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#Jeugdwerkwerkt #plezantineigenland
#dezomerisvanons #trotsopjeugdwerk #...
U zag waarschijnlijk wel enkele van deze trendy hashtags
passeren afgelopen zomervakantie. Het jeugdwerk is nog
nooit zo hip geweest. Bij Kena konden we dit jaar rekenen
op het hoogste aantal monitoren ooit. Op de kop 150! Wat
een zaligheid was het om met zoveel ervaren en nieuwe
animatoren aan de slag te gaan. Het ene succesvolle kamp
na het andere. We hoorden het vele jongeren en kinderen
zeggen: wat was het heerlijk om zo ver weg te leven van
al die regels. Er zijn sinds het begin van de metingen nog
nooit zoveel knuffels gegeven aan het einde van een
kamp, wetende dat we het voor een lange periode weer
met elleboogjes moeten stellen. Want aan elleboogjes
heeft de huidhongerige mens geen voldoening.
‘Huidhonger’, een mooi en beetje schrijnend woord
dat het effect omschrijft wanneer mensen zich moeten
houden aan bepaalde afstandsregels. Daarnaast toont
het ook welk dilemma de digitalisering naar voren schuift.
In een digitale wereld komt fysiek contact steeds minder
voor en dat heeft zeker effect op de emotionele en fysieke
gezondheid. Daarnaast wil de digitale wereld juist overal
mensen bij elkaar brengen en helpen bij het maken
en behouden van contacten. Ook binnen Kena denken
we veel na over de digitalisering en staan we nog voor

moeilijke keuzes. Het is een vraagstuk dat vaak onbewust
gepaard gaat met stevig filosofisch denkwerk. Over
digitalisering is de laatste zin nog niet geschreven, zeker
in deze tijden.
Maar die huidhonger werd voorbije zomer even vergeten
door een sterk team vrijwilligers. Beginnend met een
fantastische, alternatieve cursus waaruit een topteam
kersverse animatoren werd geboren. Het is nog niet
vaak genoeg gezegd: “bedankt aan iedereen die mee
deze straffe jeugdwerkzomer mogelijk heeft gemaakt”!
Want het klinkt evident, maar dat is het zeker niet. Dat
voorbereiden, die continue stroom aan creativiteit en
enthousiasme. Je moet het maar kunnen.
We hopen dan ook van harte dat we volgende zomer weer
volop kunnen genieten van deze fantastische Kena Crew!
Maar eerst nog 2020 goed afsluiten met 3 superkampen!
Met het herfstkamp en 2 winterkampen gaan we er,
ondanks vele afgelaste activiteiten, nog een spetterend
Kenajaar van kunnen maken. Benieuwd wat 2021 gaat
geven!
Tot in Heuvelsven!
publicaties@kena.be

Bovendien leer je niet alleen hoe we
moeten omgaan met kinderen en bepaalde situaties, maar ook de werking
en visie van kena wordt tijdens deze
cursus helemaal duidelijk.

20-21 | Column

En elkaar verhalen blijven vertellen
is belangrijk om elkaars standpunt te
blijven begrijpen. Zo raken we elkaar
niet kwijt.
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KENA COMIC

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Corona, ondertussen worden we er al 6 maanden mee
murw geslagen en als we eerlijk zijn weten we dat het
nog een tijdje ons leven zal beheersen. Om deze reden
ga ik er niet al te veel over zeggen, maar trek ik me
op aan twee uitspraken die me helpen om de regels te
blijven volgen.
De eerste is van Jeroen Baert uit de Nerdland podcast
van juli 2020 toen het ging over het niet meer naleven
van de regels en van waar die corona moeheid komt:
“...(ironisch) Dat typisch vlaamse idee van het moet
een beetje van twee kanten komen; wij hebben ons
best gedaan, nu is het aan het virus om zijn best te
doen...”.
Zo werkt het dus niet he :), alleen door consequent
de regels op te volgen verminderen we de kans op
besmetting.
De tweede uitspraak, uit De Standaard van 6/6/2020,
is veel mooier en beantwoordt de vraag van waar dat
al die complottheorieën nu eigenlijk komen:
"Een complot is eigenlijk een afwijzing van de
complexiteit van een oncontroleerbare werkelijkheid.
Door er een moeilijk te bevatten, maar controleerbaar
verhaal tegenover te plaatsen neem je een voorsprong
op het tekortschieten van die werkelijkheid”
Het is niet erg dat we niet alles begrijpen, ik begrijp
minstens de helft van de wereldbevolking niet. Laat
ons echter proberen te accepteren dat we iets nog niet

