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Ik kwam onlangs een infografiek tegen van de 
Koning Boudewijnstichting over vrijwilligerswerk 
in België. In die infografiek stond te lezen dat 
vrijwilligers in België maar liefst 3,6 uur per week 
besteden aan hun vrijwilligerswerk. 3,6 uur per 
week oftewel bijna 190 uur per jaar. En vervolgens 
begon ik te tellen hoe dat er dan ongeveer uitziet 
bovenop een fulltime job. Bestuursvergaderingen, 
mailtjes sturen, verslagen schrijven, vergaderen 
met de boekhouder, beleidsnota’s schrijven, 
kampleiders bellen, vitamientjes opdoen - Ja, 
wij doen meer dan alleen vergaderen! ... Reken 
daarbij dat onze bestuursleden ook nog een gezin 
hebben, een drukke job, een tweede vzw actief 
houden of een reisbureau runnen. Kortom, die 
agenda’s zitten volgeboekt. 

Of kijk een keer naar OCS. Ook daar zitten ze 
niet stil want, zoals jullie deze zomer zullen zien, 
blijft het domein elke maand transformeren. 
Het onderhouden en het vernieuwen van de 
infrastructuur in Heuvelsven op zich is goed 
voor de invulling van een fulltime job. Die 
transformatie maakt Heuvelsven ook des te 
populairder voor andere groepen en organisaties 
om activiteiten te organiseren in Heuvelsven en 
extra inkomsten op te brengen. Allemaal om 
ervoor te zorgen dat zowel Heuvelsven als Kena 
verder kunnen groeien en meer jongeren kunnen 
ontvangen op kamp.

 INHOUD

6 - 7 | Het Domein
OCS krijgt post! Na jarenlang plannen 
en renoveren volgt de kers op de taart. 
De erkenning van Toerisme Vlaanderen 
is lang niet het eindpunt!

............................................................. 

8 | Jeugdwerk zonder grenzen
Het eerste vitaminenweekend van 
2018 stond in één intrigerend thema. 
Tumult kwam langs voor een workshop 
rond jeugdwerk zonder grenzen.

............................................................. 

12 - 13 | 14 manieren om ...
Monitor zijn is vaak nogal eenvoudig. 
Zou het niet eens een uitdaging zijn 
om je vendel volledig vierkant te doen 
lopen? Challenge accepted?

16 | Column
Hans vraagt zich af hoe het komt dat je 
om de twee jaar nieuwe pannen moet 
kopen? Moet hij de afwas misschien 
anders aanpakken?
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Maar ook onze monitoren  steken heel wat uurtjes 
tijd in Kena. Er komen heel wat vergader- en 
voorbereidinguurtjes bij kijken. Om nog maar te 
zwijgen van het aantal uren dat ze zich onbetaald 
inzetten om onze leden een ongelofelijk toffe 
week te bezorgen op kamp. Onbetaald. Je mag 
het van mij aannemen, er zijn mensen die dat 
moeilijk kunnen geloven.

Met al die uren vrijwilligerswerk en extra 
activiteiten ernaast, is het soms moeilijk om 
prioriteiten te stellen. Het zal je dan ook niet 
verwonderen dat er soms iemand tegen een muur 
loopt en zich realiseert dat het allemaal eventjes 
wat veel wordt. Dat is vaak een kantelpunt waarop 
mensen zich afvragen of ze ergens wel mee 
moeten verdergaan. Soms is het makkelijker om 
iets de rug toe te keren en weg te wandelen. Maar 
het verschil met vrijwilligerswerk is de passie. Je 
wandelt niet zomaar weg van een organisatie 
waar je het hart van vol bent. En dat is iets dat 
al onze vrijwilligers gemeen hebben. Het geloof 
in onze vzw en het doel dat we al jaren willen 
waarmaken. De voldoening die je krijgt wanneer 
de jongeren met een gelukzalig gevoel weer de 
bus opstappen. Dat is zonder de twijfel de drive 
die we delen om die 3,6 uur vrijwilligerswerk 
per week te vertoeven met een brede glimlach! 
Dankjulliewel voor jullie immense inzet!

de redactie
publicaties@kena.be
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
KENA COMIC

Onlangs las ik volgend tekstje:

“Neem maar de tijd 
Om te groeien
Te stralen

Om tijdens het ontdekken
Soms te verdwalen

Te beleven, verwonderen
Met jouw blik en hart open

En weet dat wij
Met jou mee zullen lopen”

Op paasmaandag staat een grote groep nieuwe monitoren klaar om te ontdekken en 
te beleven. Een sterke groep instructeurs staat dan weer te popelen om de monitoren 
te laten stralen. 

