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7 | Wie is wie?

Connect the dots! Ontdek al onze
‘oude’ en nieuwe kampchefs van
het komende werkjaar. Kan jij iedere
omschrijving linken aan de juiste
kampchef?
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8 - 9 | Het Domein

Er staan weer een hoop grote werken
op de agenda van OCS. Leo vertelt je
hoe ze dat de komende maanden stap
voor stap gaan aanpakken!
Een nieuw jaar brengt meestal ook nieuwe
resoluties met zich mee. Meestal. Wij gaan het
nieuwe werkjaar aan de slag met een vernieuwd
bestuur en enkele nieuwe, frisse gezichten onder
de kampchefs. Maar nieuwe resoluties, daar
doen we dit jaar niet helemaal aan mee.
We zijn 2018 gestart met enkele duidelijke,
concrete doelen. We vernieuwden de website,
creeërden een sterke promovideo voor onze
kampen en zetten vol in op onze paascursus.
Een nieuw werkjaar betekent voor ons niet dat
die doelen hier en nu eindigen. Integendeel.
De laatste jaren blijft ons ledenaantal lichtjes
stijgen, en daar willen we ook in 2019 sterk aan
verder bouwen. Concreet wil dat zeggen dat we
dit werkjaar opnieuw zullen inzetten op online
promoties om Kena bekender te maken binnen
het jeugdwerk, we blijven focussen op heldere
communicatie en een goede service naar onze
deelnemers toe. Blijf je na een bezoek aan onze
website toch nog met vragen zitten, laat het ons
dan zeker en vast weten!
Naast het ledenaantal, blijft onze paascursus
een belangrijk moment dit jaar. We hebben zo’n
sterke animatorcursus, dat we daar uiteraard
het maximum volledig willen uithalen. Voor

het tweede jaar op rij, was ons kerstkamp
volledig volgeboekt. De week is ontzettend
populair bij onze beginnende, maar mogelijk
ook enthousiaste, potentiële animatoren die
hun plekje binnen onze organisatie stilaan lijken
te vinden. En een stijgend ledenaantal, vraagt
ook om een groei in ons monitorenaandeel. We
nodigen dan ook met heel veel plezier de 15-,
16-jarigen van het winterkamp uit om deel te
nemen aan onze paascursus. Want zij kunnen
voor Kena het verschil maken. Zij kunnen er mee
voor zorgen dat we de kwaliteit van onze kampen
kunnen blijven garanderen.
Tenslotte blijft het ieder jaar weer een uitdaging
voor ons bestuur om van Kena een financieel
gezonde, welvarende vzw te maken. We wikken
en wegen onze inkomsten en uitgaven zonder
te willen inboeten aan onze service, aan onze
sterktes. We kunnen dan ook niet genoeg
uitdrukken hoe dankbaar we zijn voor jullie
onvoorwaardelijke steun, de eindeloze inzet van
onze vrijwilligers en de sponsoring die we in 2018
opnieuw mochten ontvangen.
Dankjulliewel & een gelukkig nieuwjaar!
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12 | Pedagogische studiedag

Ook als leerkracht moet Hans van
tijd tot tijd nog wel eens achter de
schoolbanken kruipen. Dat herinnert
hem er nog maar eens aan hoe sterk
onze eigen cursus eigenlijk wel niet is.

17 | Column

Dag op dag ontmoeten we mensen
waarvan we niet weten welke rol ze
in onze toekomst zullen spelen. Die
kleine ontmoetingen zouden wel eens
meer teweeg kunnen brengen dan je
zelf zou denken.
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KENA COMIC

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Voila! Hier is hij weer! Het nieuwe Kenavenster.
De eerste van het nieuwe jaar. De eerste in heel
lange tijd waar ik iets voor schrijf, here it goes...
Het nieuwe jaar brengt enkele nieuwe gezichten
in het bestuur: Welkom Fien, Benjamin en Michiel.
We wensen jullie heel veel succes met jullie
werkgroepen!
Het nieuwe jaar betekent ook dat we afscheid
nemen van een aantal heel vertrouwde gezichten
uit het bestuur.
Hans hangt na ontelbare jaren (17 geloof ik, al
kan ik er wel een jaar naast zitten) zijn stijlvolle
bestuurs-jas aan de haak, om zijn actieve
medewerker/helpende hand-trui aan te trekken.
Liselotte doet net hetzelfde nadat ze afgelopen
twee jaar voorzitter was. Twee jaren die voor Kena
vol uitdagingen zaten en dat iedereen op een
bepaald moment wel dacht dat Liselotte gewoon
in Heuvelsven woonde.
Bedankt allebei voor jullie inzet!

