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4 | Woordje van de voorzitter

Onze voorzitter neemt deze editie het
nut van technologie onder de loep. De
voordelen, geneugten... Maar ook de
nadelen ervan!
.............................................................
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Ieder jaar ontdekken jongeren Kena
voor het eerst tijdens de animatorcursus. Ook Said (22) ontdekte een
verrassende kant van onze organisatie.
.............................................................

15 | Fata Morgana challenge
Als de afgelopen dagen een reflectie zijn van hoe
onze zomer eruit gaat zien, dan voorspelt het een
tropische zomer te worden. Die zijn ons niet onbekend
in Heuvelsven. Tropische temperaturen zijn er de
laatste zomervakanties altijd de norm geweest. De
ene hittegolf volgde de andere op. Superfijn! Maar
het brengt ook enkele nadeeltjes met zich mee.
We worden loom van de hoge temperaturen en ‘s
avonds een kampvuur maken is niet altijd aan de
orde. Gelukkig kunnen we ons steeds verkwikken
aan ludieke waterspelen, daguitstapjes naar het
zwembad of bokrijk, spannende kayakwedstrijden en
verfrissende groepsduiken in het ven. Een hangmat
op kamp kan je adjuncten steeds een deugddoende
siëst bieden en misschien kunnen waterachtige tvshows zoals ‘de snorkels’ of ‘de kleine zeemeermin’
wel inspiratie bieden voor een natte themadag. Met
zijn allen snorkelen in het ven, of een waterbuffet op
de oever... De kampboeken zullen stilaal wel zo goed
als afgewerkt zijn, en anders kan ik misschien nog een
kampchef of twee op een verkoelend idee brengen?!

Friscodag, we gaan op ijsberenjacht, de sketch van
de begrafenisondernemen die ooit airco-installateur
was, sneeuwman mag ik overvaren, polendag (noord
en zuid, weliswaar), ijssculpturenavond... Soit, ideeën
genoeg om de temperaturen deze zomer wat draaglijker
te maken. Bij de -12 kunnen we deze zomer gelukkig
van start met een splinternieuwe slaapzaal en voor
het bouwkamp wordt ook weer volop gebrainstormd
over geweldige bouw- en renovatieprojecten. Kortom,
geen reden om thuis te blijven deze zomer. We hebben
trouwens nog heel wat kampplaatsjes vrij! Dus wil je
ons een handje helpen? Geef het door aan je neefjes
en nichtjes, buurjongens en -meisjes, babysitkindjes...
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Zijn jullie er klaar
voor? Wij zeker en vast!

Deze zomer komt de grootste
challenge allertijden naar het prachtige
Heuvelsven. Fata Morgana daagt de
kampen uit voor een spannende
wedstrijd!
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KENA COMIC

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE PAASCURSUS ...

Technologie, het is toch iets wonderbaarlijks.
Sinds vorige week rijdt er bij mij thuis een maairobot rond
met de mooie naam PEDRO. Het is toch iets geweldig.
Zoals elk nieuw snufje dat bij mij thuis wordt geinstalleerd,
heb ik uren, dagen, maanden opzoekwerk gedaan om
te weten wat er in huis moest komen, en in welke kleur
(groen: top, oranje: top, grijs met een blauw randje: flop).
We hebben gekozen. Hij is er, en na een drietal uren werk
om hem te installeren, bedenk ik me hoe vaak ik op die
tijd het gras had kunnen afrijden (minsten 5 keer). Eens
geïnstalleerd kan mijn luierleventje beginnen. Gedaan
met zelf de handen uit de mouwen steken, mijn gras altijd
even lang, én ik kan leukere, nuttigere dingen doen.
Fantastisch toch zo technologie... het neemt werk uit
je handen en doet de dingen sneller zonder dat jij er
over moet nadenken. En ondertussen kan jij leukere en
nuttigere dingen doen met je tijd. In september zijn we
met Kena, na lang twijfelen en denken, om die reden naar
Podio 2.0 overgeschakeld. Dat beloofde ook een mooie,
technologische vooruitgang te worden. Inschrijvingen
zouden als vanzelf lopen, geen dubbele profielen meer,
automatische workflows en automatische kortingen.
Kortom: geweldig!
Terwijl ik dit voorwoordje schrijf, rijdt PEDRO zich voor
de eerste keer vast in ons niet zo perfecte gazon. Een
hobbel is door zijn gravende wielen een lelijke bruine kuil
geworden. Dag mooie groene gazon! Ik wist zelfs niet dat
die hobbel er was. Mijn vorig grasmachine ging er gewoon
over.
Ik besef dat Podio en Pedro eigenlijk niet zo veel van
elkaar verschillen. Iedereen die Kena een beetje volgt,
weet dat inschrijven bij ons niet altijd vanzelf gaat en dat

