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INHOUD
6-7 | Het Domein

Er staan weer een hoop grote werken
op de agenda van OCS. Leo vertelt je
welke plannen er op de agenda staan!
.............................................................

11 | WG Kadervorming

De paascursus staat voor de deur. 50
cursisten starten de paasvakantie met
volle goesting aan een week waarin
ze zich verdiepen in jeugdwerk en het
animator zijn.
.............................................................
Halverwege het jaar nemen we even de tijd om stil
te staan en te evalueren. De inschrijvingen zijn de
afgelopen maanden goed binnen gelopen en tijdens
de paasvakantie hebben we weer een mooi gevulde
paascursus! De uitdiepingscursus gaat voor het eerst
in een lange tijd door met een mooie doorstroom
van animatoren die zich nog meer willen verdiepen
in het jeugdwerk. Schitterend! Dat is een evolutie
waar we al een tijdje naar uitkijken. Een rijk gevulde
animatorcursus is super en moedigen we onder luid
applaus aan. Maar als na die animatorcursus meer
dan de helft afvalt omdat de cursus samenvalt met
een skireis of activiteiten van de jeugdbeweging, of
omdat het animator zijn op kamp toch zwaarder viel
dan gedacht, dan verliezen we een groot potentieel
aan sterke monitoren. Voor een vzw die volledig draait
op haar vrijwilligers - we benadrukken héél graag nog
eens dat onze monitoren niet betaald worden, maar
met Kena meegaan voor het plezier en de voldoening
van de jongeren! - is het uiteraard deugddoend om
te zien dat een groot deel van de animatoren dit jaar
toch getriggerd is en zo goed als groep aan elkaar vast
hangt, dat ze met veel plezier zich samen nog meer
gaan verdiepen in het jeugdwerk. Terugblikkend op
onze eigen tijd als cursist kunnen we beamen dat na
een zomerkamp opnieuw met je medemonitoren op
cursus gaan enorm verkwikkend werkt! We beseffen
dat we soms veel van onze monitoren verwachten. Je
staat mogelijks voor de allereerste keer voor een groep

jongeren, brengt 24/7 met hen door en moet hen nonstop entertainen. Dat vraagt veel energie en héél soms
blijkt dat toch zwaarder te zijn dan je had gedacht.
Héél soms heeft het kamp je meer energie gekost dan
voldoening gegeven. De redactie moet bekennen dat
ze op al die kampen altijd engeltjes in haar vendels
heeft gehad en dus nooit heeft getwijfeld om opnieuw
als monitor op kamp te gaan. En dat bewijst dan ook
dat een kamp dat tegenvalt, vaak maar een eenmalige
tegenslag is. Na zo’n kamp nog eens meegaan met een
cursus of winterkamp, geeft vaak weer die bevestiging
waarvoor je het doet. Tijdens de paascursus kan je weer
even volop met je vrienden genieten van het prachtige
Heuvelsven en de sfeer die er hangt. Eenmaal daar
terug aangekomen besef je wat voor moois we weer
iedere zomer verwezenlijken. Samen met jullie, samen
dankzij jullie, creëeren we een thuis voor jongeren die
hier tot rust komen en onbezonnen willen genieten
van hun vakantie. Een thuis, voor onze deelnemers,
maar ook voor onze monitoren en vrijwilligers! Laat je
tijdens de paascursus inspireren door onze lesgevers
en geniet (!) van de ontzettend toffe week, want het
woord ‘cursus’ klinkt misschien wat saai, maar geloof
me, dat is het absoluut niet! ;-)

“Is dat geen goed idee? Allemaal
samen mens mogen zijn”, die vraag
stelt Hans zich deze editie in zijn
column. Waarom we toch altijd zo in
paniek schieten wanneer een jongere
niet helemaal exact het verwachte
gedrag vertoont.
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Vrolijk Pasen!
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KENA COMIC

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Zondag 17 maart 2019 rond 12u:

Spartacus 22- Appels 18
Misschien zijn voor velen de hierboven vermelde
namen volledig onbekend. Maar voor mij is dit een
ongelooflijk zalige zondag geweest. Dit is namelijk
de uitslag van de zaalfinale van mijn korfbalploeg.
Als echte Spartanen hebben we samen gestreden,
samen een sterke match gespeeld en samen
gewonnen.
Je moet weten, vorig jaar hebben we diezelfde
finale gespeeld, maar kansloos verloren, met
degradatie tot gevolg.
Ongeveer een maand voor die verloren match
was er iets erg gebeurd. Jense, één van mijn
medespelers had tijdens een match in januari een
hartstilstand gekregen. Beelden en gedachten die
ik nooit meer zal vergeten. Mijn eerste gedacht
was: die valt nu zo raar en zonder zijn handen
te zetten... Op het moment van de finale in 2018
was hij nog volop aan het revalideren en was het
nog niet duidelijk wat de oorzaak was en of hij wel
helemaal terug de oude zou worden. Niet meer
dan normaal dat elke Spartaan op dat moment

met zijn gedachten ergens anders zat. Die verloren
finale-match was ook wel de kiem van iets nieuws.
Sinds die match zijn we met de ploeg bij iedere
huddle “Samen Sterk!” beginnen roepen.
Dat riepen we ook op 17 maart net voor de match.
Iedereen samen, Jense inclusief. Samen door
moeilijke momenten, op elkaar rekenen, steunen,
vertrouwen: er gewoon terug staan en winnen!
Dat is iets waar ik nog harder van overtuigd ben
dan ooit tevoren. Bij Kena steunen we op elkaar,
maar kunnen we vooral ook op elkaar rekenen.
Op kamp als het even niet meezit, voor het Kenavenster als er nog een extra tekstje nodig is, op
oud-leden voor advies,...
Ook als alles meezit komt dat zelden door jou
alleen. Het komt doordat je samen sterker bent en
er samen vol voor wil gaan!

Wist-je-dat...
… De verwarming in de meisjesslaapzaal al eens veel lawaai maakt.
… Iedere doorwinterde Kena’er die graag wat rustig slaapt, weet dat je dan
best niet naast of over de verwarming slaapt.
… Jessie natuurlijk boven de natuurwetten staat.
… Ze het lawaai toch wat vervelend vond.
… Ze dan maar besloot de verwarming ‘s nachts af te zetten.
… Alle andere deelnemers gelukkig koudbloedige reptielen waren.
… We het dan ook enkel frisjes vonden en vooral niet koud.

Samen Sterk!
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Het domein
Met het bekomen van een milieu- en bouwvergunning voor de komende 5 jaar, hebben we
ons ook verbonden om het geheel uit te voeren (zie ook ons artikel van december).

De lente hangt al een tijdje in de lucht. Het kriebelt om het hoogseizoen aan te vatten. Toch
heeft Heuvelsven geen winterslaap gehouden. Er was heel wat bedrijvigheid onder meer
omdat, sinds kort, groepen ook al in februari en maart boeken. Alleen in januari was er geen
verhuur. Dit betekent dat we onze doelstelling - dat in 2020 Heuvelsven moet uitgegroeid
zijn tot een bekende en graag bezochte ontmoetingsplaats - zo goed als bereikt hebben.
Sommige groepen reserveren nu al twee jaar vooraf om zeker te zijn van hun boeking.
Dit is allemaal goed nieuws voor onze cashflow, maar nog niet voldoende om kostendekkend
te zijn voor onze uitgaven. De investeringsdruk blijft erg hoog. Zo beginnen onze
verwarmingsinstallaties ouderdomsverschijnselen te vertonen. Het is nu het moment om de
omslag naar duurzame vormen van energie te maken. Ook dat vergt de nodige investeringen
Ondertussen is de kogel door de kerk en hebben we een strak schema opgesteld om in
Klein Heuvelsven (zie ‘Het Domein’ van december) de slaapcontainer te vervangen door de
lang aangekondigde nieuwbouw. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om zover te
geraken en het zal nog spannend worden om alles rond te krijgen voor 1 juli.