Het nieuwe jaar zet Kena ook voor nieuwe
uitdagingen: Wat hebben we echt nodig om
spetterende kampen te organiseren? Hoe houden
we Kena financieel gezond en hanteren we toch
democratische tarieven? Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat vendelleiders met ons blijven meegaan?
We hebben ondertussen al enkele stappen gezet
om deze vragen te beantwoorden. Zo werden
de statuten aangepast zodat ze de kampen van
Kena concreter omschrijven. Hierdoor is het
gemakkelijker voor overheden om onze werking te
begrijpen. En er werd langs alle kanten sponsoring
gezocht en gevonden - Iemand de reclame van de
BNP Paribas wedstrijd gemist?
Binnenkort denken we verder na over deze
en andere punten op het vitamineweekend!
Ken jij het antwoord op deze vragen, of wil je
er mee over nadenken? Kom dan zeker mee
op vitaminenweekend want ook jouw mening
telt! (nvdr. wie in aanmerking komt, ontvangt
binnenkort een uitnodiging in de bus dus hou die
zeker in het oog).
Samen Sterk

Jochem
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Wist-je-dat...
... Je niet met technologie moet overweg kunnen om in het bestuur te gaan.
... Een aantal van onze bestuursleden nog niet helemaal overweg kan met
digitale tools zoals Google maps.
... Overweg kunnen met technologie anno 2019 wel een grote surplus is.
... Iedereen natuurlijk zo zijn eigen talenten heeft.
... Onze secretaris tegenwoordig wedstrijden en raadsel in haar verslagen steekt.
... Er daardoor wel enige twijfel ontstond of de voorzitter de verslagen wel leest.
... Hij de afgelopen maand géén slagroomtaart won.
... Onze voorzitter zat te popelen om zijn allereerste woordje van de voorzitter te 		
schrijven voor het kenavenster.
... Hij zich al rap kon vinden in Liselotte haar mening; dat dat toch niet zo
gemakkelijk is en al helemaal niet tegen de opgelegde deadline.
... Veel oefening kunst baart.
... De redactie alvast uitkijkt naar een inspirerend 2019 vol dichterlijke vrijheid!
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Connect the dots

Raad van Bestuur 2018 - 2019

Wie is wie? Verbind de juiste omschrijving met de juiste kampchef.

•

Ik ga al sinds de -12 mee. Ik was jaren een vaste waarde bij de Van Haegenborghen
op kamp. Afgelopen zomer werd ik voor het eerst zelf kampchef. Wie ben ik?

•

Als adjunct ben ik gekend als de uitvinder van het beruchte groentenoriëntatiespel. Ondertussen ben ik al enkele jaren kampchef bij de -12. Ik kom
op kamp niet buiten zonder mijn walkie talkie! Wie ben ik?

•

Heel even dacht ik dat ik té oud werd om na al die jaren nog kampchef te blijven.
Maar daar had ik snel spijt van! De themadag is voor mij altijd het hoogtepunt
van het kamp. Twee van mijn drie kinderen zijn ondertussen ook al adjunct. Wie
ben ik?

•

Ik ga meerdere keren per jaar mee op kamp. Soms als adjunct, soms als
kampchef. Wanneer ik kampchef ben, ravot ik met de -12, den balou en mijn
reuzekonijn op het grote terrein. Wie ben ik?

•

Ik werd kampchef op mijn 22ste bij de -12. Na mijn eerste kamp ging ik er even
tussenuit om naar de sterren te kijken, maar ondertussen ben ik al helemaal
back in business als kampchef bij zowel -12 als +12. Wie ben ik?