begrijpen en laat ons niet in de val trappen van er een
niet onderbouwde verklaring aan te geven.
Over de zomer kan ik maar 1 ding kwijt: Die was van
ons! We hebben 14 geweldige kampen gehad deze
zomer, dan nog eens 3 geweldige cursussen en dit
allemaal volgens de regels van de kunst… euhm ik
bedoel.. van de overheid. Knap werk van iedereen die
erbij betrokken was!
Eerlijk is eerlijk, het was al pittig dit jaar. Daarom
lastten we het Kenafeest ook af. We steken liever onze
energie in een fantastisch monitorenweekend, een
herfstkamp en 2 winterkampen die we volledig volgens
onze normale formule kunnen organiseren; dan dat we
veel extra energie steken in het organiseren van een
Kenafeest dat eigenlijk geen feest is als we alle regels
volgen.
Ten slotte kijken we de rest van dit jaar ook vooruit
naar 2022-2025. De laatste grote lijnen van onze
beleidsnota worden de komende weken uitgetekend
en dan kunnen we beginnen aan de opmaak en
aan het vertellen van ONS VERHAAL. Want we zijn
misschien niet de grootste jeugdwerkspeler, maar wel
degene met de boeiendste geschiedenis en een unieke
kijk. Laat ons dat dan ook goed vertellen en in de verf
zetten, want we zijn het waard!
Samen Sterk!
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ieder kind heeft recht op vakantie! Draag jij je steentje bij?
Kena is een vrijwilligersorganisatie die alles in het werk stelt om jeugdkampen te
bieden, ook aan gezinnen die er de financiële middelen niet toe hebben. Want ieder
kind heeft recht op vakantie! Daarom zetten ieder jaar honderden onbetaalde,
onbetaalbare vrijwilligers zich bij Kena in om aan een voordelige prijs een topkamp
aan te bieden. Om de beste service te kunnen bieden aan zowel onze deelnemers
als onze monitoren en vrijwilligers, is Kena steeds op zoek naar ondersteuning. Dat
kan in de vorm van materiële of financiële sponsoring. Draag jij graag je steentje bij
om nog meer kinderen een vakantie te bieden?
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).

Jochem
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Het domein

Natuur, vrienden, sporten, werken en eten
Dit zijn woorden die we normaal niet bij elkaar zetten, maar wist je dit....
Er is een plaats hier ver vandaan
In Limburg tussen bos en baan
Staat er een meer en een paar gebouwen
Waar veel jongeren elkaar vertrouwen
Een zomer vol plezier, maar soms ook een traan en tier
Het lopen en trekken door de dag
Brengt bij iedereen een lach
Wat ik allemaal beschrijf is misschien een beetje raar, maar luister goed wat ik nu zeg
Wat ik beschrijf is het geweldige gevoel dat KENA bracht
Oud of nieuw het is een plezier
Een plaats waar niemand alleen is
Voor wie zeven of meer is
Alleen beschrijven is moeilijk want kena is
Wat je beleven moet!

Waar waren we weer gebleven? Een vraag die door de
coronacrisis bij heel wat ondernemers gesteld wordt ...
Onze vehuurkalender van het voorjaar was nog nooit zo
goed gevuld. Dit leek bijzonder goed nieuws voor onze
cashflow … maar door de lockdown die op 16 maart
afgekondigd werd, werden alle verblijven geannuleerd en
vielen alle inkomsten weg. Vanaf 1 juli konden gelukkig
de jeugdkampen doorgaan en heeft Kena een topseizoen
neergezet ondanks de opgelegde covid-19 regels. Maar
door de negatieve evolutie van de pandemie en de
verstrenging van de maatregelen, hebben alle groepen,
die geboekt hadden voor een verblijf, ook dit najaar
geannuleerd. Het is nu stil in Heuvelsven. We dienden
een dossier in en kregen van de Vlaamse overheid een
coronapremie. Het bedrag dekt de helft van het verlies
dat we dit voorjaar leden … het valt af te wachten of
we nog in aanmerking kunnen komen voor bijkomende
ondersteuning.

Hiermee werd de laatste fase van de weg binnen het domein, die Broeder Victor onze stichter voorzien had, afgewerkt. Zowel aan de takkenwand als aan het nieuwe
stukje weg zal deze winter verder gewerkt worden.
Voor het overige konden we in deze coronatijden, tot nu
toe, niet veel meer doen dan op de meubelen letten. Het
ontstane cashflowprobleem maakt dat heel wat facturen
zijn blijven liggen. Gelukkig kunnen we rekenen op begrip
van onze schuldeisers. Dit zijn inderdaad ongewone tijden
… maar ‘never waste a good crisis’ … we zouden het slechte voorbeeld geven als we bij de pakken zouden blijven
zitten. De berg te betalen facturen zullen we de komende
maanden hopelijk wel kunnen wegwerken. Maar ondertussen kijken we verder vooruit (…) en staan we klaar
om belangrijke stappen te zetten voor wat de overdracht
naar een volgende generatie betreft. Het zal geleidelijk
gaan maar het gaat ook geen jaren meer duren tot dat de
fakkel doorgegeven is.

Door corona werden alle pr-afspraken op het domein
uitgesteld … behalve één: op 14 juni kwam minister Zual
Demir op bezoek. Het was een positief overleg en we
hopen in de toekomst, in verband hiermee, te kunnen
berichten over de verdere duurzame uitbouw van ons
geliefd domein. Er kwam in juni een ploeg van de Winning
(een sociaal tewerkstellingsproject) een weekje werken
om de takkenwand te fatsoeneren. Onze grondwerker trok
diezelfde week een weg van de ‘Driepaalhoevepoort’ tot
aan het voetbalveld.