al die automatische flows in Podio af en toe de verkeerde
richting uitgaan en zichzelf soms vastrijden, of diepe
kuilen graaft.
Pedro rijdt zich ondertussen voor de 3de keer vast.
De kuilen van Pedro zullen worden gedicht. De problemen
met Podio één voor één opgelost. Jammer genoeg vallen
sommige hobbels en kuilen pas op wanneer je er je op
vastrijdt, en duurt het vervolgens nog langer vooraleer
het terug een mooie groene gazon is. We moeten dus nog
even geduld uitoefenen en verwittig ons zeker als je op
problemen stuit bij het inschrijven (via info@kena.be).
Toch fantastisch die technologie besef ik nu. Ik ben
dit weekend zeker vijf uur bezig geweest met Pedro,
aangezien je hem niet alleen kan laten (= 10 keer zelf het
gras afrijden) en drie uur met Podio. Je kan met die tijd
echt een hoop nuttigere en leukere dingen doen.
Maar doe ik hem weg? Nee, Pedro blijft. Hij heeft
ondertussen een gazon gevonden zonder putten en zal
mijn gras maaien tijdens mijn kamp.
En Podio. Dat blijft ook. Maar we hebben nog wat putten
te dichten. Ondertussen kunnen we rekenen op Rina, die
zich op deze krakkemikkige ondergrond toch maar mooi
staande houdt!
Oh ja, de zomer staat voor de boeg! Ik hoop dat jullie
kampen zoals een gewone grasmaaier gaan: Zonder
problemen, met een klein beetje zwoegen, alles geven en
met een tevreden gevoel nagenieten!
Samen Sterk!
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KENA ZOEKT...
Na het succes van vorig jaar, organiseren we ook deze zomer weer een bouwkamp.
Tijdens de 7de periode +12 gaan we met 30 jongeren aan de slag om de kampvuurkring
te verhogen, het terras van het centrumgebouw renoveren, de kelder afwerken,
het bankbalveld heraanleggen, … Om de geplande renovatieprojecten te kunnen
uitvoeren zijn we nog op zoek naar financiële steun.
Je kan ons steunen door een gift te doen via onze projectrekening bij de Koning
Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) met de gestructureerde
melding: “128/3042/00011”.
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Giften
vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering
van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).
INSCHRIJVEN VOOR HET BOUWKAMP KAN NOG STEEDS OP WWW.KENA.BE !
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Een andere wereld
Said (22) uit Afghanistan woont sinds 3,5 jaar in België. Op zijn werk bij PIN (Partners In Integratie)
leerde hij Joke kennen die hem aanmoedigde om tijdens de paasvakantie deel te nemen aan de
animatorencursus in Heuvelsven.
Wat waren je verwachtingen toen je op animatorcursus vertrok?
“Joke had me op voorhand wel een beetje informatie gegeven, maar eigenlijk had ik de cursus totaal
anders verwacht. Ik dacht dat we een hele week les zouden volgen in een klaslokaal. Gewoon eenvoudige,
theoretische lessen... Gelukkig was dat niet het geval!”
“Ik ben zelf opgegroeid in de natuur, in Afghanistan, en ik begreep niet zo goed waarom Joke zo graag op
kamp gaat in de natuur. Voor mij is er niets aan, dus ik snapte niet echt waarom zij en andere collega’s
”naar de jungle gaan”. Los daarvan, had ik ook niet verwacht dat ze er zo streng zouden zijn.”
Wat vond je ervan?
“Het was totaal anders dan ik had verwacht. Ik vond sommige dingen echt superleuk. Ik had nooit
gedacht dat samen rond het kampvuur zitten zo leuk kon zijn. En ook het volksdansen vond ik super!
Ik heb nog nooit in mijn leven zo gedanst als tijdens de cursus. Daarnaast heb ik ook ontzettend veel
spelletjes geleerd.”
“Ik heb echt een andere wereld gezien. Ik heb een aantal antwoorden gekregen op vragen waar ik mee zat.
Hoe is het om op kamp te gaan? Hoe slapen jongeren op kamp? Hoe leg je een spelletje uit? Hoe ga je om
met kinderen? ... Ooit kreeg ik een vraag van een zevenjarig meisje over mijn leven in Afghanistan. Op dat
moment wist ik niet welke woorden ik moest gebruiken om dat uit te leggen, hoe ik erover zou vertellen,
en wat ik wel of niet zou zeggen. Dat moment heeft nadien nog lang in mijn hoofd nagespeeld. Tijdens de
cursus heb ik meer geleerd over de leefwerelden van de verschillende leeftijden, wat mij geholpen heeft
om beter te weten hoe ik kan praten met kinderen en jongeren.”
“Ik keek wel op van de strenge regels, maar anderzijds heb ik er veel uit geleerd. Bijvoorbeeld hoe
verzamel je een groep, hoe zorg je dat iedereen goed op tijd wakker worden en gaat slapen, hoe hou je een
slaapzaal op orde, … De structuur en stiptheid die bij Kena heel normaal is, was voor mij volledig nieuw
en een echte uitdaging. Maar ook een waardevolle les. Toen ik thuis kwam, was het huishouden plots een
pak eenvoudiger. Op tijd naar het werk vertrekken, poetsen, … alles ging vlotter. Daarnaast vond ik het
ontzettend leerrijk om een week zonder GSM te leven. Ik ben tot het besef gekomen dat ik echt verslaafd
ben aan sociale media en een week zonder heeft me echt goed gedaan. “
“De eerste avond dat we naar de kapel gingen was een heel bizarre ervaring voor mij, aangezien ik een
andere religie heb. Tegelijkertijd deed het mij realiseren dat naar een religieus gebouw gaan om het stil
te maken echt deugd kan doen, en het herinnerde mij aan de rust die ik krijg na een bezoekje aan de
moskee.”
Wat was je grootste verrassing?
“Tijdens één van de eerste avonden hebben ze mij goed liggen gehad met het fopspel ‘Doe uw schoenen
uit en spring erover’. Ik had nooit gedacht dat iemand mij zo kon beetnemen. Meestal ben ik de grapjas
die grappen uithaalt met andere mensen, maar deze keer hebben ze goed met mij kunnen lachen.”
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“Liedjes zingen rond het kampvuur was voor mij ook enorm verrijkend. Wist je dat ik in heel mijn leven nog
nooit gezongen had, zelfs niet in mijn moedertaal? Ik vond het dan ook echt fijn om zoveel liedjes te leren.
‘Duifje duifje’ zingen in het Nederlands voor een groep van 70 man heeft me echt uit mijn comfortzone
doen stappen. Een leerrijke ervaring.”
“Daarnaast ben ik ook echt een moeilijke eter. Joke weet dat! Maar tijdens de cursus ging alles vlotjes
binnen. Ik heb veel nieuwe gerechten geproefd en het was echt lekker! Er is wel één probleem: ik heb nu
wel Belgisch eten leren eten, maar nu weet ik nog niet hoe ik het moet klaarmaken!”
●Welke activiteit op kamp zou je als deelnemer waarschijnlijk het tofst gevonden hebben?
“Onder het touw doorkruipen, ridder en jonkvrouw, ... de pleinspelen vond ik echt het allerleukste. Ik
kon ook echt genieten van de rustige spelletjes zoals ‘hahihoe’, ‘wie is het’, … Volksdansen zou ik ook
superleuk hebben gevonden als deelnemer.”
●Denk je dat Kena een geschikte organisatie is voor nieuwkomers in België? Waarom?
“Ja, dat denk ik wel. Veel nieuwkomers zoals ik zijn op zoek naar mogelijkheden om de Belgische cultuur
beter te leren kennen. Ze willen graag proeven van nieuwe ervaringen. Maar de meesten kunnen zich
geen beeld vormen bij een kamp. En het idee om een hele week in de natuur te vertoeven, spreekt hen
in eerste instantie niet aan. Maar eens ze beseffen dat het een unieke ervaring is, waar je vrienden kan
maken, ontspannen, Nederlands oefenen, proeven van de Belgische cultuur, … dan is het absoluut een
meerwaarde.”
“De Christelijke roots van Kena schrikt nieuwkomers volgens mij niet persé af. Voor sommige mensen is
het juist positief dat religie in Heuvelsven een plaats krijgt. Maar het verplichte kapelbezoek kan voor een
aantal personen misschien wel een drempel vormen.”
Laatste woordje?
“De eerste dag voelde ik me alleen. Maar ik maakte ontzettend veel leuke vrienden en genoot enorm van
die week samen. Toen ik de laatste dag naar huis ging, voelde ik me ellendig omdat ik alles zou missen.
De fijne mensen, de spelletjes, het lekkere eten, de enthousiaste begeleiders, de natuur, … Kena heeft me
een fijne praktijkervaring geboden. Mijn beeld over ‘op kamp gaan in de jungle’ is helemaal veranderd. Ik
heb geleerd om zonder GSM te leven, om nieuwe dingen te leren eten, om kaart te lezen, om van de stilte
te genieten, orde en structuur in mijn leven te brengen, en nog veel meer. Ik kom zeker terug!
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Het domein