•

Ik ben al jaren kampchef bij de +12, met mijn vrouw aan mijn zijde. Griezelige
thema-avonden, spectaculaire kampvuren en kelders opruimen zijn mijn
specialiteit. Wie ben ik?

•
Aankoop materiaal kampen
Sport- & knutselmateriaal
Communicatie OCS
Planning werken

Ik ben de nieuwste kampchef van de hoop. Ik ben klaar voor drie spetterende
kampen deze zomer! Ook binnen het bestuur wil ik me dit jaar voor de volle
100% smijten! Wie ben ik?

•

Ik ga al meer dan 15 jaar mee met Kena. Naast mijn taak als kampchef en
bestuurslid, ondersteun ik ook de mannen van het bouwkamp! Wie ben ik?

greet jacobs

•

Ik combineer 7 kinderen, 40 jongeren en grote verbouwingswerken op één
kamp. Wie ben ik?

•

Ik hoor bij de jonge garde kampchefs. Ik schipper doorheen de zomers nog
tussen adjunct en kampchef. Met mijn functie binnen het bestuur hoor ik de
meeste andere kampleiders geregeld voor de zomer. Wie ben ik?

•

Ik ben al jaar en dag kampchef op Kena. Lange tijd bij +12, maar afgelopen zomer
dook ik terug in de fantasiewereld van mijn twee pagadders en ging op kamp
met de -12. Ik maakte dit jaar de verdeling van de kampleiders. Wie ben ik?

•

Ik hoor bij de jongste 5 van de kampchefs. Met mijn ervaring binnen kadervorming
zorg ik ervoor dat elke kampchef telkens kan rekenen op voldoende enthousiaste
monitoren met de nodige kennis! Wie ben ik?

•

Ik had dit jaar waarschijnlijk het koudste kamp van het jaar en neen, dat was
niet het kerstkamp! Samen met de -12 veroverde ik het grote terrein bij +12.
Wie ben ik?

•

Ik ga al jaren aan een stuk twee keer per jaar op kamp als kampchef.
Mountainbiken, iglo’s bouwen, domino-day, op sleeëntocht gaan, … Geen
uitdaging is voor mij te groot! Wie ben ik?

•

Ik ben een vaste waarde bij de -12 en waarschijnlijk de kampchef die elk jaar
weer het meeste materiaal mee neemt. Met mijn entourage van adjuncten
maak ik er elk jaar weer een geslaagd kamp van. Wie ben ik?

•

Ik was jarenlang vaste waarde in het adjunctenteam van Hilde. Ondertussen
werd ik zelf kampchef en deze zomer ging het er op ons volzette kamp luchtig en
springerig aan toe! Wie ben ik?

kampleiders
voorzitter

fien goossens

Secretaris

jochem machiels
Opvolging werkgroepen
Organiseren RVB
Opvolging contact OCS
Personeelsbeleid Rina

jessie van dooren
Interne communicatie
Verslagen (RvB, AV)
Beheer database
Ondersteuning Rina

Ondersteunen &
coachen kampleiders
Afspraken vastleggen
Communicatie keukenploegen

kadervorming

joris van camp

saan van elsen

samenwerkingen

michiel dierckx
Begroting
Ondersteuning Rina
Opvolging uitgaven
werkgroepen

Cursussen organiseren
Planning stages
Administratie kavo-tool
Traject kadervorming organiseren

Samenwerkingen
aangaan
Communicatie
partners

penningmeester

Organisatie kenafeest,
vitaminenweekend &
externe activiteiten

initiatieven
joke van dooren

materiaal
promo
publicaties
julie van dooren
Uniformiseren huisstijl
Online & offline campagnes
Verantwoordelijke publicaties
Beheer website & social media