Dat wil echter niet zeggen dat er daarnaast dan niets anders meer zal gebeuren. Er zijn de
projecten die uitgevoerd zullen worden tijdens het bouwkamp. Ook de vervanging van de
ramen van het Centrumgebouw gaat door. Op de planning staat de achtergevel en in de loop
van volgend jaar de voorgevel.
Als dat allemaal achter de rug is moeten de bungalows en de meisjesblok nieuwe ramen
krijgen. En wat meer in de toekomst uiteindelijk ook het Cultuurcentrum.
Als beheerders zijn we ook verantwoordelijk voor de veiligheid op het domein. Heel wat
bomen moeten daarom in het oog gehouden worden. Er is o.a. dringend snoeiwerk nodig
om het risico op kwetsuren door de val van zware dode takken te vermijden. De beuken aan
de rand van de inrijweg zijn bijvoorbeeld erg ziek. Ze hebben last van zonnebrand en een
aantal zijn op sterven na dood. Die mogen er dan ook niet te lang meer blijven staan.
Het zou ons te ver leiden om alle kleine zaken, die de voorbije maanden gerealiseerd werden,
op te sommen. Het is soms leuker om alles ter plaatse te kunnen zien.
Het is voor de kinderen en jongeren dat we samen het project Heuvelsven gestalte geven.
Wij zorgen voor het huis en jullie maken er een thuis van.
Zalig Pasen.

Leo
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Pimped-Up by Greet

PIMP-UP-MY-PLEINSPEL
Welk pleinspel zullen we spelen? Dikke Berta, zakdoek
leggen, potteke stamp, tikkertje, voetbal, …? Verras de
leden van je vendel met een nieuw, zelf bedacht spel! Gooi
twee spelletjes in de mixer en speel en nieuw, onbekend
en supertof spel!

ZOEK/MAAK NOG MEER COMBINATIES


Dikke Berta



Zakdoek leggen



Doktertje knoop



Kat en muis



Tik tak boem



Schipper mag ik overvaren

Pimp up potteke stamp & tikkertje op hoogte



Pang pang

Potteke stamp: één iemand stampt de
bal wel, de zoeker gaat hem halen,
ondertussen verstopt de groep zich. Als
de zoeker iemand vindt, pot hij hem af op
de bal. Je kan de gevonden spelers ook
bevrijden door de bal weg te stampen.



Vlaggenstok



Dirigentje



Tienbal

IN DE MIXER
Eén plus één is drie! Neem twee spelletjes die
je al kent en maak er een nieuw spel van. Zoals
tik tak boem samen met pang pang, het spel
wordt wat spannender en je speelt een ‘nieuw’
spel.

NIEUWE COMBINATIES
Tikkertje op hoogte: De tikker mag
je tikken als je de grond raakt. Bij
iemand die op hoog staat, mag de
tikker tot tien tellen. De speler op het
verhoog moet zich in die tijd verplaatsen.

Gelukske van de maand
Nieuwe laptop en ergonomische stoel.

Motivatie
Het helpen van kampleiding met de
administratieve en financiële kant van het
kenaverhaal.

(toekomstig) lievelingsplekje
Terras boven de nieuwe doucheruimte.

Spel in de mixer: Kies een zoeker, een tikker en een
vrijwilliger. De vrijwilliger stampt de bal weg, dan mag
de zoeker de bal gaat halen en begint af te tellen. De
spelers verstoppen zich niet, maar zoeken een hoge
plaats. Vervolgens komt de tikker in het spel. Die moet
niet op een verhoog gaan staan, maar loopt rond op het
terrein. De tikker mag altijd bij een speler op een verhoog
gaan staan en aftellen van twintig naar nul. Ondertussen
verwijdert de zoeker zich minstens twee grote passen van
de bal. De zoeker is zeer alert en kan iemand vinden als
die op de grond staat. Onder druk van de tikker zal dat
regelmatig gebeuren. De tikker zelf telt natuurlijk niet mee.
Na ongeveer een minuut start de zoeker weer met aftellen.
Op dat moment mogen alle spelers naar de bal lopen en
de bal wegschoppen zodra de zoeker klaar is met tellen.
Opgelet: de tikker is nog altijd actief. Camouflage en sluwe
sluiptechnieken zijn toegestaan!