De paascursus blijft, vind ik, een ongelooflijk krachtige en verbindende week waar 
iedereen (van beginnende animator tot enthousiaste instructeur) het beste van zichzelf 
naar boven kan laten komen. 

Wanneer ik het hierboven geschreven tekstje las, nam ik er een foto van. Het beschrijft 
waar Kena voor staat en het straalt uit wat ik zelf al jaren ervaar en voel.

Liselotte

Nieuw
BOUWKAMP 14-18 JAAR
12 - 19 augustus 2018

Kena vzw gaat deze zomer “back to 
the roots” en organiseert opnieuw een 
bouwkamp. De deelnemers beleven 
een unieke en verrijkende ervaring 
door samen te werken en van elkaar 
te leren.

Als je meegaat, behoren pleisteren, 
schilderen, houtbewerking, 
natuurbeheer en kleine algemene 
renovatieklussen tot je mogelijke 
taken. Daarnaast blijft het natuurlijk 
een echt typisch Kena-kamp.

Heb je zin om de handen uit de 
mouwen te steken en een echte 
verbouwer te worden? Ben jij 17 jaar 
maar wil je nog graag mee op kamp 
met Kena? Dan is dit project zeker iets 
voor jou!
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Het domein

Leo

We wisten al dat onze erkenning in orde 
was maar toch bleven we niet onberoerd, 
toen per aangetekende zending ons het logo 
van Toerisme Vlaanderen bezorgd werd. 
Het vaal geel rechthoekig bordje, met tekst 
en tekening in donkergrijs, moet zichtbaar 
aan de hoofingang opgehangen worden. 
In het midden staat een figuurtje met een 
rugzak. Boven het hoofd twee lijnen die 
een dak voorstellen. Onder het figuurtje 
leest men Jeugdverblijfcentrum. Helemaal 
onderaan zien we een lichtgrijze band met 
het opschrift Toerisme Vlaanderen. Onder 
het dak, iets lager dan het hoofd van het 
figuurtje staat de letter C gedrukt. Dit om 
aan te geven dat we geen A of B-centrum 
zijn.  Een C-centrum behoort tot de hoogste 
categorie.  Een belangrijk criterium om een 
C-centrum te kunnen zijn, is bijvoorbeeld dat 
winterverhuur mogelijk is. Tenslotte kijkt in 
de rechterbovenhoek de leeuw, logo van de 

Vlaamse Gemeenschap, goedkeurend toe als 
wilde hij zeggen: “Welkom in Heuvelsven.”

In de begeleidende brief worden we 
gefeliciteerd voor de geleverde inspanningen. 
Het bekomen van dit jeugdlabel zet ons 
ook meer in de kijker bij CJT (Centrum voor 
Jeugdtoerisme) waardoor nog meer jongeren 
hun weg naar Heuvelsven zullen vinden. 

Deze definitieve erkenning is ook belangrijk 
voor de verdere uitbouw van ons domein. 
We mogen vanaf nu weer dossiers indienen 
voor subsidies. Die hebben we hard nodig 
om verder te investeren. 

In het masterplan Heuvelsven 2010 – 2020 
schreven we als visie: 

“In 2020 moet Heuvelsven uitgegroeid 
zijn tot een bekende en graag bezochte 
ontmoetingsplaats met een veilige en 
aantrekkelijk vernieuwde infrastructuur. 

Het domein stimuleert de participatie, 
de ontplooiing en de ontwikkeling van de 
kinderen en jongeren die er verblijven. 
Hierdoor voelen ze zich betrokken en zijn 
ze bereid er mee verantwoordelijkheid voor 
te dragen. Sport en natuur zijn belangrijke 
pijlers.”

