen
bij voor de energiekosten. We wachten af
wat zij allemaal gaan realiseren maar het
ziet er veelbelovend uit. We hopen dat jullie
tijdens de zomermaanden op dit elan verder
zullen gaan.
Ondertussen werd er een dossier bij
Toerisme Vlaanderen ingediend. Na het
inspectiebezoek begin april, hopen we
volgende zaken te kunnen realiseren:
In het hoofdgebouw:
Brandveilig maken van de stookruimte,
vernieuwen van de overige ramen en deuren,
laatste elektriciteitswerken, plaatsen nieuwe
dienstlift.

In de meisjesblok:
Nieuwe toegang en binnendeuren.
Bungalow: nieuw dak
Zoals in de inleiding aangehaald, is dat onze
manier om ondanks bezuinigingen toch te
investeren. We hebben de laatste jaren heel
wat ervaring opgedaan en creativiteit aan de
dag moeten leggen om Heuvelsven uit het
dreigende slop te houden. Op de moeilijkste
momenten blijkt het echter belangrijker te
zijn om vertrouwen te hebben in het project
dan uit te gaan van het eigen kunnen. Wat ons
als ploeg blijft motiveren en binden is dat we
ondervinden dat Heuvelsven, ondanks alle
moeilijkheden en tegenslagen, meer geeft
dan het neemt. Mocht het project Europa de
mensen en haar ‘leiders’ op dezelfde wijze
inspireren, stonden we er nu heel wat beter
voor …

Leo
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“Ik vond het zeer
confronterend om te
beseffen hoeveel geluk
wij hebben.”
Samen met 50 andere jongeren trok ik in september 10 dagen naar Israël. Deze reis werd
georganiseerd door netwerk voor pastoraal met jongeren. Dit is een overkoepelende
organisatie waar christelijk geïnspireerde jeugdbewegingen en jeugdorganisaties deel van
uitmaken, waaronder ook Kena. Ik ben me er van bewust dat de reis al een aantal maanden
achter de rug is, maar mijn drukke agenda en mijn, ‘niet echt creatieve’ schrijf skills, hebben
ervoor gezorgd dat ik er nu pas in geslaagd ben om dit artikeltje af te maken. Hoog tijd dus
om jullie iets over de reis te vertellen.
Mijn avontuur begon ergens vorig schooljaar toen ik een mail kreeg met een oproep om
je in te schrijven voor de reis. Ik voelde me meteen aangesproken door het programma.
Een gezonde mix van bezoeken aan heilige plaatsen, opsnuiven van de plaatselijke cultuur,
onszelf verfrissen in meren en zeeën en mooie wandeltochten maken, zag ik wel zitten en ik
keek er natuurlijk ook naar uit om nieuwe mensen te leren kennen. Ik heb me dan ook redelijk
impulsief ingeschreven.
Voor we vertrokken, kwamen we twee keer samen en kregen we een heleboel informatie
over Israël/Palestina. We leerden elkaar ook al een beetje kennen aan de hand van een
quiz, spelletjes, toneeltjes… We hielden een brainstorm over onze vrije avonden in Israël en
besloten een volksdansavond, een gezelschapsspelenavond, een quiz en een free podium te
organiseren. Het werd al snel duidelijk dat dit een toffe en hechte groep ging worden.
Er waren zeer veel mensen met verschillende religies en we kregen de kans om een aantal
jongeren met verschillende achtergronden te ontmoeten. Zo werden we uitgenodigd op een
eet- en dansavond bij de Melkitische gemeenschap in Eilaboun, een klein dorpje. Melkieten
behoren tot de Katholieke kerk, maar volgen de byzantijnse rite. Daardoor hebben ze een
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heleboel andere gebruiken en lijken ze niet op Christenen zoals wij ze kennen. Het was
een supergezellige avond maar naast het lekkere eten en de vrolijke muziek hoorden we
ook harde verhalen. Deze kleine gemeenschap leeft in een dorp te midden van de moslims
en de mensen worden, zowel door de Joodse gemeenschap als de Moslimgemeenschap,
als tweederangsburgers behandeld. Daardoor zagen de jongeren die we ontmoetten geen
toekomst meer in hun eigen land. Schrijnend.
Later op onze reis waren we te gast op een Joodse zorgboerderij waar jongeren met autisme
terecht kunnen, maar ook jongeren met psychische problemen. De Joodse jongeren die daar
vrijwilligerswerk doen, zijn allemaal ongeveer mijn leeftijd en ze blijven meestal een jaar op
de boerderij vooral ze starten aan een twee- tot driejarige legerdienst. Ik vond het opnieuw
zeer confronterend om te beseffen hoeveel geluk wij hebben om niet in een oorlogssituatie
te moeten leven. Ik kan het mij niet voorstellen om verplicht twee jaar in het leger te moeten,
beladen te worden met zware wapens en de kans te hebben om midden in een oorlog te
belanden!
Ook bezochten we een vluchtelingenkamp. Wanneer ik aan een ‘vluchtelingenkamp’ dacht,
beeldde ik me steeds tenten en containers in, maar dat bleek niet het geval. Ik zag vooral
veel beton en baksteen. De bewoners van het kamp leven er namelijk al sinds 1948. De
levensomstandigheden zijn verre van ideaal. Er werd de vluchtelingen beloofd dat ze terug
konden keren naar hun vroegere woningen. De meesten bleven in het kamp wonen, omdat
wie verhuisde geen recht meer had om terug te keren. Een van de grote problemen voor het
kamp is de watervoorziening. De Palestijnen mogen tot op een diepte van 200 meter boren.
Als het water zich dieper bevindt, dan boort Israël het op.