Tienbal en schipper mag ik
overvaren



……………………………………



……………………………………



……………………………………



……………………………………



……………………………………



……………………………………



……………………………………



……………………………………
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Werkgroep Kadervorming

Leuke moralen voor op kamp

nder de appelboom
HET VERHAAL VAN DE SOEPSTEEN
In een dorp waar veel armoede was, liep een vreemdeling. Hij had een lange weg achter de rug
en was hongerig, maar begreep dat hij in dit arme dorp niet zomaar om eten kon vragen. Het was
koud. Toch was er in de meeste huizen geen vuur in de open haard.
In een huis waar wel vuur brandde, zag hij een paar gezinnen bij elkaar zitten. “Dat doen ze zeker
om brandstof te sparen”, dacht de vreemdeling. Hij klopte op de deur en vroeg of hij zich ook bij het
vuur mocht warmen. De kamer zat al vol, maar iedereen schoof een plaatsje op zodat er voor de
vreemdeling ook nog een plaatsje was. De mensen zagen er hongerig uit. Toch werd er geen eten
klaargemaakt.
“Ik zou graag soep op het vuur willen koken”, zei de vreemdeling, “hebben jullie een grote pan voor
me?” Verbaasd keken de mensen hem aan en vroegen: “Waar wil je soep van koken? Je rugzak is
bijna leeg, daar kan niet veel in zitten om soep van te koken.” De man haalde een mooie steen uit
zijn zak en zei: “Dit is een heel bijzondere steen. Een soepsteen. Als jullie een pan met water op het
vuur zetten, kan ik van deze steen soep koken.”
De mensen geloofden niet direct wat de man zei, maar ze hadden wel een grote pan en genoeg
water, dus konden ze het allicht proberen. De kinderen dachten: “Misschien is die man een tovenaar.”
Nieuwsgierig zagen ze hoe hij de steen voorzichtig in de pan met water legde, die op het vuur was
gezet. En vol verwachting bleven ze naar de pan kijken, waarin het water langzaam warm werd en
tenslotte begon te koken.
Toen zei de man: “Nu zou er eigenlijk een beetje zout aan toegevoegd moeten worden.” De vrouw,
die in het huis woonde, stond op en haalde wat zout uit de kast. “Ik heb ook nog een laurierblaadje”,
zei ze, “zal ik dat er ook in doen?” “Goed”, zei de man, “Een stukje vlees zou de soep nog lekkerder
maken.” De buurvrouw zei: “Ik heb in de kelder nog wat soepvlees voor het avondeten bewaard. Nu
we hier samen soep gaan eten, kan ik het er wel bijdoen.” Ze haalde het vlees en nam ook een paar
worteltjes uit de tuin mee. “Een ui en een prei zouden er ook goed in smaken”, zei de vreemdeling.
“Die heb ik nog in mijn tuin”, zei de overbuurman. “Ik heb nog een restje bonen en wat selderij”, zei
een ander.
Iedereen haalde iets op waardoor de soep nog lekkerder en voedzamer kon worden. En even later
hing er een heerlijke geur in de kamer. De borden en lepels werden alvast klaar gezet. Na een poosje
stond de man op, roerde in de soep en proefde. “De soep is klaar”, zei hij en schepte de borden vol.
Allen smulden van die overheerlijke soep. In lange tijd hadden ze niet zo heerlijk gegeten. Ze aten
met elkaar de hele pan leeg. Alleen de soepsteen lag er nog in. De vreemdeling stond op en wilde
vertrekken. “Uw soepsteen ligt nog in de pan”, riep een kind, “je vergeet je soepsteen.” “Die mogen
jullie houden”, zei de man, “daarmee kunnen jullie nog wel duizendmaal soep koken, als je ‘t maar
zo doet als we het nu gedaan hebben.” “Dat is een wondersteen”, zeiden de kinderen tegen elkaar.
De vreemdeling lachte toen hij dat hoorde terwijl hij de deur uitging. Buiten het dorp gekomen, zocht
hij een mooie ronde steen, stopte hem in zijn rugzak en liep fluitend verder.