Van oktober 2021 tot september 2022 gaan we een jaar
feest vieren: 75 jaar Heuvelsven. Daarin is er o.a. aandacht voor de oprichting van de VZW in 1946 en het eerste kamp in 1947. We gaan dat doen zoals we het gewoon
zijn; met (de)stijl (van Heuvelsven).
Daarover later uiteraard meer. Ondertussen kunnen we
niet anders doen dan ons met de stroom te laten meevoeren met de ogen gericht op de Hemel.
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Avondwoordje van de kampchef

De gebarsten emmer
Een verhaal uit India over een nuttige gebarsten emmer

Eén van mijn favoriete avondwoordjes als kampleider is het verhaal over de twee emmers. Jongeren en kinderen vergelijken zich vaak met elkaar. Die kan beter lopen als
mij, hij is veel knapper, zij behaalt betere punten, heeft een mooiere fiets… Dit verhaal
doet mij er steeds aan herinneren dat iedereen zijn mankementen heeft, maar ook zijn
kwaliteiten en pracht. En dat dit bij iedereen anders is. Het is de mix van al deze kwaliteiten op kamp dat een kamp zo speciaal en telkens anders maakt.
Het water dat de kapotte emmer over de zaadjes laat lopen die vervolgens uitgroeien
tot mooie bloemen, is voor mij de Kenasaus. Ik draai nu al enkele jaren mee als kampleider en het raakt me telkens als ik zie hoe jonge, nog een beetje verlegen of soms
ook wel minder makkelijke deelnemers uitgroeien tot volwaardige enthousiaste anciens die het kamp mee dragen! Een stukje dat hen mee gevormd heeft en tot ‘prachtige bloem’ gemaakt, is ongetwijfeld Kena. Ook bij mij was en is dit nog steeds zo!

E

en waterdrager in India had twee grote emmers; elke emmer hing aan één
kant van een juk dat hij over zijn schouders droeg. Eén van de emmers had een barst
en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het einde
van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water
afleverde was tegen die tijd de gebarsten emmer nog maar half vol.
Dat ging zo twee volle jaren verder. De waterdrager leverde altijd maar anderhalve
emmer water af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties omdat hij perfect voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. Maar de arme gebarsten emmer was beschaamd om zijn gebrek en voelde
zich ellendig omdat hij maar de helft kon presteren van wat je van hem had mogen
verwachten.
Nadat hij zich zo twee jaar lang als een mislukking had beschouwd begon hij op een
dag bij de rivier tegen de waterdrager te praten.
"Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen."

En inderdaad: toen ze de heuvel
opliepen zag de gebarsten emmer
de prachtige wilde bloemen langs de
kant van de weg en dat bracht hem
toch een beetje troost. Maar aan het
einde van de reis voelde hij zich toch
weer ongelukkig omdat de helft van
het water weer was weggelopen en
hij verontschuldigde zich opnieuw
bij de waterdrager omdat hij weer
gefaald had.

De waterdrager bekeek de emmer en zei: "Heb je dan niet gezien dat er alleen maar
bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van de andere
emmer? Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn
voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en
elke keer als we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven. En zo heb
ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken om de tafel van mijn
meester mee te versieren."
"Als jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent dan zou zijn huis er nooit zo prachtig
uitzien.

Annelies

"Waarom?," vroeg de waterdrager, "waarom ben je beschaamd?"
"Omdat ik de laatste twee jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve portie
water af te leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je
niet het volle loon voor je inspanning," antwoordde de emmer.
De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebarsten emmer; hij wilde hem
troosten en zei: "Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester moet je
eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg".
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De (her)ontdekking van de Tweelingterril
Net zoals op veel aspecten van het dagelijkse leven, had de huidige coronacrisis ook
een grote invloed op de voorbereiding en het verloop van de kampen. Door allerlei maatregels en vele liters Dettol zijn deze zomer gelukkig wel alle kampen succesvol door kunnen gaan. Eén van deze maatregels was om tijdens de dagtochten
het contact met mensen buiten de kampbubbel zo veel mogelijk te vermijden. Dit
betekende dat de populaire bestemmingen zoals het zwembad van Wilhelm Tell en
het speelbos van As deze zomer geen optie waren. In de zoektocht naar leuke alternatieven hoorde ik verhalen over het mooie bos en de terrils aan de overkant van de
drukke baan. Deze waren lang geleden wel eens bestemming van een dagtocht maar
nu kon ik niemand vinden die me nog exact kon vertellen wat er nu net te zien was.
Toen ik voor het eerst de term ‘terril’
hoorde dacht ik: “Wat is dat?” Een beetje opzoekwerk over de geschiedenis van
de terrils vertelt ons dat deze heuvels eigenlijk afvalbergen zijn waar overtollige
grond en steen uit de steenkoolmijnen
op werd verzameld. De tweelingterril is
met zijn 60 m de hoogste van de terrils
uit de omgeving en bestaat eigenlijk uit
twee terrils die in elkaar overlopen. De
opbouw begon in 1952 en na het sluiten
van de steenkoolmijnen in de jaren ’80
werd deze in de jaren ‘90 beplant om stofoverlast te beperken en om te vermijden
dat de heuvels langzaam wegeroderen.