Nog nooit schreef ik een artikel voor het Kenavenster zo ver verwijderd van Heuvelsven. Gezeten onder de
schaduw van een acacia, op de camping van Deiva Marina Italië, schrijf ik op de valreep toch nog mijn bijdrage
voor de editie van juni. Door de hectische toestanden van voor mijn vertrek op vakantie, was het mij ontgaan dat
er nog een ‘Domein’ geschreven moest worden. Dat maak ik nu goed.
De rust die ik nu ervaar, maakt mij nog meer bewust van de enorme druk die al maanden op onze schouders rust
om andermaal een belangrijke horde te nemen bij de verdere uitbouw van ons geliefd domein. De vervanging
van de prefab slaapzaal in Klein Heuvelsven was en is nog steeds geen sinecure. Zoals steeds is er vooreerst
het financiële plaatje. De nieuwbouw uitstellen was geen optie. Er was terecht kritiek op de toestand van de
oude slaapzaal; een vocht doorlatend dak met schimmel tot gevolg en ondraaglijke hitte als de zon hevig schijnt.
Niet verantwoord om daar nog kinderen verder in te laten overnachten. Er was ook het restbedrag van onze
kredietopname (o.m. om de nieuwe douches te bouwen) dat we voor eind juni moesten opnemen. Dat konden
we best niet aan frivoliteiten besteden.
Eénmaal dat een project opgestart wordt, is er geen weg meer terug. Alle partijen hebben zich immers verbonden
en de achterban (dat zijn jullie… :) ) verwacht dat wat beloofd is ook afgeleverd wordt. We moeten dus onze
centen op de bodem van onze schatkist blijven schrapen.
En zo is geschied. De nieuwe slaapzaal staat er. De binnenkant zal, uitgezonderd de verwarming, volledig af zijn.