9

Verder krijgen de inwoners van het kamp ook geen vergunning om in Jeruzalem of Israël te
gaan werken. Zogezegd om veiligheidsredenen. Er wordt regelmatig een avondklok ingesteld
in het kamp, steeds op onregelmatige tijdstippen: niemand mag dan naar buiten. Er worden
dan repressieve maatregelen genomen, zoals traangas dat afgevuurd wordt, kogels die
gevuurd worden, … Ik was sterk onder de indruk van ons bezoek. Opgroeien in dit kamp
betekent geen toekomst hebben.
Tenslotte ontmoetten we Christelijke jongeren in Palestina. Ook hier hoorden we weer
dezelfde verhalen van discriminatie, onderdrukking en geen kansen krijgen. Niet moeilijk dat
de meeste van deze jongeren zich niet thuis voelen in Israël en overwegen om naar Europa
te vluchten.

“Het lijkt me makkelijk om ‘de andere groep’ te haten
als je ze niet persoonlijk kent en je van kleins af aan
alleen maar hoort dat ze slecht zijn.”
Na al deze ontmoetingen vond ik het heel moeilijk om een duidelijke mening te hebben. Ik
ontmoette Christenen, Moslims en Joden en het waren stuk voor stuk super vriendelijke
mensen. Kan ik het de Christenen en Moslims kwalijk nemen dat ze de Joodse gemeenschap
haten, als je al je hele leven ongelijk behandeld wordt en van je omgeving hoort dat alles
de schuld van de Joden is? Maar is elke jood daarom slecht? Ik weet het niet. Het lijkt me
makkelijk om ‘de andere groep’ te haten als je niemand van hen persoonlijk kent en als je van
kleins af aan alleen maar hoort dat ze slecht zijn.
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Uiteraard hebben we ons niet de hele reis bekommerd om de politieke situatie in Israël.
We leerden elkaar en onze jeugdbewegingen ook beter kennen. De eerste avond stelde
iedere organisatie zichzelf voor en tijdens de korte (en minder korte) busritten, wisselden
we uitgebreid ervaringen uit over onze kampen en bespraken we leuke ideeën. Ik had een
volksdans CD en zangboekje van Kena meegenomen en deze zijn zeker gebruikt! Ik kan in
ieder geval zeggen dat ik een heleboel heb bijgeleerd over de werking van KSA, KLJ, KAJ, IJD,
jongerenwerking Heuvelland, Sint-Michielsbeweging... En er zijn toch weer 50 extra mensen
die van het bestaan van Kena afweten!
Wat me vooral zal bijblijven aan deze reis zijn, uiteraard de plaatsen die we bezocht hebben,
maar toch vooral de mensen die ik ontmoet heb. Zowel de Belgen als de mensen in Israël. Ik
vind het fantastisch dat ik deze tocht heb mogen meemaken en ik ben er zeker van dat ik de
dingen die ik geleerd heb nog ga kunnen gebruiken in mijn verdere leven.
Ik kan nog zeer lang vertellen over deze geweldige reis. Over de mensen die ik ontmoet
heb en de plaatsen die ik bezocht heb, maar dan wordt dit artikel wel heel lang. Als iemand
geïnteresseerd is in meer ervaringen, foto’s,… mag je me natuurlijk altijd contacteren! ;)

Emilie
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“Om onze subsidies te behouden, is het belangrijk
dat Kena ieder jaar groeit. Dat wil zeggen dat ons
deelnemersaantal moet stijgen. Dat vraagt de overheid,
maar uiteraard willen we dat zelf ook. Want volle
kampen zijn niet alleen ongelooflijk gezellig, maar zo
bereiken we ook meer mensen met onze missie en visie.
En
daarom
luidt
de
hoofddoelstelling
van
de
werkgroep Promo: de kampen zo vol mogelijk krijgen!”