Elke site die ik openklikte sprak lyrisch
over de prachtige uitzichten op de top
van de heuvels, en dat alles op enkele honderden meters in vogelvlucht
van Heuvelsven. Veelbelovend dus!
Een eerste verkenning was echter geen
succes. Zes juli spraken we volle moed
af met de ploeg van de 5e periode om
de dagtocht voor te bereiden. Na een
tocht van meer dan 20 km hadden we
echter nog altijd geen geschikte plaats
gevonden om de drukke baan over te
steken. Omdat we onderweg wel een
andere mooie plek voor een spel waren tegengekomen beslisten we dan
maar om de baan niet over te steken.

Een tweede poging was gelukkig meer succesvol. Met de ploeg van de 2e periode beslisten we na een grondige studie van google maps toch om naar de terrils te trekken en de
Europalaan dan maar aan het begin van de wijk over te steken. Gewapend met een topografische kaart en twee mountainbikes trok ik samen met Michiel op verkenning. Niet
lang na het oversteken van de baan vonden we een grote kaart met wandelroutes die ons
in een mum van tijd naar de voet van de terril hielp. Perfect! Na een stevige klim met af
en toe de nodige pauze om een fotootje te trekken en de oude mijnconstructies te bestuderen stonden we al snel op de top van de eerste terril met open mond van het uitzicht te
genieten. De dronebeelden die je op de sociale media van kena kan terugvinden zijn hier
trouwens een overtuigend bewijs van. Wie had ooit gedacht dat er zo’n mooie uitzichten
waren op minder dan een uurtje wandelen van Heuvelsven zonder dat we ervan afwisten?
Apetrots met onze ontdekking beslisten
we om de overige aangeduide wandelpaden ook maar te verkennen. Helaas
sloeg toen het noodlot toe. Juist op het
moment dat we in afstand het verste van
Heuvelsven verwijderd waren begon het
pijpenstelen te regenen. Achteraf bekeken kan je op de foto’s die we op de top
van de terril namen de donkere wolken
al zien samentrekken. Niks aan te doen,
snel verder dan maar. 5 minuten later een
tweede tegenslag: platte band! Ondertussen al goed doorweekt waren we gelukkig
wel bijna op het einde van de wandeling.
Toen hield plots de weg op. Zoals Evert
van Spring het zo mooi kan uitdrukken:
“Das om te rotten he!” Blijkbaar hebben
de wandelwegen aan de rand van het domein afgelopen jaren plaats moeten maken voor de aanleg van een vakantieresort. Na veel draaien en keren vonden
we dan toch een weg uit dit doolhof en
kwamen we op de Europalaan terecht.

Toen begon een Spartaanse aflossingsrace
waarbij één van ons op de fiets even kon
uitrusten terwijl de andere met de onbruikbare fiets in de hand zich de longen
uit het lijf liep. Helemaal nat en uitgeput
kwamen we dan toch net op tijd voor het
avondeten terug aan in Heuvelsven. Terwijl we hongerig onze voeten onder tafel
schoven zei Jochem: “Ah maar jongens,
in die drinkbus van de zwarte mountainbike zit bandenplakgerief he.” Met deze
uitspraak konden we achteraf pas lachen!

Soit, lang verhaal kort, ik ben heel blij dat ik deze zomer zo’n geweldige plaats heb leren
kennen. Zo heeft die corona toch ook nog zijn positieve kanten! Niet alleen op de heuvels
zelf, maar ook naast het meer in de oude mijnput zijn er prachtige plekjes. Daarnaast ligt
er ook nog een soort ‘oerbos’ waar vele mountainbikepaadjes kriskras doorlopen. Deze
plek zal de komende jaren voor mij zeker een bron van inspiratie voor dagtochten blijven. Ik heb alvast een paar hele mooie herinneringen aan mijn avonturen en al wie er nog
niet geweest is kan ik alleen maar aanraden om er zelf ook eens een kijkje te gaan nemen!