De buitenkant volledig afwerken kunnen we nog niet bekostigen. Het gaat over de afplanking van de buitengevel
en de verharding rond het gebouw. Er zijn echter ook ‘onzichtbare’ belangrijke werken uitgevoerd. Samen met de
riolering van de nieuwbouw werd ook de riolering van de bungalows aangepakt. Dus geen verstopte wc’s meer.
Er werd een nieuwe septische put gestoken en alle regengoten werden afgeleid naar het ven. De voorziening van
waterleiding en elektriciteit voor de nieuwbouw maakte dat ook de toevoeren naar de bungalows vernieuwd
konden worden. Bij de start van het zomerseizoen zullen de bungalows bijkomend binnen volledig vernieuwd
zijn; ook hier uitgezonderd de verwarming.
We hebben bewust een tandje bij gestoken om Klein Heuvelsven uit het slop te halen. De toestand was daar
immers te precair geworden. Als we zo snel mogelijk het polyvalent gebouw kunnen realiseren, zal dit gunstig
zijn voor heel het domein. Zeker ook financieel. Maar nu moeten we temporiseren. Onze reserves zijn op. Er is
een dossier binnen met een aanvraag voor subsidies en een vraag bij financiën om te kunnen genieten van een
verlaagd BTW tarief voor nieuwbouw. We wachten op een antwoord. Er resten ons nog vier jaar om uit te voeren
wat vergund werd in ons milieudossier. Er is geen enkele praktische hinderpaal om dit, bij wijze van spreken,
morgen al op te starten. Alleen de nodige centen ontbreken nog.
Eergisteren bezocht ik een kerkje. Hier in Italië uiteraard. Er was niemand anders. Voor € 0,50 kon er aan de voet
van een Mariabeeld een kaars aangestoken worden. Dat deed ik. Met een schietgebedje voor Heuvelsven.
Misschien moest ik nu wel op reis gaan. Om afstand te nemen en een schietgebedje te doen.