1 waardebepaling
2 het op prijs stellen:
zijn waardering uitspreken

Op de vooravond van de paascursus, wanneer dit stukje geschreven wordt,
voel ik een grote waardering. Beter nog, voel ik een gigantische waardering.
Zo’n vijftig jongeren hebben zich ingeschreven om cursus te volgen. Voor de
meesten onder hen is het de eerste stap naar het begeleiden van jongeren.
De anderen bouwen verder op de reeds opgedane ervaring om uitdieper
of hoofdanimator te worden. En hoezeer we tijdens alle drie de cursussen
inzetten op het al doende verwerven van de nodige competenties, (hoofd)
animator zijn is werken aan het welzijn van andere jongeren met je hart. En
net om dat laatste voel ik die grote, euhm gigantische, waardering. Zoveel
jongeren die zich willen inzetten voor andere jongeren, simpelweg omdat zij
het leuk vinden, omdat ze dit willen. Knap!
Nu, de waardering reikt nog verder. Tegenover vijftig cursisten staan
twintig lesgevers die vol passie en overgave de jongeren begeleiden in
het theoretische luik van hun traject. Ook de keukenploeg en alle anderen
betrokkenen rond de cursus kunnen op waardering rekenen. De leden van
de werkgroep Kadervorming, de enthousiastelingen die mee aan de nieuwe
animatorcursus schreven, de kampleider, en nog zovelen meer!
De waardebepaling van jullie engagement is niet eenvoudig, dus kiezen we
er simpelweg voor het onbetaalbaar te noemen. Maar, zoals in de tweede
betekenis, jullie aanwezigheid (in welke vorm dan ook) wordt bijzonder op de
prijs gesteld. Dank jullie wel!

Saan

Copyright: C. Leterme
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Column

“Is dat geen goed idee? Allemaal
samen mens mogen zijn.”
Samen met duizenden andere jongeren zetten ook onze vijftig cursisten deze
paasvakantie de eerste of verdere stappen in het jeugdwerk. In elke goede cursus,
zoals die van ons, zullen ze leren dat het belangrijk is jongeren niet te labelen. Anders
dan de huidige maatschappelijke trend, voelen jeugdwerkers nog aan dat het werken
met en laten groeien van jongeren veel beter werkt als je hen bekijkt als uniek
persoon op een bepaald moment.
Een dertienjarige op school die zelf geen initiatief neemt om na ziekte afspraken
te maken om testen in te halen? Daar schakelen we het CLB voor in. Waarschijnlijk
dyspraxie. Een veertienjarige met slechte resultaten: rood traject! Studeercontract!
“Hij moet maar eens in gang schieten”. Nog een meisje dat na zeven uur zitten en
luisteren niet meer op haar stoel kan blijven zitten: ADHD. Naar de leerlingbegeleider!
Je zou het ook kunnen omdraaien: moeten we alle dertienjarigen, die na een week
ziekte zelf initiatief nemen om hun testen in te halen, niet eens heel grondig laten
onderzoeken? Dat de veertienjarige jongen voor zijn broers en zussen moet zorgen,
over de middag inkopen moet doen en thuis geen enkele plek heeft waar hij kan
studeren, speelt natuurlijk geen enkele rol. Gezonde, actieve leerlingen die het niet
gewoon zijn uren aan een stuk stil te zitten en van die gekke gevaarlijke bezigheden
hebben zoals eens buiten komen of iets van sport doen, die moeten er natuurlijk uit?
De deelnemers die wij op kamp hebben kennen we vaak niet op voorhand. Ze
stappen van de bus en zijn op dat moment voor ons een wit blad, net zoals wij of
het kampgebeuren voor hen zijn. Dat ene meisje dat er op los scheldt, houdt zich
misschien net in. Thuis is ze misschien veel meer gewoon. Die jongen die tijdens de
afdaling niet stil kan zijn en maar door blijft fluisteren, is misschien al maanden niet
meer zo rustig geweest.
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Wanneer mensen zich niet meer verbonden voelen met elkaar of hun omgeving,
beginnen we meer regels, labels en procedures te bedenken en aan hokjesdenken te
doen. Die theorieën mogen dan wel zinvol zijn om te reflecteren en eens iets anders
te proberen als je aanpak niet werkt, maar in de praktijk gebeurt de interactie altijd
in het hier en nu, in een context tussen mensen die altijd uniek is.