benjamin gys

IT
Beheer & support Podio
database & website

Wil jij graag nog een steentje bijdragen binnen onze organisatie, maar is een rol binnen het bestuur nét een
tikkeltje te veel? Onze bestuursleden zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste helpende handen. Wil je
graag een werkdag in Heuvelsven organiseren, flyers verspreiden, je verdiepen in de wereld van social media of
online marketing, mee nadenken hoe we onze monitoren kunnen belonen voor hun vrijwillige inzet of hoe we
de cursus nog verder kunnen optimaliseren? ... Of heb je nog geen idee hoe je concreet zou kunnen helpen? De
mogelijkheden zijn eindeloos en geheel vrijblijvend! Interesse? Neem contact op met de verantwoordelijke van de
werkgroep of mail naar bestuur@kena.be. Alle helpende handen zijn meer dan welkom!
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Het domein
ook aan te sluiten. Het is erg ver en de overkant
van het ven licht lager. We moeten daar dus een
tweede collector plaatsten die op geregelde tijdstippen door het Ruimerke geledigd zal worden.

De lange hete zomer lijkt een eeuwigheid geleden.
Ondertussen is de regen aarzelend teruggekeerd,
hebben we een eerste winterprik en … een zware
verkoudheid gehad.
Tijdens de lange droogte dienden we, zoals reeds
aangekondigd, een dossier in om een bouwvergunning te bekomen. Ter herinnering wat aangevraagd en uiteindelijk ook vergund werd:
In Klein Heuvelsven (bungalow en containerlokalen)
de containerlokaken afbreken en vervangen door
een nieuwe slaapblok en een polyvalent gebouw.
In Groot Heuvelsven de ijzeren en houten paviljoenen afbreken en vervangen door nieuwbouw.
Aan deze vergunning zijn echter strikte voorwaarden verbonden omdat, zoals ondertussen
iedereen wel weet, Heuvelsven natuurgebied
is. Ook de brandweer moest zijn zeg doen en

omdat het nieuwbouw betreft, zijn de opgelegde normen strenger dan voor de bestaande
gebouwen.
Milieumaatregelen van de regering hebben eveneens hun impact op onze plannen. Elk nieuw
gebouw moet voldoen aan de EPB-norm. Deze
isolatienorm wordt van overheidswege opgelegd
om zo de vooropgestelde klimaatdoelstellingen
te halen. In de praktijk betekent dit extra kosten
voor de te gebruiken materialen; maximale
isolatie en extra brandwerend. Elk gebouw moet
dan ook een ventilatiesysteem hebben.
Bijkomend verplicht het milieudossier ons om
de nog resterende zinkputten af te koppelen.
Dit betekent dat we een rioolafvoer van Klein
Heuvelsven (KH) moeten aanleggen tot aan de
collector bij het hoofdgebouw. Het is technisch
niet mogelijk Groot Heuvelsven (GH) daarop

8 								

I

WWW . KENA . BE

Gelukkig hebben we vijf jaar de tijd om alles uit te
voeren. Ondertussen hebben we vernomen dat
we toch nog subsidies kunnen aanvragen voor de
nieuwbouw. De aanvraag moet binnen zijn voor 1
april. Om alles goed onder controle te houden en
niet hals over kop te beslissen, heeft het bestuur
de uitvoeringsplannen bijgestuurd.
We voorzien tegen volgende zomer maar één
nieuwe slaapzaal te bouwen. Dat doen we in
Klein Heuvelsven omdat daar de nood het hoogst
is. De bungalows zullen tegen dan ook zo goed als
klaar zijn waardoor de kleintjes deze zomer niet
alleen droog maar vooral ook netjes en, bij grote
hitte, koeler zullen kunnen slapen.
De ijzeren paviljoenen wilden we aanvankelijk
klaar hebben tegen 1 april. Dat is ook de uiterste
datum om subsidies aan te vragen. Dat gaan we
dus eerst doen en daardoor moeten we deze
nieuwbouw uitstellen. Hopelijk lukt het dan
komende herfst of in het voorjaar van 2020.