WERKGROEP:
				PROMO
Hoe?
Elke organisatie moet werken aan haar
naamsbekendheid. Daarom zorgt de werkgroep ieder jaar
voor folders (en soms affiches) om overal te verspreiden.
De technologie staat echter niet stil en we leven al
veel langer dan vandaag in een digitaal tijdperk. En
dus moeten we meegaan met onze tijd. Dit doen we door:
•
•
•
•
•
•
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De ontwikkeling van de nieuwe, frisse, intuïtieve
website www.kena.be.
Adverteren op social media via Facebook en Google.
Een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief.
Promomails om terugkomers aan te trekken.
De ontwikkeling van een blog op de website.
…
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Kortom:
De werkgroep Promo zet
zich met plezier in
om te zorgen dat er
voldoende materiaal of
manieren zijn om Kena
bekend (en bemind) te
maken bij het grote
publiek, maar uiteraard
kan de werkgroep dit
niet alleen.

WIST JE DAT...
- Kena een nieuwe website heeft?
- Deze ook een blog bevat vol artikels, voorbereidingen en
interviews.
- promo ook zorgt voor onze geweldige t-shirts, truien,
stickers enzovoort.
Elk jaar opnieuw blijkt dat vooral mond-aan-mondreclame de
meeste deelnemers oplevert. En daarom heeft Kena jouw hulp
nodig!
- Vertel erover aan je vrienden en familie en neem ze mee
op kamp!
- Deel je ervaringen op social media.
- Stuur ideeën door voor een nieuwe blog, gadget,… naar
promo@kena.be.
Want… Samen sterk!
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zelfreflectie
Je weet dat je kampleider bent als …
... je opnieuw rustig naar het toilet kan gaan (zie kenavenster september 2015).
... je tijdens de vrije tijd plots beseft dat je dringend nog een avondwoordje moet zoeken.
... na de ‘samen sterk’ iedereen verwachtingsvol naar je kijkt alsof jij alle antwoorden hebt.
... je iedereen kan laten lopen naar een aantreden.
... je twijfelt of je ‘Aan God zij dankt’ nu weer zingt voor of na het eten.
... je aan de telefoon wordt geroepen om een overbezorgde ouder gerust te stellen.
Je weet dat je adjunct bent als …
... je begint te dromen van materiaallijstjes.
... je heeeeel blij bent met op voorhand getypte lijstjes. Voorbereiding is everything!
... jij vuur moet maken terwijl de rest vendelvergadering heeft.
... er voor een spel geen materiaal is en de kampleider naar u kijkt.
Je weet dat je een ervaren adjunct bent als …
… je voor het vierde jaar op rij met je collega-adjuncten terplekke een opwarming ter
plekke improviseert.
... je kampleider niet te vinden is op de momenten dat er gefloten moet worden.
... je het kampvuur aan krijgt voor het 5de liedje van de bonte ring bij de -12.
... je bij de sportcompetitie er in slaagt de minst sterke ploeg op een “eerlijke” manier te
laten winnen.
Je weet dat je monitor bent als …
... je geen tijd hebt om zelf rustig naar het toilet te gaan!
... je een pinterest pagina met knutsel ideetjes hebt.
... je vloekt wanneer iemand recht springt en ‘loalalilee’ begint te zingen tijdens
de bonte ring.
... men je komt feliciteren na een bosspel
Volgens ons zijn er nog heel wat aanvullingen mogelijk. Mail jouw ingevingen door naar
publicaties@kena.be. Wij zijn alvast benieuwd!
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Knutseltip: DIY snoepautomaten
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Leuke moralen voor op kamp