Leo
8 								

I

WWW . KENA . BE

9

VRIJWILLIGERSWERK,

dat doe je gewoon

Kena staat en draait dankzij een grote bende enthousiaste vrijwilligers. We zetten ons
met velen weer elk jaar in. Gewoon, omdat het leuk is. En omdat we geloven in ons
project. Toch is dit engagement niet altijd vanzelfsprekend. Terwijl Kena blijft groeien,
moeten we steeds opnieuw op zoek naar extra helpende handen. Tijdens het laatste
vitamineweekend in februari dachten we na hoe we hier als organisatie in zouden
kunnen groeien.
In een eerste fase stonden we stil bij de verschillende profielen van vrijwilligers van
Kena en hun motivatie: de vendelleider, de adjunct, de kampchef, de keukenploeg, het
bestuurslid, het lid van de AV en/of de werkgroep, de buspermanent en de voorganger.
Daarna brainstormden we over concrete acties voor een beter vrijwilligersbeleid aan de
hand van een 5B-model: Binnenhalen – Begeleiden – Belonen – Behouden – Beëindigen
Enkele voorstellen uit de groep:

Binnenhalen

Belonen
◊

Een startpakket voor nieuwe animatoren (met fluitje, verkleedattribuut, …)

◊

Het familieweekend als bedanking voor de alle leden

◊

Een apart douchemoment voorzien voor de vendelleiders zodat ze even vrije
tijd hebben en stoom kunnen afblazen

◊

Een leuke rëunie na je kamp met je kampploeg

◊

Een kadootje voor de keukenploeg

◊

…

◊

Veel mond-aan-mond-reclame maken.

◊

Blijven inzetten op kwalitatieve beelden en posts op sociale media.

◊

Kena-ambassadeurs zoeken in elke provincie en samen met hen lokale
activiteiten organiseren (een kenacafé, een uitstap naar zee, …)

◊

Op regelmatige momenten een informele samenkomst organiseren

◊

Het takenpakket van vendelleiders verlichten

◊

De 15-jarigen op kamp aanmoedigen om de animatorcusus te volgen.

◊

◊

Actief lobbyen voor kandidaten voor een werkgroep of keukenploeg

Mensen persoonlijk aanspreken wanneer ze klaar zijn voor een groter
engagement (bv. om zich mee in te zetten in een werkgroep)

◊

...

◊

…

Begeleiden

Behouden

Beëindigen

◊

Een langere raad voorzien bij +12 ter ondersteuning van de vendelleiders

◊

Oud-Kena-vrijwilligers in de communicatiestroom behouden.

◊

Een gedetailleerd draaiboek per werkgroep

◊

◊

Meer feedback aan nieuwe adjuncten, instructoren of kampleiders

De kampleiders bedanken de vendelleiders uitgebreid op het einde en na het
kamp. Nodigen warm uit voor het evaluatiemoment/monitorenweekend en het
Kenafeest.