Benjamin
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Animatorcursus

part of the kena crew
Even weg van de echte wereld
Na een eindeloos lange coronaperiode met maandenlange sociale opsluiting
kon kena op geen beter moment komen. Het nieuws dat zowel alle kampen
als de cursus konden plaatvinden was een gigantische opkrikker! Even weg
van de echte wereld, zonder gsm, zonder sociale media, gewoon de natuur en
elkaar, meer is niet nodig.
Cursus is misschien zelfs niet de meest passende naam aangezien het een beeld doet opwekken van stilzitten, zwijgen
en luisteren naar de leerkracht maar hier op kena werkt dat anders, zeker als hoofdanimator en dat onderscheidt kena
van alle andere kampen. Samen met de instructoren in dialoog gaan en ervaringen uitwisselen is de beste manier
voor mij om bij te leren. Naast alle leerrijke vakken (EHBO, communicatie, bontering, ...) geeft kena ook extra aandacht aan vakken als jongeren met een specifieke zorgvraag waardoor je ook leert omgaan met de immens diverse
groepen op kamp. Bovendien leer je niet alleen hoe we moeten omgaan met kinderen en bepaalde situatie, maar ook
de werking en visie van kena wordt tijdens deze cursus helemaal duidelijk. Maar ook dat staat niet volledig vast en er
is ruimte voor verandering, waar je ook als beginnende hoofdanimator al je eigen ideeën en mening kan inbrengen.
De sfeer en het gevoel dat je krijgt als je aankomt in Heuvelsven valt
niet te beschrijven en hoe cliché het ook mag klinken het is echt mijn
tweede thuis. Ook op cursus slagen ze erin deze band en sfeer door te
trekken over de ganse groep (toekomstige) animatoren, maar voornamelijk ook binnen mijn eigen groepje hoofdanimatoren. Door vakken
als groepsdynamica zorgt Kena er opnieuw voor dat je de cursus niet
enkel beëindigt met een hoop nieuwe kennis en ervaringen maar ook
met een hechte groep en zelfs nieuwe vrienden. Vrienden waarmee ik
plannen maak om samen dezelfde periodes te doen in de zomervakantie en kinderen een fantastische week te bezorgen, maar zelfs vrienden
die ik heel regelmatig hoor en waar zelfs plannen voor reisjes mee
gemaakt worden. Kortom, deze ongetwijfeld unieke sfeer en band die
begint op kena, straalt verder in de echte wereld!

Het meest fantastische, vind ik persoonlijk, dat ze je op de cursus
leren, is het gebruik van je eigen talenten om spelletjes te maken of er
een persoonlijke toets aan te geven, en om je talenten ook meer te
gebruiken, al is het door de dag heen.
Zelf heb ik ongelofelijk veel bijgeleerd zonder dat ik het gevoel had dat ik in een klaslokaal zat.
Later op mijn stage besefte ik dat ik beter voorbereid was dan ik verwacht had, maar dat ik soms ook uit instinct
moest werken en reageren. In het begin had ik wel wat schrik. Doordat ik nog nooit met Kena mee was gegaan kende
ik bepaalde zaken nog niet. Ik wist niet wat een bontering inhield, ik wist niet wat de woorden ‘vendel’ of ‘vendelvergaderig’ betekenden en ik was al helemaal slecht in Nederlandse liedjes. Maar door de mogelijkheid om vragen te
stellen, nieuwe vrienden die me hielpen en een super leiding waar ik altijd terecht kon, wist ik na enkele dagen al wat
me te wachten stond.
Ik hoop dat iedereen die dit leest een deel van de Kenasfeer heeft doorgekregen. Want al is het maar via papier of via
live chat, Kena stelt nooit te leur om je het beste kamp van je leven te bezorgen. Ik kan niet wachten om mijn volgende avontuur!

Alec

Een gat in de lucht!

2020 was nog maar net begonnen en er was al wel wat in het water gevallen dankzij de boosdoener Covid-19. Maar
de canceling van de paascursus en het daarop volgend lentekamp, was echt een enorme teleurstelling. Ik keek zo hard
uit naar Heuvelsven en de sfeer die daarbij hoorde: het gevoel van thuiskomen, de rust, gezelligheid, ambiance enz….
Toen ik te horen kreeg dat er een alternatief was voor de cursus, kon ik wel een gat in de lucht springen.
Want na al die maanden thuis, had ik toch wel wat nood aan sociaalcontact en als dat dan ook nog eens in Heuvelsven kon, is dat
natuurlijk de max!
Na een wel erg lange busrit werden we enthousiast ontvangen en
konden we er in vliegen. Deze zomereditie had ik voor geen meter willen missen. Want ondanks de stress die Covid met zich mee
bracht, was het zeker en vast voor mij eentje om nooit meer te
vergeten. Het was als Hani een heel ontspannende, maar ook leerrijke
week. Hierbij werden een aantal vragen waar ik mee zat beantwoord.
Naast ons geweldig Hani-groepje (#HNM), hadden we ook fantastische/
gepassioneerde instructoren die ons begeleidden op onze weg richting
hoofdanimator. Tijdens de sessies had ik niet altijd het gevoel dat ik op een
cursus zat. Het had eerder iets weg van een groepje vrienden die zich aan tafel
hadden gezet en ideeën uitwisselden. De sessies: jongeren met een zorgvraag,
groepsdynamica en diversiteit binnen Kena, vielen heel erg in de smaak binnen
onze groep. Ook na de cursus hadden we het erover. Ik heb op dat weekje zoveel
bijgeleerd van zowel de instructoren als van mijn medemonitoren. Fantastisch toch?! Het was een geweldig gevoel
om met die bagage/ervaring de vakantie in te gaan. Het smaakt naar meer!