nder de appelboom
"Waarom moet ik eerst vallen?”, vroeg de kleine vleermuis aan zijn moeder. “Om te
kunnen vliegen”, zei de moeder zacht. Ze hingen beiden aan een lange tak. De kleine
vleermuis werd bang en zijn beide klauwtjes grepen radeloos om het veilige hout.
“Wil je onder de sterren leven?”
“Ja.”
“En vrij zweven door de lucht? Wil je wentelen en buitelen, hoog boven de bomen en de
wereld?”
“Ja, ja... maar waarom moet ik dan eerst vallen?”
“Zo zijn we geschapen. Het kan niet anders”, glimlachte de moeder.
De tak werd een grillige, naakte arm in het licht van de maan. Het jonge vleermuisje
keek onder zich. Het rild om die vreemde, duistere afgrond waaraan het zich moest
toevertrouwen.
“Kan ik van hieruit naar de sterren?”
“Neen”, zei de moeder. “Ik heb het je al gezegd. Kom, laat nu de tak maar los en laat je
vallen.”
“Dan zal de harde grond mij doden!”
“Je hoeft het maar heel even te doen en dan rustig je vleugels te spreiden. Laat los
mijn zoon... en vlieg!”
In een flits was de moeder verdwenen. Ze viel in de gapende duisternis onder de tak.
Van heel ver hoorde de kleine vleermuis haar roepen.
“Kom...”
Toen dacht hij aan niets meer. Hij was alleen, de tak werd koud en alles was zo vreemd.
Nog even klemde hij zich vast om het vertrouwde hout een laatste keer te voelen.
Toen liet hij los met een gil van angst. Hij suisde omlaag en meende te sterven. Hij viel
steeds sneller en de donkere grond die hem zou doden, was dichtbij. Maar dan opende
hij zijn vlerken en keek omhoog. Hij voelde zich licht en vrij. De nacht tilde hem op en
droeg hem tot ver boven de bomen. Hij wentelde en buitelde van vreugde... en toen
voelde hij voor het eerst de hemel.
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Wist je dat...
... Jij ook op kosten van Kena een cursus of workshop mag volgen?
Een cursus zeg je? Wat voor cursus? Wel, dat kan vanalles zijn! Wat dacht je bijvoorbeeld
van een workshop kayaks repareren? Een cursus om ter gekst kinderen schminken
en grimeren? Een workshop ouroude, onbekende volksdansen? Je kan het zo gek niet
bedenken! Geen idee welke workshops of cursussen er in de aanbieding zijn? Wat dacht je
eventueel van deze?

Wat?

Active Reviewing

waar?

Campus Parnas
Stationsstraat 301 - 1700 Dilbeek

Wanneer?

vrijdag 14 EN vrijdag 21 oktober 2016,
telkens van 09:30 tot 16:30 uur

hoezo?

Werk je met kinderen, jongeren, jongvolwassenen of volwassenen?
Ga je graag met een groep actief aan de slag in functie van een
leerproces? Wil je mensen optimaal laten leren uit hun ervaring? Ben
je op zoek naar minder ‘talige’ vormen om je deelnemers met elkaar
te laten communiceren, naar manieren om het gesprek op gang te
helpen? Sta je open voor ervaringen en kennis van mededeelnemers?
Ga je graag actief en creatief in groep aan de slag?

meer info:
http://nature.be/nl/
active-reviewing/

Antwoord je positief op deze vragen?
Dan is de opleiding ‘Active Reviewing’ zeker iets voor jou!
In een opleiding van twee afzonderlijke dagen, maak je kennis met
active reviewing: actieve, creatieve en leuke manieren om deelnemers
vanuit hun ervaringen met elkaar in gesprek te brengen.