◊

Voldoende budget voor externe vorming en opleiding voor vendelleiders,
adjuncten, kampleiders, …

◊

In het Kenavenster expliciete bedanking voor stoppende kampleiders en
bestuursleden.

◊

...

◊

...
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Kenafeest

zaterdag 28 september 2019
mis dit niet I iedereen welkom I voor jong en oud

Het werd een boeiende uitwisseling vol leuke ideeën. Nu nog vrijwilligers vinden om
ze om te zetten in concrete ideeën! ;-) De nieuwe lichting animatoren heeft alvast een
spetterend startpakket ontvangen dankzij de enthousiaste inzet van Annelies en Birgit,
en verschillende behulpzame instructoren tijdens de paascursus.

Heb jij nog een tof idee? Of goesting om mee na te denken over één van deze
acties? Stuur dan zeker een email naar initiatieven@kena.be
Concreet zijn we nu alvast op zoek naar helpende handen voor het kenafeest
voor onder andere de volgende zaken:
•

Een volksdansronde voorbereiden en begeleiden

•

Een leuke animatie-activiteit (kan vanalles zijn!) voorbereiden en
begeleiden

•

De bontering voorbereiden

•

Een shift helpen op de parking, bij de bonnetjes, het ijsjeskraam, …

•

Mee opruimen op het einde van de avond

•

…

Flyer Kenafeest 2019.indd 1

14.00u
15.00u
16.30u
18.30u

Program

Aperi�ef
Kenacafé, volksdans, anima�e
Pasta van ‘Tapasta’ & dessert
Bontering & proclama�e

ma

Praktisc

h

Prijs (inclusief aperitief, maaltijd en ijsje)
kinderen tot 12 jaar: 7 euro
vanaf 12 jaar: 13 euro

Inschrijven kan tot 23 september
via de site ���.����.��

Nadien ontvangt u een factuur met gestructureerde mededeling.

W���? JVC Heuvelsven, Heuvelsven 1,
3650 Dilsen-Stokkem
Contact Heuvelsven 1 - 3650 Dilsen-Stokkem I 089/36 45 31
(ma., di., woe. en vrij. voormiddag) I info@kena.be I
IBAN: BE24 3630 0470 4338 I BIC: BBRUBEBB

Zie jij dat alleen of samen met één van je vrienden wel zitten? Let us know!

Flyer Kenafeest 2019.indd 2
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WG Secretariaat daagt uit ...

Leuke moralen voor op kamp

nder de appelboom

FATA MORGANA

Kena’s grootste uitdaging allertijden
DE TWEE KIKKERTJES
Twee kikkers liepen op een hete, stoffige landweg te wandelen. Ze waren al een poosje
onderweg en ze kregen behoorlijk dorst. Onverwachts zagen ze voor een boerderij een
melkkan staan. Eén van de kikkers sprong zonder aarzelen in de kan om zijn dorst te
lessen. Hij dronk en dronk. Toen zijn buik vol was, keek hij vol verlangen naar boven, naar
de onbereikbare rand van de kan. “Help me”, riep hij zijn vriend toe. “Ik heb geen dorst
meer en kan niets meer drinken. Maar hier kom ik niet meer uit”!
De andere kikker sprong in de kan om te helpen. “We moeten allebei verdrinken, we zitten
in de val,” jammerde hij. “Dan blijft er niets anders over dan verder te paddelen.” Het
duurde niet lang of de eerste kikker werd moe. Uitgeput riep hij zijn vriend toe: “Ik kan echt
niet meer. Ik kan niet meer paddelen, niet langer ploeteren, niet meer zwemmen. Ik geef
het op - vaarwel!” Zijn redder echter moedigde hem weer aan en riep: “Je moet volhouden
zolang je nog kunt zwemmen!” “Als we nu opgeven, zijn we allebei verloren.”
Terwijl zijn vriend met laatste kracht verder ploeterde, zocht hij naar een geschikte
strategie om weer uit de kan te komen. Want één ding begreep hij duidelijk! Opgeven kun je
nog altijd. En zo ploeterden ze samen verder en verder. Twee lange, bange uren vergingen.
De voor hun leven vechtende kikkers paddelden met laatste kracht. Toen hun voeten al
lam waren geworden en zij hun einde zagen komen, voelde één van hen plotseling dat de
melk onder zijn voeten vaster werd. Verbaasd en vol nieuwe moed paddelden ze zo hard
zij konden. De melk werd vaster en vaster en zo werd door het paddelen uit melk boter!
Toen de hele kan vol boter was, lukte het de kikkers, met laatste kracht de kan uit en de
vrijheid in te springen. Ze waren gered.