Deze grootse plannen verhinderen echter niet dat
er op andere fronten nog verder wordt gewerkt.
In het hoofdgebouw is de kleine eetzaal volledig
in het nieuw gestoken met zelfs een projectiekader op de muur. De keuken valt stilletjes aan
ook in een definitieve plooi.
Het oude douchelokaal werd eindelijk afgebroken. Door de lage waterstand hebben we van
de gelegenheid gebruik gemaakt om het water
t.o.v. de oude douches zuiver te maken en ook
slib te verwijderen uit het kleine ven. We hebben,
conform het bosbeheersplan, het landschap rond
het water verder opener gemaakt. Laat het nu
maar regenen. Als het water terug op peil is,
kijken we vanop het nieuwe terras onderaan de
keuken, naar een vernieuwend Heuvelsven.
Zo blijven we nog een tijdje samen onderweg.
Gelukkig maar … want geluk is geen bestemming
die men bereikt, maar een manier van reizen …
Een mooie gedachte om in 2019 te koesteren.

Leo

Het allemaal op eigen houtje doen was in ieder
geval financieel een heel grote uitdaging. Met
subsidies wordt er meer mogelijk en wordt alles
nadien ook sneller uitvoerbaar.
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BOUWKAMP THE RETURN

SAMENWERK(ING)EN,
KENA KAN/DOET HET!

11 - 18 augustus 2019
VOOR 14- TOT 18 JARIGEN

Nu iets meer dan een jaar geleden stapte ik in het bestuur van Kena. Hoewel ik wel
interesse had in een aantal klassieke werkgroepen zoals kadervorming, materiaal,
… voelde ik me vooral aangesproken door onze plaats in het Vlaamse jeugdwerk.
Kena vertegenwoordigen bij de overheid of andere jeugdwerkorganisaties was
wat ik graag wilde doen.

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

Het bestuur erkende dat hier op ingezet moest worden en de werkgroep
samenwerkingen was, enkele jaren na de werkgroep nationaal/internationaal,
opnieuw geboren. Het voorbije jaar werd er vooral ingezet op Kampnet. Kampnet
is een samenwerkingsverband tussen organisaties die het organiseren van
vakantiekampen als corebusiness hebben. De samenwerking is vooral gericht op
het verspreiden van informatie vanuit de overheid (afdeling jeugd) of jeugdkoepels
zoals De Ambrassade of de Vlaamse Jeugdraad en wegen op het jeugdbeleid bij de
overheid. Door ons te verenigen klinkt onze stem sterker naar de beleidsmakers
toe. Thema’s die hot waren het voorbije jaar zijn vrijwilligerswerking, de nieuwe
privacywetgeving, het invoeren van een aanspreekpunt integriteit in onze werking,
… Via kampnet blijven we mee in deze materies en kunnen we als Kena mee
groeien met de hedendaagse noden in het jeugdwerk.
Naast die grote thema’s steken we daar vaak ook wat op van andere organisaties.
Zo kwamen we door uitwisseling op Kampnet ook op het idee om ons te laten
erkennen als sociaal-toeristische vereniging. Hiervoor hebben we op de extra AV
in december alvast de eerste stappen gezet door onze inclusieve werking in onze
statuten op te nemen. Dat wordt dus zeker nog vervolgd!
Naast Kampnet is het ook de bedoeling andere samenwerkingen vanuit deze
werkgroep verder op te volgen: zoals onze samenwerking met vakantieparticipatie
en organisaties uit de jeugdzorg, bedrijven van wie de kinderen van werknemers
met een korting mee op kamp kunnen, en misschien ook jeugddiensten met het
oog op kadervorming, …

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!

Met dank aan

De koning Boudewijnstichting verleent
haar medewerking aan het project.

Heb je zelf nog ideeën voor de werkgroep samenwerkingen of zegt het jou wel wat
om mee je hoofd te breken over de hangende thema’s uit het jeugdwerk? Sluit
je dan aan bij de werkgroep door een mailtje te sturen naar samenwerkingen@
kena.be, of door me aan te spreken in Heuvelsven of elders.
Tot snel?!