We hebben geen twee jaar meer te gaan 
… en toch zullen we dit tegen 2020 voor 
het grootste gedeelte gerealiseerd hebben.  
Op dit moment zijn de nieuwe douches in 
aanbouw. Deze zomer nemen jullie ze in 
gebruik. ‘Geniet’ ook volgend seizoen nog 
een laatste keer van de ijzeren slaapzalen 
en van de slaapcontainers. Ze worden in 
het najaar zo snel mogelijk afgebroken en 
vervangen door nieuwbouw. 

Ondertussen nemen de aanvragen van 
groepen die Heuvelsven willen huren 
verder toe. Wie al een verblijf boekte, wil 

vaak onmiddellijk opnieuw boeken. We 
hebben zo al een 10-tal vaste klanten. Na de 
ingebruikname van de nieuwe douches en 
slaapzalen zal deze trend alleen toenemen. 
OCS is, net als Kena, een KMO in volle 
opmars. En dit dankzij de belangloze inzet 
van vele vrijwilligers.  In zijn memoires 
schrijft onze stichter Broeder Victor: “Van 
in het begin werd het project Heuvelsven 
groots opgevat …” We zien het vandaag niet 
anders. Een aantal jaren geleden dachten 
heel wat mensen dat we ten dode waren 
opgeschreven … maar we verrezen uit de 
as … en we weten allemaal hoe het na 
de opstanding van Jezus met zijn volgers 
verlopen is. 

Zalig Pasen.
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Vorige maand lanceerde Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz samen met de 
jeugdwerksector een masterplan om het jeugdwerk in Vlaanderen diverser te maken. Uit 
onderzoek blijkt immers dat de toegenomen diversiteit in de samenleving in Vlaanderen 
niet weerspiegeld wordt in de samenstelling van de jeugdverenigingen. Jongeren met een 
lagere opleiding en jongeren met een migratieachtergrond nemen opvallend minder deel 
aan jeugdwerkinitiatieven.

Zo is slechts 11 procent van alle leden van de jeugdbewegingen van niet-Belgische afkomst. 
Dat terwijl in Vlaanderen intussen één op de drie jongeren van buitenlandse afkomst is en in 
de grootsteden zoals Gent en Antwerpen zelf tot meer dan 50 procent.

Zowel de sector als de minister proberen daar al langer verandering in te brengen. Naar 
aanleiding van de Dag van de Diversiteit, lanceerden ze samen een masterplan dat er echt 
moet toe leiden dat het jeugdwerk diverser wordt.

Kena heeft vanaf haar ontstaan altijd actif en bewust inclusief proberen werken. Een sociale 
mix is op vele kampen en feit. In de nieuwe beleidsnota engageren we ons om meer aandacht 
te hebben voor kinderen en jongeren die we momenteel nog moeilijk bereiken met ons 
aanbod, oa. anderstalige nieuwkomers en jongeren met een vluchtverhaal.

Daarom nodigden we vzw Tumult uit tijdens een vitaminenweekend om hun ervaringen 
en tips met ons te delen. Tumult is een jeugdvereniging die jongeren met verschillende 
achtergronden samenbrengt en laat kennismaken met het jeugdwerk. Tijdens een interactieve 
workshop kregen we praktische tips over hoe we jonge nieuwkomers kunnen bereiken en 
een toffe tijd geven tijdens onze kampen. Er gaan namelijk ook heel wat nieuwkomers mee 
op kamp of op cursus met Tumult.

Na een korte kennismaking met de werking van Tumult, ervoeren we hoe het is om ergens 
aan te komen waar we de regels niet kennen tijdens een simulatiespel. We verplaatsen ons 
in de schoenen van jongeren die in een ander land aankomen waar alles nieuw is: een andere 
taal, een andere cultuur, andere regels, … We behaalden geen toptijd als team en het duurde 
even voor we allemaal op de bus zaten. Pieter schitterde in zijn rol als buschauffeur. 