“Het bekende Fata Morgana komt deze zomer naar het sprookjesachtige Heuvelsven.
Tijdens deze spannende wedstrijd worden de kampen in Heuvelsven uitgedaagd
om vijf aartsmoeilijke opdrachten tijdens hun kamp te volbrengen. De wedstrijd zal
resulteren in één groot fotospektakel dat in diverse media te aanschouwen zal zijn.
Daaruit zal snel blijken welk team de opdrachten tot een goed einde heeft gebracht.
Per voltooide opdracht krijgt de kampploeg één ster. Het team dat het meeste
aantal sterren behaald, krijgt een mooie plaats in onze trofeekast! Onze tienkoppige
bestuursjury zal tijdens de zomervakantie de wedstrijd nauwgezet op de voet volgen.
Gaan jij en jouw kampploeg de Fata Morgana-uitdaging aan deze zomer? Vervul dan
onderstaande opdrachten, leg ze vast op foto, mail ze door naar secretariaat@kena.
be en… HAAL DIE STERREN BINNEN!
STER 1: Ontwerp met heel je kampploeg een indrukwekkende troon voor je kampchef.
Zorg bij deze troon voor onderdelen en accessoires die je kampchef kenmerken.
Trek een foto waarbij hij of zij schittert op de troon.
STER 2: Zet jouw keukenploeg op een creatieve manier een hele dag in de spotlight.
Zorg dat ze zich speciaal en gewaardeerd voelen zonder iets materialistisch af te
geven. Neem een foto met jouw kampploeg waarop staat hoe jullie dit deden.
STER 3: Neem een originele groepsfoto met jouw kampploeg waarbij:
... jullie allemaal in een kader staan
… minstens twee personen ondersteboven staan en drie de grond niet raken
… jullie favoriete plek op Heuvelsven zichtbaar is
STER 4: Bedenk en ontwerp een uitvinding met jouw kampploeg die een week op
Kena-kamp nog beter zou maken. Zorg ervoor dat het duidelijk is wat deze uitvinding
doet en leg dit vast op foto.
STER 5: Organiseer een ludieke, gezellige en creatieve avondvergadering met leuke
accessoires, lekkere hapjes en toffe spelletjes. Neem een foto die deze avond
samenvat.

Copyright: C. Leterme

Challenge accepted?!
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Column

“ Ondanks het feit dat hij het niet met
alles eens was, voelde hij al snel aan dat
het allemaal wel werkte. ”
De eerste stappen op een onbekend terrein. Twee vriendinnen, net niet hand in hand, schouder aan
schouder, lopen enkele meters voor één van de ouders met hun zakken richting het reftergebouw. Ik
vraag of ze er zin in hebben. Het klassieke, vriendelijke ontvangst. Al snel wijs ik hen door naar het
centrumgebouw waar de voorbereidingen voor de kennismakingsronde in volle gang zijn.
Beiden draaien zich om, stralen zichtbaar en doen iets als lachen en gillen tegelijk terwijl ze beiden
beginnen te trappelen. Iedereen reageert anders. Als ze zichzelf nu zouden zien, zouden ze het
ongetwijfeld overdreven gevonden hebben, maar op dat moment zelf klopte het helemaal. Stijf van de
zenuwen moest de grote ontlading eruit. Het gevoel: ‘Dat komt hier goed!’ Met een niet te onderdrukken
glimlach probeer ik me er iets bij voor te stellen, zo een sprong in het onbekende als 16-jarige … Samen
met een extra portie zin in wat komt tonen de twee gillende animatoren nog eens hoe belangrijk een
eerste geruststellend contact kan zijn. Voor de instructorenploeg voelt het als thuiskomen, voor hen
het begin van een hopelijk fantastisch avontuur. Het is net dat stralende enthousiasme waar onze
deelnemers deze zomer voor komen.
Niet lang daarna op exact dezelfde plek een andere deelnemer, dit keer voor de cursus hoofdanimator,
in een andere situatie. Net afgezet, evengoed een sprong in het onbekende. Als 25-jarige, zelf
professioneel actief in het Brusselse jeugdwerk heeft hij meer ervaring dan sommige instructeurs.
‘Waar kan ik wat werken, want volgende week heb ik een groot project lopen.’ Daar hadden we nog
geen precedenten voor …