Roberta

De Kenasfeer
Mijn Kena cursus ervaring was op zijn minst gezegd fantastisch. Van het moment
dat ik aankwam met de auto tot het moment dat ik al mijn nieuwe vrienden en
vriendinnen een afscheidsknuffel gaf, heb ik me op mijn hards geamuseerd. Zelf was
ik nog nooit met Kena mee geweest.

Hana

Ik kwam op het idee om met Kena mee te gaan door mijn beste vriendin, die zelf al enkele keren met Kena was mee
gegaan en telkens met top verhalen naar huis kwam. Het was dan ook logisch toen ik voor een monitorcursus zocht,
ik als eerst aan Kena dacht.
Binnen Kena voelde ik mij goed, ik ben er opgebloeid en ik heb er massa’s vrienden gemaakt. Wat me het meest aan
het kamp verraste was de sfeer. Ik leerde niet veel later dat sommige dit de ‘Kenasfeer’ noemden en om eerlijk te zijn
is dit moeilijk te verwoorden. Want toen ik aankwam kende ik van de 50-tal mensen die mee op cursus waren, 4 mensen, maar toch had ik geen stress. Ergens wist ik dat dit een super kamp ging worden ook al kende ik Kena tot voor
kort niet eens. En ja hoor, Kena stelde me niet teleur. Door het zodanig afwisselen van educatieve lessen die we tijdens
onze stage nodig gingen hebben en de praktische lessen waar we bijvoorbeeld spelletjes moesten verzinnen, uitleggen
en vervolgens zelf spelen, geeft Kena elke keer een onverwachte maar leuke sfeer aan de dag.
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KRUISWOORDPUZZEL maken | Online generator

Typisch Kena...
1
2

3
4
5
6

7

Vol positieve energie
Ik had mij dit jaar al vroeg ingeschreven voor de uitdieperscursus en keek er echt naar uit om nieuwe dingen bij te
leren, vrienden terug te zien en natuurlijk terug op het geweldige domein te komen. Maar ... de cursus werd verplaatst naar juli. Het was eerst nog afwachten of ik mee zou kunnen. Uiteindelijk werd mijn vakantie geannuleerd.
Ik zat meteen vol positieve energie, wetende dat ik meekon op cursus. Ik keek er heel hard naar uit. Wanneer ik aan
kwam bij de bus was het in het begin een beetje vreemd omdat iedereen een mondmasker aanhad en je na een paar
maanden in lock down ineens terug contact had met mensen. Toen we aankwamen in Heuvelsven stond iedereen
klaar om ons te verwelkomen en voelde alles weer normaal aan.
De cursus kon nu echt beginnen. We kregen onze eerste sessie avondtechnieken en er
kwam al meteen een stevige taak op ons af. Een bontering! Uiteindelijk kozen we
voor een themabontering. Toen we het eens waren over het thema en al een paar
liedjes hadden, was het uurtje al voorbij. Gelukkig hadden we de dag erna nog
2 uur de tijd om deze af te maken. Alles moesten we zo goed mogelijk in een
thema krijgen door veel liedjesteksten te veranderen. Dit bleek uiteindelijk niet
het slimste idee te zijn want soms vergaten we een deel van onze tekst. Maar
hierdoor leerden we dat je bij het maken van een themabontering goed moet doseren
in het aanpassen van liedjesteksten. Naast veel praktijk kregen we ook enkele interessante “theoretische” vakken. Als
uitdieper was casuïstiek heel nuttig! In tegenstelling tot de animatorcursus heb je dan al wat kampervaring opgelopen en kun je bepaalde situaties en ervaringen delen.
Het kamp was ook een beetje anders door alle maatregelen aangezien we onze handen heel vaak moesten wassen, de
deurklinken en lichtknoppen vaak moesten ontsmetten. Bepaalde activiteiten werden coronaproof gemaakt. Deze
maatregelen veranderden niets aan de zalige sfeer op kamp. Iedereen deed zijn best om het kamp op een veilige
manier te beleven. De cursus was super leerrijk en zeer nuttig. Bepaalde zaken zijn voor uitdiepers herhaling, maar
toch blijft het interessant om na te denken over hoe je op volgende kampen bepaalde situaties anders kan aanpakken. Dus als je je cursus animator hebt gedaan en nog wil bijleren is de uitdieperscursus zeker een aanrader! Ik kijk
al hard uit naar het tweede deel van de cursus eind september en hopelijk is dit even leuk en leer ik nog veel nieuwe
dingen bij.

8
9
10
11

12

Horizontaal

Verticaal

2. drijft op het ven

1. verhaaltje voor het slapengaan

4. fopspel met boot en prinses

3. avondactiviteit met liedjes

7. leg je best zo snel mogelijk af

5. middagdutje

9. De enige echte kena sport

6. namiddag activiteit +12

11. kort lang kort

8. Jukebox in zakformaat

12. hier beginnen en eindigen we de dag

10. vb: dikke Bertha

Kiara
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WASMACHINES.
Trommelgeroffel.