“ Wij willen meer dan
die middelmatigheid:
dat ze voelen dat je
hen de beste week
van de vakantie wil
bezorgen. Van zodra
ze dat voelen is er
veel magie mogelijk.”

Met alle stappenplannen haal je met wat geluk een
goede middelmatigheid en ziet het er op papier
allemaal prachtig uit, maar echt schitteren, in goede
en kwade zin, doe je daarmee niet. Wij willen meer
dan die middelmatigheid: dat ze voelen dat je hen
de beste week van de vakantie wil bezorgen. Van
zodra ze dat voelen is er veel magie mogelijk. Is dat
geen goed idee? Allemaal samen mens mogen zijn.
Zonder al te veel medicatie, fouten mogen maken
en ze goedmaken, eerlijk zeggen wat we denken en
voelen, mogen bewegen, ...

Ik wens onze nieuwe lichting animatoren van harte veel bagage en tools toe die ze
deze cursus weer gaan meekrijgen. En nog meer: de goesting om deze zomerkampen
met hun groep deelnemers te toveren zonder labels en hokjes. Pure magie.

Hans
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Kenagenda

Wist je dat...

r

jaarkalende

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

Paascursus
7 - 13 april 2019

Zomerkamp 3
14 - 21 juli 2019

Lentekamp (-12)
14 - 18 april 2019

INTERESSANTE VORMINGEN @AMBRASSADE

Voorkamp
28 - 29 juni 2019

Basisopleiding communicatie
25 april 2019 | 10:00-16:00
2 mei 2019 | 10:00-16:00
9 mei 2019 | 10:00-16:00
16 mei 2019 | 10:00-16:00
13 juni 2019 | 10:00
14 juni 2019 | 10:00
Locatie nog te bepalen | Volledige opleiding: € 525 |
Aparte vormingsdagen: € 160

Zomerkamp 1
30 juni - 7 juli 2019

Leernetwerk Diversiteit
14 mei 2019 | 10:00-16:00
Locatie nog te bepalen | Tarief: € 50
Jeugdwerktweedaagse
16-17 mei 2019
Locatie nog te bepalen | Tarief: € 50

Zomerkamp 4
21 - 28 juli 2019
Zomerkamp 5
28 juli - 4 aug 2019

Zomerkamp 6
4 - 11 augustus 2019
Zomerkamp 7/
Bouwkamp (14-18 jaar)
11 - 18 augustus 2019

Zomerkamp 2
8 - 14 juli 2019

meer info op
ambrassade.be/nl/
kalender

Open werkgroep Kadervorming
6 juni 2019 | 09:30-12:30
Locatie nog te bepalen | Tarief: Gratis

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

Wil jij erbij zijn of heb je zelf een interessante vorming in gedachten?
stuur dan een mailtje naar bestuur@kena.be!
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Kena Crew T-shirts

€5

Rugzakken

€4

Kena trui

€ 30

Zangboekjes

€8

Paraplu’s

€5

Spelbundels

€ 10
15

Jeugdvakanties &
animatorcursussen

INSCHRIJVEN
WWW.KENA.BE
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