Vervolgens dachten we na over de meerwaarde van onze kampen voor jonge nieuwkomers 
en wat de meerwaarde voor Kena zou zijn wanneer we meer kinderen van verschillende 
culturele roots op onze kampen zouden verwelkomen. Het gevoel overheerste dat dit voor 
iedereen een verrijking zou zijn. Maar tijdens de uitwisseling rond de meerwaarde, kwamen 
de eerste mogelijke drempels reeds naar boven. Taal, voeding, afspraken rond kleding, 
dagstructuur, kapel, kantine, … hoe gaan we om met deze drempels? Welke zijn eenvoudig 
te overkomen? Welke drempels vinden we lastiger? 

De gewoontes die voor ons vanzelfsprekend zijn, zijn dat niet altijd voor iedereen. En daar 
staan we niet altijd bij stil. Zo zijn we er niet altijd van bewust dat tijdens een bontering 
bepaalde liedjes of inkledingen mogelijks kwetsend kunnen zijn voor bepaalde jongeren. 
Ook een klassieke themadag rond een bepaald land kan soms heel stereotyperend zijn. 

Op zich hoeven deze dingen absoluut geen probleem te vormen. Zolang het ons 
gemeenschappelijk doel is om plezante activiteiten te organiseren die iedereen leuk vindt. 
Het is wel belangrijk om ons bewust te zijn van “waarom we dingen doen zoals we ze doen” 
en onze motivatie en intentie te kunnen uitleggen aan onze jongeren. 

Vendelvergaderingen zijn een geschikte momenten om bij de kinderen en jongeren te 
polsen hoe ze de activiteiten ervaren, een moment waarop ze hun zeg kunnen doen. Ook de 
informele babbels tussen vendelleiders en leden zij belangrijk om gevoeligheden te kunnen 
benoemen en signaleren. Dit is een belangrijk aandachtspunt en groeipunt voor al onze 
monitoren. Bovendien is het ondersteunend als de kampleider duiding geeft bij de typische 
Kena-aspecten zodat het als vendelleider gemakkelijker is om erover in dialoog te gaan met 
de deelnemers. Daarnaast mogen we niet vergeten dat ook jonge nieuwkomers met veel 
vanzelfsprekendheden op kamp komen. 

JEUGDWERK ZONDER GRENZEN
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Mijn eerste 
vitaminenweekend

Ondanks dat ik al 10 jaar op heuvelsven kom en 
al reeds 3 jaar adjunct ben, was het mijn eerste 
keer op het vitamineweekend.

Mijn verwachtingen werden groter nadat ik te 
horen kreeg dat het thema “jeugdwerk zonder 
grenzen” bleek te zijn. Ik werk namelijk zelf 
als jeudwelzijnswerker in Borgerhout en werk 
dagelijks met deze doelgroep.

Om te starten aten we samen pizza en werd 
er een beetje gekeuveld over vanalles en 
nog wat. Daarna hadden Jessie en Joke een 
superfijne quiz in elkaar gestoken. Ondanks dat 
ik niet bepaald veel punten heb gescoord, was 
het gewoon fijn om samen te zijn en het ijs te 
breken.

De volgende ochtend stond er een workshop 
gepland die gegeven werd door de vzw Tumult. 
Deze workshop heeft ervoor gezorgd dat we 
eens op een andere manier konden kijken naar 
onze werking en ons bereik. De instructoren van 
Tumult gaven ons continue nieuwe denkstof en 
daaruit kwamen dan weer nieuwe invalshoeken 
en ideeën van onze kant. Ik denk persoonlijk 
dat het een goede zaak is om onze organisatie 
met behulp van externen te verstreken.

Tot slot hadden we nog de algemene 
vergadering die veel minder saai was dan ik 
had gedacht. Het is namelijk leuk om te weten 
waar ons geld naartoe gaat en hoe bijvoorbeeld 
onze begroting eruitziet. Dankzij die kennis 
zal ik voortaan anders kijken naar de structuur 
van onze organisatie. En misschien, als ik ooit 
kampchef ben, zou dat wel eens van cruciaal 
belang kunnen zijn.

Kortom een superfijn weekend en zeker voor 
herhaling vatbaar!