Vind de beste wasmachine voor jou.
Bekijk ze nu

Voor de eerste keer kampleider

Voor de eerste keer kampleider…
Spannend, een grotere verantwoordelijkheid, voor de eerste keer een aantreden fluiten, een
avond/ochtendwoordje vertellen en meer contact hebben met externen dan ik voordien als
adjunct had gedaan. Er komt natuurlijk ook meer bij kijken dan enkel hetgeen je ziet op kamp;
achter de schermen wordt de kampboek in orde gebracht, de materialen die nodig zijn voor activiteiten worden voorzien en het contact met de animatoren wordt gelegd en behouden. Allemaal
dingen die ik als 16 jarige animator binnen Kena nooit had gedacht te kunnen doen.
Maar al een geluk gaat dat spannend gevoel al snel over in een gevoel van vertrouwdheid en
persoonlijke groei. Dit zijn twee dingen die ik steeds weer mag ervaren als ik in Heuvelsven een
avontuurlijke en gekke week beleef. Soms is een sprong in een onbekende, onzekere plas (dus niet
het ven ;) ) nodig om leerkansen te creëren. Mijn avondwoordje op de eerste avond is te vergelijken met mijn eerste keer in de bonte ring; kriebels in de buik in het begin maar op het einde van
het kamp haal je plezier uit deze momenten. Zo blijf je jezelf ontwikkelen in een vertrouwde en
plezierige omgeving waar je omringd bent door vrienden en enthousiastelingen.
Binnen die 7 dagen als kampleider maakte ik spannende groeimomenten mee maar ik kon zoals
altijd vooral veel schaterlachen (zeker met mijn eigen foutjes) en onnozel doen.

Tine

Tine
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Wist je dat...

Bouwkamp

... 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
Vormingsweekend BIZONdere aanpak
13 - 15 november 2020 | Bizon vzw
De Pinte Moerkensheide | €40
www.bizonvzw.be

Wist-je-dat…
... onze zomerkampen in 2020 georganiseerd werden door (op de kop) 150 animatoren 		
en hoofdanimatoren?
... we dit jaar omwille van de 50-bubbelregel bij jeugdkampen voor het eerst in de 		
Kenageschiedenis 2 winterkampen voor +12-jarigen organiseren? Voor het kamp van 20
tot 24 december zijn er nog enkele plaatsen vrij. Wacht niet met inschrijven!

Van -12 naar +12
Mijn ervaring
De -12 en de +12 zijn heel verschillend. Persoonlijk
vind ik de +12 leuker omdat er meer sfeer is, de
dagen langer zijn waardoor je meer activiteiten op
een dag hebt, er een hechtere band is met de groep.
Met mijn eerste +12 kamp heb ik heel veel nieuwe
dingen ervaren. Het was een kamp om nooit te
vergeten. Natuurlijk mis ik ook de 8 kampen die ik
bij de -12 heb gedaan.
De overgang was een beetje lastig omdat je van de
oudste naar de jongste van de groep ging. Het was
heel spannend want bij de -12 wist je al een beetje
hoe zo’n kamp in elkaar zat maar bij de +12 niet.

... je via Jint gratis kan deelnemen aan internationale vormingen voor jeugdwerkers? Check
zeker eens www.jint.be/kalender/.

Ik werd wel heel goed opgevangen en ik had al snel
vrienden gemaakt.
Mijn boodschap voor jou is: Geniet van elk moment want voor dat je het weet is het kamp voorbij.
Blijf jezelf en maak heel veel plezier! Dan wordt
het kamp vast een knaller!
Voor al de jongeren dat op bouwkamp willen en
twijfelen! Niet twijfelen gewoon doen! Het is echt
een aanrader en je leert super veel bij!

18 								

... 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!

Marthe
I
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Column

1 is te weinig en 10 kan ook nog wel?
Hoeveel adjuncten is genoeg?

Tijdens een middagmaal op onze zomercursus…

Aan de andere kant van de lijn…

Ik sprak met Bart over adjunct zijn, het ideale aantal adjuncten en het proces om tot kampploegen te
komen. De geniale combinatie van een nieuwe vloer en bezet plafond maakt dat je hoogstens met de mensen op anderhalve meter afstand kunt converseren. En elkaar verhalen blijven vertellen is belangrijk om
elkaars standpunt te blijven begrijpen. Zo raken we elkaar niet kwijt.

Ik zit al enkele weken in mijn zetel, telefoon in de hand. Zouden ze bellen? Zijn de ploegen al rond?
Moet ik dan maar zelf een stap zetten naar het interimkantoor. Ik draai het nummer. Snel wordt er afgepakt. Een vriendelijke dame aan de andere kant van de lijn begint vragen te stellen.

Aan de ene kant van de lijn…

‘Ja, graag in Heuvelsven. Ja, al vele jaren trouwe klant en verschillende jaren ervaring. Ja, een vaste
ploeg als het kan. Eigenlijk doe ik alles wel: EHBO, één-op-één gesprekken. Ik denk dat ik zelfs allround
ingezet kan worden. Laat maar komen!’

‘U solliciteert voor de functie van adjunct?
Een vaste betrekking vraagt u? Nee, het is op proef. Het eerste jaar een weekje.
Rijkelijk vergoed? Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Niet met goud op aarde, maar wel met talrijke
schatten in de hemel.’