Joris
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Pedagogische studiedag. Dat is dat ding waar je als leerling naar uitkijkt. Als leerkracht is
dat in een tijd van levenslang studeren en competentiegericht hocuspocus-onderwijs een
dag waarop je zelf nog eens les mag volgen. Enkele specialisten vol wijsheid en ervaring
- vaak hebben ze ook een heel erg weinig aantal jaren lesgegeven - vertellen hoe je dat
eigenlijk moet doen. Op voorhand heb ik met de sprekers altijd al een beetje medelijden.
Leerkrachten zijn een moeilijk te temmen publiek. Dankzij onze leerlingen zijn we getraind in
balanceren op de rand en de kantjes eraf lopen. Nu we nog eens aan de andere kant mogen
zitten, halen we dan ook al onze munitie uit de kast. Een beetje als sommige monitoren die
nog eens als deelnemer mee mogen op winterkamp.
Dit jaar koos ik weinig bewust voor ‘faalangstvriendelijk lesgeven’. Echt iets voor mij. Ik ben
immers zo iemand die nog durft te zeggen dat een antwoord fout is. Niet goed bezig dus. Tijd
voor nieuwe inzichten. Na een half uur - wat begrijp ik leerlingen soms goed - gun ik mezelf
tijd om de beentjes te strekken en koffie te gaan tanken. Een toiletpauze. Die kunnen ze je
niet ontnemen, dat weten leerlingen ook. Wandelend door de gangen bekijk ik de andere
sessies: mindfullness, van fixie naar growie, prachtige PowerPoints, bundels papier met
hand-outs en titels als groepsdynamica, leiderschapsstijl, rots-en-water-methode, …

7-13 APRIL 2019

“Al wie zijn steentje bijdraagt aan onze cursus, mag echt
trots zijn op het niveau dat we met Kena aanhouden.”
Tijdens de pauze - wanneer er hier en daar ook iets over de sessies wordt gezegd - is het
me nog maar eens duidelijk. Wat een ongelooflijk sterk team instructoren hebben we bij
Kena. Wij vertellen hetzelfde, vanuit soms nog meer ervaring. Ik durf niet te gokken wat
deze sprekers vragen voor hun spreekbeurt. Heel het idee om de kadervorming voor alle
jeugdverenigingen gelijk te trekken en de competities echt waarde te geven op je CV wordt
me nog maar eens duidelijk. De methodieken, ervaringsgericht werken, al doende van
elkaar leren, ... Daar kunnen ze in veel sectoren nog heel wat van leren. De voorbereidingen
voor onze cursussen draaien stilaan op volle toeren. Het mag dan ook nog wel eens gezegd
worden dat al wie daar zijn steentje aan bijdraagt echt trots mag zijn op het niveau dat we
met Kena aanhouden. Dat engagement moet gekoesterd worden. Geen gebakken lucht op
220°, maar een week waarin geïnteresseerden en experten heel authentiek samen leven en
zo voorbeelden van goede praktijk uitwisselen, als jeugdwerkers onder elkaar. Echt schoon,
niet? Tot op cursus!

Ook nieuwsgierig waarom Hans zo enthousiast is over onze cursussen? Kom het zelf ontdekken tijdens
de paasvakantie! Onze animatorcursus is toegankelijk vanaf het jaar dat je 16 jaar wordt.

Hans
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Leuke moralen voor op kamp