... Interesse? Stuur een mailtje naar info@kena.be met de cursus die jij
		
graag zou doen en we laten je snel iets weten!
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ALS WE KONDEN TOVEREN …
Papierwerk maakt een groot deel uit van ons leven. Weinigen doen het echt graag,
maar het is wel overal nodig. We worden er zelfs steeds beter in. Goed zo! Elkaar
vertrouwen en geloven dat we er allemaal het beste van willen maken is niet van
deze tijd. Zo saai. Elkaar er van langs geven als de bedoelingen niet goed zijn is ook
niet zo modern. Stapels papier! Zalig.
Dit werkjaar zetten we de eerste nieuwe woorden op papier van onze vierde
beleidsnota 2018-2021. Met ‘we’ bedoel ik dan een team van helden die daar tijd voor
willen maken. Vanuit al hun ervaringen binnen Kena en als mens en op professioneel
vlak verzamelen ze hun beste inzichten om zo een vervolg te schrijven op ons verhaal
dat in 1946 begon.
De beleidsnota van 2008 maakte van deze helden avonturiers, woudlopers (waar
DiCaprio naar zou opkijken) in een - op dat moment - woest jeugdwerklandschap. Ik
mag helden zeggen, want maakte er nog nooit deel van uit en keek altijd met veel
bewondering naar het resultaat.
De schrijvers van de beleidsnota’s brachten Kena in nieuwe wateren. Op enkele jaren
tijd werd er echt getoverd. Na negen jaar te overleven zonder subsidies werden we
in 2006 landelijk erkend. De zes leden van toen zijn er nu meer dan honderd. In de
twee beleidsnota’s die volgden droomden we van: een betaalde medewerkster, een
boekhoudprogramma, deftige adressenlijsten, woorden en zinnen die aan externen
konden uitleggen wat we deden en waarom we zo goed inclusief kunnen werken,
samenwerkingsverbanden, een erkend nationaal tijdschrift, eigen publicaties, een
nieuwe huisstijl, … Dat is nu allemaal werkelijkheid. We groeiden van tien kampen
in 2007 naar achttien kampen nu. In 2008 kregen we onze missie en visie amper op
twee pagina’s. Twee vitamineweekends later waren we er wel uit.

18
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Ook O.C.S. begon te dromen. Het dak ging er letterlijk af en wat niemand enkele jaren
geleden voor mogelijk had durven houden is een feit. We kunnen kuisen met warm
water. Volksdansen, frieten bakken en een was insteken zet ons niet meer in het
donker. Onze eetzaal heeft spots en een handgemaakte houten trap.
We namen de ene horde na de andere. De aanlooppiste had vaak iets weg van de
piste voor onze ver- en hoogspringbak: die wint geen schoonheidswedstrijd. Als je
wat uitkijkt voor los zand, putten en mos geraken we er telkens over.
Als ik kijk naar de middelen die grote cultuurhuizen en andere grotere jeugdbewegingen
vandaag krijgen, wordt het voor mij heel duidelijk dat de overheid van Kena veel
verwacht en het potentieel er de voorbije jaren steeds van ingezien heeft. Er wordt
in ons geïnvesteerd. Daar moeten we heel dankbaar voor zijn. Dat nieuwe strakke
uitgeschreven plan hebben we nodig om samen een koers te bepalen, maar vooral om
ons bestaan te verzekeren. We hopen nog lang van het vertrouwen van de overheid
te mogen genieten en werken erg hard om onze waardevolle en uitdagende missie
en visie realiteit te laten zijn.
Als we konden toveren …
… stonden we niet noodzakelijk verder. Het had wel heel wat uren werk bespaard.
Maar brengt dat werken juist geen mensen dichter bij elkaar? Wat veel geld kost,
loopt vaak vertraging op. Maar ons menselijk kapitaal is gigantisch. Ondanks de
spectaculaire groei hebben we nog steeds een hoge kwaliteit die je enkel kunt
bereiken met een hechte groep vrijwilligers die er voor willen blijven gaan en zich bij
Kena en in Heuvelsven thuis blijven voelen.

Hans
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promo items te koop
door te mailen
Bestel jouw favoriete item
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naar info@kena.be.

USB-sticks

€7

Paraplu’s

€5

Oude T-shirts

€4

Rugzakken

€4

Kena Crew T-shirts

€5

Zangboekjes

€5

Kena trui

€ 20

Spelbundels

€ 10
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Kenagenda

r

jaarkalende

Lentekamp (-12)
4 - 8 april 2016
Voorkamp:
voorbereiding domein
1 - 2 juli 2016
Zomerkamp Week 1
(-12/+12)
03 - 10 juli 2016
Zomerkamp Week 2
(-12/+12)
10 - 17 juli 2016

Zomerkamp Week 3
(-12/+12)
17 - 24 juli 2016
Zomerkamp Week 4
(-12/+12)
24 - 31 juli 2016

Zomerkamp Week 7
(-12/+12)
14 - 21 augustus 2016
Kenafeest 2016
zaterdag 24 september

Zomerkamp Week 5
(-12/+12)
31 juli - 7 augustus 2016
Zomerkamp Week 6
(-12/+12)
7 - 14 augustus 2016

schrijf je snel in op ww
w.kena.be !
De eerstvolgende activit
eit:

Zomerkamp
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Jeugdvakanties &
animatorcursussen
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INSCHRIJVEN
WWW.KENA.BE/
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