‘Wat? Teveel vrijwilligers? Kan dat wel in het jeugdwerk? Ik lees al jaren dat er overal een tekort is. Ah,
zo, niet bij Kena. Goed bezig dan! Dus toch geen knelpuntberoep.’

‘Eens kijken. De meeste openstaande vacatures zijn specifiek. Er zit vast en zeker iets voor jou tussen. Hier
en daar blijven enkele kampleiders ook op zoek naar allrounders. Maar waar vind je die nog na de ontploffing van Tsjernobyl, de ingang van de smartphones en de laatste onderwijshervorming? Laat staan dat
je er nog wat curlingouders op loslaat.’
‘Momenteel zoeken we nog een EHBO-adjunct, een babysit-adjunct, een orde-fluit-de-sport-af-en-toeeen-grapje (maar niet zoveel als Annelies)-adjunct en een adjunct die goed is in één op één gesprekken.
In welk team vraagt u? Die samenstellingen maken de kampleiders. Die arme sukkelaars zitten immers
ruim 15u van hun vakantieweek met u aan tafel. Een beetje kieskeurigheid is dan natuurlijk niet vreemd.’
‘Of ze dan niet een beetje veeleisend zijn? Uiteraard. Maar dat zijn ze wel waard hoor. Ze leverden immers
al wel wat in en ondanks heel wat extra taken die erbij kwamen, blijft de kwaliteit top! De luxe waarbij
de kampleider (met zijn gezin) achter een groene poort met bijbehorende draad in wat nu de bungalows
zijn voor -12 zich kon terugtrekken tijdens de siëst, vrije tijd of vendelvergadering ligt ver achter ons. Het
idee dat één adjunct toen, samen met de monitoren het kamp runde, met veel verantwoordelijkheid voor
deelnemers en monitoren lijkt oubollig.
Wat zegt u? Ja, natuurlijk. Alles komt terug. Naar het schijnt gaat het in golven.’
‘Ah ja, het ging over een vacature. Als u mij belt, is het eigenlijk een kandidaatstelling. Gelukkig voor u is
vijf adjuncten geen uitzondering meer. Enkele jaren geleden werd beslist dat er slechts drie adjuncten vergoed werden. Een vierde kon dan wel eens als uitzondering, maar ondertussen is vijf al niet vreemd meer.
Je zou er zowaar een tendens in kunnen zien.’
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‘U twijfelt? Jullie namen 2 jaar geleden eens 25 instructeurs mee op cursus. Ja, dat is wel veel. Ja, duur.
De penningmeesters is regenbogen beginnen volgen om kabouters van hun potten goud te sleuren. Serieus? Is hij al terug ondertussen? Ah, het was toch een fijne cursus. En daardoor zijn er nu, last minute,
nog altijd voldoende instructeurs om het tweede deel van de cursus voor vier verschillende groepen
te laten doorgaan. Dat lijkt me dan toch een goede beslissing geweest twee jaar geleden van jullie om
iedereen mee te nemen, niet?’
‘Of ik die week in de eerste plaats en vooral ten dienste sta van de jongeren op kamp? Natuurlijk, daar
moet de focus liggen. Daarvoor doen jullie het toch. Ah, ik mag mee deze zomer! Dat ging plots snel.
Dank u. Nee, ik zal u niet teleurstellen. Samen sterk roepen jullie toch vaak? Een # die ik om de één of
andere reden de laatste maanden heel veel tegenkwam. Het wordt een gekke zomer zegt u. Omwille van
Corona? Ah nee, de grootste leidingsploegen in jaren. Dat klinkt voor mij als een heel goed teken en
sterk fundament voor de volgende jaren. Ik hoorde al eens aan het kampvuur dat Heuvelsven en Kena
altijd groots gezien zijn. Daar maak ik heel graag mee deel van uit. Tot in Heuvelsven!

Hans
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Kenagenda
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jaarkalende

Herfstkamp
1 - 5 nov

Zomerkamp week 2
11 - 18 juli

Extra Winterkamp
20 - 24 dec

Zomerkamp week 3
18 - 25 juli

Winterkamp
26 - 30 dec
Vitamineweekend 1
27 - 28 feb

zomerkamp week 6
8 - 15 aug
Zomerkamp week 7
15 - 22 aug

Zomerkamp week 4
25 juli - 1 aug

Monitorenweekend
24 - 25 sept

Zomerkamp week 5
1 - 8 aug

Kenafeest
25 sept

Animatorcursus
5 - 11 april
Lentekamp
11 - 15 april
Zomerkamp week 1
4 - 11 juli

promo items te koop
Bestel jouw favoriete item via de gloednieuwe webshop op Kena.be

Kena Crew T-shirts

€5

Rugzakken

€4

Kena trui

€ 30

Zangboekjes

€8

Paraplu’s

€5

Spelbundels

€ 10
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Her fstkamp 2020
p
o
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i
u
n
Schrijf je

kena.be

23

Jeugdvakanties &
animatorcursussen

INSCHRIJVEN
WWW.KENA.BE
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