nder de appelboom
- door Veerle

EINDELIJK TEVREDEN
Er was eens een iemand, die elke dag de bergen in ging om stenen uit te hakken.
Tijdens zijn werk zong hij vrolijk, want hij was tevreden, had genoeg met wat hij had,
en leefde zonder zorgen. Op een dag moest hij werk verrichten bij het huis van een
zeer rijk man. Toen hij dat prachtige huis zag zuchtte hij: ‘Zo rijk zou ik ook willen
zijn, dan moet ik niet meer zo hard te werken.’ Hij was erg verbaasd toen hij een
stem hoorde zeggen: ‘Wat je wenst, zul je krijgen, vanaf nu krijg je alles waar je naar
verlangt.’
Toen de steenhouwer die middag thuis kwam, zag hij een prachtig huis op de plaats
waar zijn oude hut had gestaan. Hij gaf hij zijn werk op, en begon te leven als een
rijke. Toen hij eens op een warme dag uit zijn raam keek, zag hij de koning voorbij
rijden in een mooie auto. Hij dacht: ‘Kon ik maar zelf koning zijn en in zo’n mooie
auto zitten.’ Meteen werd zijn wens vervuld. Het werd begon heel warm te worden
in de auto. Hij zette de airco aan en dacht: ‘de zon kan nogal wat warmte geven,
zelfs al zit ik in een auto. Ik zou wel de zon willen zijn.’ Weer werd zijn wens vervuld.
Hij stuurde nu golven van hitte over de wereld.
Maar op een regenachtige dag, probeerde door de wolken heen te kunnen schijnen.
Maar dat lukte niet. Toen wilde hij een wolk zijn die de zon kon tegenhouden. En
hij werd een wolk. Hij liet het regenen. De regen viel op de aarde. Maar een groot
rotsblok liet geen regen door. ‘Wat,’ riep hij, ‘die ellendige rots is machtiger dan ik!
Goed, dan wil ik een rots zijn.’
Daar lag hij nu op de berghelling. Ineens hoorde hij een krakend geluid, ergens
beneden. Hij keek omlaag en zag een mannetje dat bezig was stukken van hem
weg te hakken. ‘Wat,’ riep hij, ‘zo’n mensje is sterker dan ik! Dan wil ik wel zo’n
mens zijn!’ Dus, werd hij weer iemand die de bergen in trok om stenen te hakken.
Hij werkte met zweet en moeite en hij zong, want hij was tevreden met wat hij had.
Copyright: C. Leterme
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BEST OFF KAMPVOORBEREIDINGEN
Hoe deden ze het en was het wel een goed idee?

Datum: Vrijdag 28 juli
Activiteit: Reclamespel
Verantwoordelijke(n): Katrien Seliaerts
Doelgroep: -12-jarigen
Regeling:
Je scheurt uit een weekblad een 20-tal reclamebladen en hangt die willekeurig in het bos. De
bladen moeten genummerd zijn. Elke ploeg krijgt nu een kaartje met daarop de volgorde waarin
ze de reclame moeten zoeken. Als ze er een gevonden hebben, laten ze die hangen, bekijken
die aandachtig en komen ze naar de leiding. Die stelt hen dan een vraag over deze reclame (bv.
welke kleur had de trui die met Dash gewassen werd?). Kunnen ze de vraag correct beantwoorden
dan mogen ze de volgende reclame gaan zoeken. Kunnen ze de vraag niet correct beantwoorden
dan krijgen ze nog 2 minuten de tijd om terug te gaan zoeken. Dan mogen ze terug proberen
antwoorden, als ze het dan nog niet weten moeten ze een reclamespotje maken rond een voorwerp
dat de leiding kiest.
Doel:
Zo snel mogelijk al de vragen over de reclameaffiches juist beantwoorden.
Materiaal:
•
Reclamebladen
•
Vragenlijst op basis van de 20 gevonden reclamebladen
•
Lijst met opdrachten
•
Algemeen spelmateriaal (tafels, banken, touw, bal, kannen...), plakband, schaar, voorwerpen
om reclamespotjes rond te maken (shampoo, tandpasta, wc-rol, zonnebril, veldbed, ...)

Score:

8,5/10

Evaluatie: Jonge kinderen zijn een onuitputtelijke bron van
fantasie. Hoewel ze heelder dagen gebrainwasht worden
door reclamespots op televisie, is dit spel een ludieke
hersenkraker die de creativiteit van de kids aanwakkert. Wie
van jouw kampleden wordt binnenkort de nieuwe bedenker
van de beste reclamespots?
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Column
Schoolweekend met Jochem,
Bart, Hans en nog wat andere
latere Kena’ers

“Hoeveel op het eerste zicht kleine
ontmoetingen, blijken achteraf mee
je leven te bepalen?”
Viering voor 60 jaar Heuvelsven, Michiel,
Birgit, Emilie, Anne, Katrien, Jef en Dries
vinden het heel spannend.