Jonathan

We wisselden ook veel bedenkingen en tips uit over de mogelijke taalbarrières. Je speluitleg 
zoveel mogelijk visualiseren, pictogrammen aan de gebouwen hangen, niet te veel 
spelvormen met schrijven, … 

Na een boeiende, aangename uitwisseling kwamen we tot het besluit dat dat veel van deze 
tips ook een meerwaarde zouden zijn voor veel van de kinderen die we nu reeds bereiken. 
Heel veel van deze mogelijke drempels vangen we nu al op in de manier waarop we onze 
kampen organiseren. Ons pedagogisch project ademt deze aanpak uit. Hier even terug bij 
stilstaan wordt een meerwaarde voor al onze deelnemers. 

“Jullie zijn een super geëngageerde groep vrijwilligers, die kritisch nadenken over 
hun eigen werking en heel erg geloven in hun eigen organisatie. Voor ons was 
het een plezier om met zo’n groep aan de slag te gaan. We waren nog lang niet 
uitgepraat en gedacht, wat een goede teken is... ;-) Mijn tip voor jullie: Maak 
de denkoefening die we samen startten af, maar durf ook zeker ervoor te gaan, 
durf doen! De doelgroep van nieuwkomers kan zeker in jullie werking passen. Wij 
zagen alvast een aantal goede insteken.”

Ester van Tumult

Wil je graag meer lezen over dit thema? 

Tumult 
www.tumult.be

Project Wereldspelers 
www.wereldspelers.be

Jeugdwerk voor allen  
www.jeugdwerkvoorallen.be

Visienota Diversiteit in/en het jeugdwerk  
ambrassade.be/sites/default/files/nieuws/ambrassade-visienota-2-digitaal_0.pdf

Masterplan Diversiteit 
ambrassade.be/sites/default/files/pagina/180221-mp_diversiteit-a4-def.pdf
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Monitor zijn is vaak nogal eenvoudig. Vermits we wel van een uitdaging houden 
kan het wel eens tof zijn een goed functionerend vendel om ter vierkantst te laten 
draaien en de laatste 24u alles recht te trekken. Hoe doe je dat zo een vendel 
vierkant laten draaien? Dat valt reuze mee. Met deze veertien tips lukt het jou 
vanzelf. Ook zonder veel ervaring. Voor beginners is het misschien goed elke dag 
te focussen op drie tips. In de meeste gevallen is dat al voldoende.  Hoe langer je 
dit volhoudt, hoe lastiger het tij te keren. Als dat geen uitdaging is. Succes! 

1. Doe altijd iets anders dan wat je zegt. Beloof dagelijks zaken die je niet kan 
waar maken. Wedden dat na een goede dag je vendelleden zot worden van de 

onduidelijkheid. 

2. Lieg regelmatig. Zeg vaak dat jij als monitor altijd gelijk hebt en nooit fouten 
maakt. 

3. Doe alles zelf en schakel geen deelnemers in om te helpen. Ze kunnen 
dat toch niet en voor je het weet gaan ze zich zinvol voelen. Dat kan de 

bedoeling niet zijn. 

4. Hang zelf de irritante deelnemer uit en geef deelnemers naar hun voeten als 
ze hetzelfde doen. Succes verzekerd! 

5. Vermijd elke vorm van conflict. Spreek deelnemers niet aan op wangedrag. 
Dat kost immers én veel energie en voor je het weet moet je het achteraf ook 

nog eens gaan goedmaken. Je hebt wel leukere dingen te doen. 

6. Probeer niet te zelfzeker of positief over te komen. Het leven is niet om mee te 
lachen. 

vierkant te laten draaien
Veertien manier om je vendel 

7. Het kampschema en hoe de activiteiten in jouw hoofd zitten zijn heilig. 
Als de praktijk jouw waanideeën niet mogelijk maakt, moet de praktijk zich 

maar aan passen aan jouw ideeënwereld. Doe daarin zeker en vast geen enkele 
toegeving.  

8. Mensen en zeker deelnemers, monitoren en je kamploeg zijn niet te 
vertrouwen. Wantrouw ze zo hard mogelijk. Met wat geluk maken ze dan 

niet teveel misbruik van jouw goedheid. 