Doorheen de week zagen we een metamorfose zoals de Grieken ze zelfs niet kunnen bedenken. Zonder
ervaring in een jeugdbeweging waren er wel wat drempels: kampvuren, liedjes zingen, roepen tijdens
aantredens … Dat hoefde niet allemaal. Maar ondanks het feit dat hij het niet met alles eens was, voelde
hij al snel aan dat het allemaal wel werkte. De laatste ochtend was het naar eigen zeggen tijd om nog
even ‘all the way’ te gaan, mét korte broek. Het ravottende kind was wakker geworden. Wimpels werden
getrokken, de ene na de andere.

In zijn eerste contact met zijn coördinator was hij nog meer verbaasd over het feit dat hij tussen
Antwerpenaars terechtgekomen was, dan bijvoorbeeld over het kampvuur en de dag in stilte afsluiten
in de kapel. Met zijn Limburgse roots had hij gevraagd of hij een kamp in Limburg mocht doen en Kena
leek die week de enige erkende cursus zo dicht bij Genk.

Een week eerder dacht ik oprecht, dit wordt een achtenveertigurenverhaal. Hier botsen we op onze
mogelijkheden, de limieten van ons concept. Achteraf gezien een onnozele vlaag van twijfel. Een
enthousiaste start bij de ene, een onverwacht enthousiast einde bij de andere. Twee korte momenten
waarbij ik echt nog eens mocht voelen dat we een ijzersterk concept uitdragen.

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!

INTERESSANTE VORMINGEN
Vorming bosspel
11-13 oktober 2019 | Koning Kevin
Leuven | € 60 - € 80
www.koningkevin.be

Voorkamp
28 - 29 juni 2019

Zomerkamp 5
28 juli - 4 aug 2019

Zomerkamp 1
30 juni - 7 juli 2019

Zomerkamp 6
4 - 11 augustus 2019

Zomerkamp 2
8 - 14 juli 2019

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

Algemene vergadering
13 oktober 2019

Monitorenweekend
27 - 28 september

Herfstkamp (-12)
27 – 31 oktober 2019

Zomerkamp 3
14 - 21 juli 2019
Zomerkamp 4
21 - 28 juli 2019

Dansen met kinderen
5 oktober | Danskant
Gent

Kenafeest
28 september 2019
Vitamineweekend 2
12 - 13 oktober

Drama-methodieken
28 februari - 1 maart 2020 | Koning Kevin
Antwerpen Scoutshuis | Tarief: nog te bepalen

WIST-JE-DAT…
... Je via Jint gratis kan deelnemen aan internationale vormingen voor jeugdwerkers?
Check zeker eens www.jint.be/kalender/.
.... Je via de Vlaamse Trainersschool een gebrevetteerde initiator kan worden van één van
de vele sporten die we in Heuvelsven beoefenen? Voor meer info: https://www.sport.
vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/
... Dat je zelf ook leuke workshops of vormingen mag voorstellen?

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

Kena Crew T-shirts

€5

Rugzakken

€4

Kena trui

€ 30

Zangboekjes

€8

Paraplu’s

€5

Spelbundels

€ 10
19

Jeugdvakanties &
animatorcursussen

INSCHRIJVEN
WWW.KENA.BE
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