Ik ging als busverantwoordelijke op paascursus naast een meisje zitten die zo te zien
niemand anders kende. De buschauffeur had ‘Kill Bill part one’ opgezet. Dat gaf na tien
minuten een heel vreemd en te stil sfeertje om een kamp mee op gang te trappen. Het
was wel stil, moest dat de chauffeur zijn bedoeling geweest zijn. Ik liet hem de film
toch maar afzetten. Enkele jaren later is datzelfde meisje getuige van hoe onze oudste
dochter bijna elke ochtend de vijver van Heuvelsven maakt in haar kom havermout.
Toen ik Maud, Julie en Kathleen de eerste keer ontmoette, kende ik enkel hun oudere
zussen. Pas jaren na die eerste onbewuste ontmoeting zag ik ze na het middagmaal
op herfstkamp zich echt hard amuseren met de deelnemers. Ik zocht een nieuwe
adjunctenploeg omdat ik mijn zinnen zette op twee zomerkampen. Het Kenacafé nadien
had ik een nieuwe adjunctenploeg. Niets deed op dat moment vermoeden dat we zes
jaar samen op kamp zouden gaan. We hebben het zelfs min of meer allemaal overleefd.
Enkele leerlingen bouwden met know-how van Kena een reeks schoolweekends uit
in Boechout. Het concept van toen wordt nog jaarlijks uitgevoerd. Twintig jaar later
ontmoeten we elkaar nog steeds in Heuvelsven.

Kerstkamp 2015 - Veel van de
deelnemers toen zijn nu drijvende
krachten achter Kena.

Hoeveel op het eerste zicht kleine ontmoetingen, blijken achteraf mee je leven te
bepalen? We zijn allemaal duizend mensen. Intuïtief vormen we kringen rondom ons
met, laat ons hopen, mensen die het beste in onszelf naar boven halen. Kena is voor
velen een heel dankbare en belangrijke kring.

Ergens op een paascursus begin
jaren ’90 - Herken jij Leo, Kristin,
Hilde, Peter, Gert & Hans?

De volgende generatie fakkeldragers heeft elkaar onbewust al ontmoet. Ze weten het
enkel nog niet. Voor sommige betrokkenen is het verloop binnen ons bestuur al eens
spannend. En elke keer voel je dat er goed over Kena gewaakt wordt. Eigen aan een
sterke en volwassen organisatie is een, misschien soms onverwacht, groot draagvlak.
Dan weet je dat het goed zit. De klik op zo’n eerste ontmoeting is er niet elke keer
meteen. Na verloop van tijd kan je van visie blijven verschillen. Maar je kan ook niet
anders dan dichter naar elkaar toegroeien en wederzijdse waardering opbouwen. In
deze donkerste periode van het jaar wens ik jullie alvast veel warmte toe in al je kleine
en grote toekomstige ontmoetingen. Gelukkig nieuwjaar!

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!

Vitaminenweekend 1
15 - 16 februari 2019
Algemene vergadering
16 februari 2019

INTERESSANTE VORMINGEN @AMBRASSADE

Paascursus
7 - 13 april 2019

Netwerklunch met journalisten
25 januari 2019 | 09:00 - 12:30
Brussel | €30 standaardtarief

Zomerkamp 2
8 - 14 juli 2019
Zomerkamp 3
14 - 21 juli 2019

Lentekamp (-12)
14 - 18 april 2019

Open werkgroep kadervorming
31 januari 2019 | 09:30 - 12:30 | Mechelen
26 maart 2019 | 09:30-12:30 | Antwerpen

Zomerkamp 1
30 juni - 7 juli 2019

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

Voorkamp
28 - 29 juni 2019

Aan de slag met API’s (Aanspreekpunt Integriteit)
24 januari 2019 | 09:30-16:00
7 februari 2019 | 09:30-16:00
Brussel | €100 standaard tarief
Fourage 2019 (dag vol inspirerende workshops)
15 februari 2019 | 09:00 - 18:00
16 februari 2019 | 09:00 - 17:00
Antwerpen | €50 standaard tarief
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

meer info op
ambrassade.be/nl/
kalender

Wil jij erbij zijn? stuur dan een mailtje naar bestuur@kena.be!
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promo items te koop
Bestel jouw favoriete item door te mailen naar info@kena.be.

Oude T-shirts

€4

Rugzakken

€4

Kena Crew T-shirts

€5

Zangboekjes

€5

Kena trui

€ 30

Spelbundels

€ 10

Paraplu’s

€5
19

Jeugdvakanties &
animatorcursussen

INSCHRIJVEN
WWW.KENA.BE
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