9. Maak het leven van je deelnemers en monitoren daarom zo moeilijk 
mogelijk. Verstop de uitgeschreven bonte ring, leg materiaal op de 

vreemdste plaatsen, deel geen informatie en maak vage afspraken. 

10. Verdwijn van zodra iets moeilijk loopt. Het is en blijft vrijwilligerswerk. 
Je bent geen maatschappelijk assistent.

11. Geef enkel aandacht aan wat fout loopt. Moest er in deze fase nog iets 
positief zijn zal dat wel voor zichzelf spreken. 

12. Wees onbereikbaar. Een deelnemer die jouw iets wil vertellen over hoe 
ze zich voelt in de groep? Heel de vrije tijd verstoppertje!

13. Neem geen beslissingen. Laat de groep alle beslissingen nemen. Als 
ze nog energie zouden overhebben spelen ze dat laatste restje zeker 

kwijt tijdens verhitte discussies en ruzies.  

14. Schitter als monitor. Deelnemers met talenten? Druk dat maar snel de 
kop in. Stel dat ze met aandacht gaan lopen die naar jou had kunnen 

gaan.
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nder de appelboom
Leuke moralen voor op kamp

- door Veerle 

HET PROBLEEM VAN DE AARDE

De aarde wilde Pasen vieren. Maar ze had een probleem: hoe kon ze tonen dat 
ze blij was? Daarom ging de aarde naar het water. 
- Water, hoe toon jij dat je blij bent? 
- Ik ga dan zacht op en neer. 

De aarde probeerde dat, maar de mensen riepen al vlug: 
- Aarde, hou daarmee op, we worden zeeziek! 

Toen ging de aarde naar de wind. 
- Wind, hoe toon jij dat je blij bent? 
- Dan fluit ik zachtjes mijn lied. 

De aarde probeerde ook te fluiten. Maar de mensen riepen al vlug: 
- Aarde, hou daarmee op, we horen elkaar niet meer door jouw gebrom. 

Dan ging de aarde naar het vuur. 
- Vuur, hoe toon jij dat je blij bent? 
- Dan dans ik met mijn vlammetjes. 

De aarde probeerde ook te dansen. Maar de mensen riepen al vlug: 
- Aarde, hou daarmee op, we worden er ziek van! 

Toen werd de aarde erg verdrietig. De hemel zag dat en gooide allerlei zaadjes 
naar beneden. De wind moest ze verspreiden, het water moest ze doen groeien 
en het vuur van de zon moest ze warmte en licht geven. 

De zaadjes die in de aarde gevallen waren, begonnen te groeien en te bloeien. 
- Hé, dacht de aarde, zo kan ik laten zien dat ik blij ben! 

Copyright: C. LETERME - www.bijbelin1000seconden.be

- door Joke 

WOORDZOEKER

Ouderwets eieren zoeken in de achtertuin. 
De ultieme bezigheid om de paasdagen door 
te komen. Maar er bestaan nog een heleboel 
andere spelletjes die je met Pasen kunt doen! 

EitjE lEggEn “ZakdoEkjE lEggEn, 
niEmand ZEggEn.” Wie kent het niet? Alleen 
met Pasen doen we het met eieren: eitje 
leggen! Kinderen zitten met gesloten ogen in 
een kring en zingen het liedje ‘Eitje leggen’. 
Eén van de kinderen loopt om de kring heen 
met het ei in zijn of haar hand. Als het liedje 
bijna afgelopen is, legt het kind het ei achter 
één van de kinderen die in de kring zitten. 
Vervolgens openen de kinderen in de kring 
hun ogen, degene met het ei achter zich 
moet de ander tikken! 

Ei-En-lEpEl-racE 
Hoeveel plezier kun je hebben met wat lepels en hardgekookte eieren? De deelnemers staan 
voor de startlijn en moeten met een lepel in één hand en op die lepel een ei zo snel mogelijk 
over de finishlijn komen. Laat je het ei vallen? Terug naar start! 

EitjE-prik 
Dat gaat net als ezeltje-prik, maar dan net iets anders. In plaats van een ezel print je een 
paashaas uit en een ei (dat in de handen van de paashaas past). Plak de paashaas op een 
prikbord en doe een punaise door het papieren ei. Klaar? Blinddoeken en prikken maar! 

Ei-lummElEn 
Twee of meer spelers gooien een (hardgekookt) ei naar elkaar over en weer terwijl een 
andere speler in het midden staat en het ei probeert te onderscheppen. Tikken als je het ei te 
lang in je handen houdt is optioneel! 

jEu dE Ei 
Als je ooit in Frankrijk bent geweest heb je het traditionele spel met de metalen ballen vast 
gespeeld. Met Pasen spelen we het met eieren! Je hebt meerdere hardgekookte eieren 
nodig. Eentje laat je onbeschilderd, de rest mogen de deelnemers zelf beschilderen (op die 
manier kun je zo ook zelf herkennen). Vervolgens leg je het witte ei zo’n vijf meter verderop 
en mogen de deelnemers één voor één hun ei zo dichtbij mogelijk rollen. Degene wiens ei het 
dichtst bij het witte ei ligt, wint! En na het spel eet je je eitje lekker op.
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Hoe zorg je ervoor dat je niet elke twee jaar 
nieuwe pannen moet kopen? Dit jaar was het 
weer zover. Af en toe wat tefal smaakt wel af, 
maar na een tijd word je dat beu. 

Hoe deden mensen dat lang geleden? Ik kan 
me niet voorstellen dat die om de paar jaar hun 
pannen naar een containerpark brachten om 
die dan ritueel bij het algemeen grof, groot en 
plezant afval te smijten. Die potten en pannen 
werden al eens van generartie op generatie 
doorgegeven. Wat zij vroeger konden, zou ons 
toch ook moeten lukken. Niet dus. 

Na wat rondhoren bij wijze mensen die al 
eens professioneel met pannen bezig zijn, was 
het raadsel meteen opgelost. Zoals vaak bij 
schijnbaar moeilijke problemen is de oplossing 
logisch en ligt die voor de hand. Steken jullie je 
pannen ook in de vaatwasser? Wat moet er in 
zo een blokje zitten dat zonder schrobben het 
vuil gillend en jankend de afvoer in vlucht?

Het zijn de oude trucken en daar tijd voor 
maken die helpen. Meteen afwassen zonder 
zeep, een gietijzeren pan met koud, nadien 

warm water en een staalspons, de wok-pan en 
poffertjespan worden tegenwoordig ingevet, 
… Niets brand nog aan. De pannen blijven er 
gloednieuw uitzien. 

Als er deze zomer op kamp iets niet zou gaan 
zoals je gehoopt had, neem dan maar wat 
afstand. De oplossing gaat logisch zijn. Wat 
anderen kunnen, kan jij ook. Je deelnemers 
zijn pannen. Praat er mee. Leer ze kennen. 
Geef er je tijd aan. Ontdek of ze meteen 
afgekoeld mogen worden en of ze tegen zeep 
kunnen. Sommige vet je waarschijnlijk best ‘s 
morgens al in terwijl anderen na het zware 
werk een schuurspons kunnen verdragen, 
maar na het wassen wel meteen afgedroogd 
moeten worden. 

Is er dan toch een deelnemer waar je echt 
geen touw aan kan vastknopen? Lees dan het 
onderstaande verhaal en bedenk dat gedrag 
altijd functioneel is. Geef hem of haar in dat 
geval de kans een trots vijfhoekje te zijn. Heel 
veel succes en plezier deze zomer op kamp! 

Jullie gaan dat fantastisch doen. 

“ALS ER DEZE ZOMER 
OP KAMP IETS NIET 
ZOU GAAN ZOALS JE 
GEHOOPT HAD, NEEM 
DAN MAAR WAT 
AFSTAND. DE OPLOSSING 
GAAT LOGISCH ZIJN.  
WAT ANDEREN KUNNEN, 
KAN JIJ OOK.”

Hans

Wereldwonderen – voor onze nieuwe animatoren

Column 

OP KAMP MET VEELHOEKJES

In de wereld van de puntige vierkantjes werd eens een  vijfhoekje  geboren. 

Vijfhoekjes waren jammer genoeg niet gewenst bij de vierkantjes. De vierkantjes 

zeiden: ‘ we breken er wel een hoekje af dan is het ook een vierkantje’. Maar dat 

ging niet zo makkelijk als ze dachten. Ze timmerden er op los, maar het lukte niet 

om er een vierkantje van te maken.

Het  vijfhoekje  was nu flink beschadigd. De puntige vierkantjes waren 

teleurgesteld over het resultaat. Ze gaven het kapotte  vijfhoekje  toen maar 

een grote plank, een houten vierkant met 2 gaten er in. Het  vijfhoekje  moest 

voortaan die plank voor zich uitdragen, om op een vierkant te lijken. Zo kon 

hij zich jarenlang door de wereld van de vierkantjes bewegen. Dat vonden de 

vierkantjes heel aanvaardbaar.

Het  vijfhoekje  werd doodmoe van altijd met die grote plank zeulen. Het bleef 

maar zoeken om ooit een echt vierkantje te worden. Na lange tijd kwam het 

uitgeputte  vijfhoekje  een paar wijze oudere afgeronde vierkantjes tegen. Die 

zagen er veel vriendelijker uit dan de puntige vierkantjes.

‘Hoe kan ik ooit nog een echt vierkantje worden?’ vroeg het  vijfhoekje. ‘Jij een 

vierkantje? Maar je bent gewoon een  vijfhoekje!’ zei één van de afgeronde 

vierkantjes. Leg die plank maar even neer. De andere afgeronde vierkantjes zagen 

het nu ook. ‘Ja! Jij bent gewoon een vijfhoekje! Jij hoeft toch niet te doen alsof 

je een vierkantje bent! Je hebt alleen maar een hoekje meer dan wij, daar is niks 

mis mee. Wij kennen er nog meer zoals jij, hoor!’ Bij de afgeronde vierkantjes 

mocht het kapotte vijfhoekje dat zware stuk hout eindelijk weggooien.

Een paar puntige vierkantjes hadden dat van ver gezien en zeiden: ‘Oei, nu gaat 

het heel erg slecht met het vijfhoekje, het lukte altijd zo goed met die plank!’

Maar het vijfhoekje wist wel beter.



18          I  WWW . KENA . BE 19

... Jij ook op kosten van Kena een cursus of workshop mag volgen? 

Wist je dat...
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? Een 
workshop oeroude, onbekende volksdansen? Je kan het zo gek niet bedenken!

Wil jij erbij zijn? 
zoek dan een cursus in jouw buurt op act.rodekruis.be

CURSUS REANIMEREN EN DEFIBRILEREN

Wat leer je?

De cursus reanimeren en defibrileren is een basiscursus 
van het Rode Kruis. Je zal er leren reanimeren en een 
automatische externe defibrillator (AED) gebruiken.

Voor wie?

Je bent minstens zestien jaar oud of je wordt zestien in 
het kalenderjaar waarin de cursus start. De cursus is een 
interessante aanvulling op de cursus EHBO.

Hoe lang?

3 uur

Prijs?

Gratis. Het handboek Reanimeren en defibrilleren kan je 
vrijblijvend kopen.

Kenagenda
jaarkalender

Paascursus
2 - 8 april 2018

Paaskamp -12
8 - 12 april 2018

Voorkamp zomer
29 - 30 juni 2018

Zomerkamp 1
1 - 8 juli 2018

Zomerkamp 2
8 - 15 juli 2018

Zomerkamp 3
15 - 22 juli 2018

Zomerkamp 4
22 - 29 juli 2018

Zomerkamp 5
29 juli - 5 aug. 2018

Zomerkamp 6
5 - 12 augustus 2018

Zomerkamp 7
12 - 19 augustus 2018

Kenafeest
zat. 29 september 2018

Vitaminenweekend 2
12 - 13 oktober 2018

Algemene vergadering
zat. 13 oktober 2018

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

USB-sticks

Oude T-shirts

Kena Crew T-shirts

Kena trui

€ 7

€ 4

€ 5

€ 30

Paraplu’s

Rugzakken

Zangboekjes

Spelbundels

€ 5

€ 4

€ 5

€ 10
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  Jeugdvakanties &                
 animatorcursussen 

INSCHRIJVEN
WWW.KENA.BE/


