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HeuvelsvenHeuvelsven
Investeer samen met Kena & OCS in de Investeer samen met Kena & OCS in de 

toekomst van jongerentoekomst van jongeren

Heuvelsven is naast een prachtig domein ook een vrij-Heuvelsven is naast een prachtig domein ook een vrij-
haven voor jaarlijks meer dan 500 kinderen & jongeren. haven voor jaarlijks meer dan 500 kinderen & jongeren. 
Steun de crowdfunding-actie van OCS! Bouw mee aan Steun de crowdfunding-actie van OCS! Bouw mee aan 
een tweede thuis voor een beloftevolle generatie.een tweede thuis voor een beloftevolle generatie.

HOE?     
     kisskissbankbank.com 
     en steun het project Heuvelsven 
     met een vrije bijdrage.

Naargelang je bijdrage krijg je van OCS een verrassende gunst in 
ruil! Zo hopen we €30.000 in te zamelen voor het afwerken van de 
slaapzalen in Heuvelsven. Doe jij ook mee?

#SamenSterk, #SamenHeuvelsven
Voila se, met wat creativiteit, ongelooflijk veel hulp en 
inzet van alle schrijvers hebben we weer een leuke editie 
van het Kenavenster kunnen realiseren. Deze keer was 
het toch wat minder evident om samen te stellen. Om de 
welgekende redenen gebeurde er niet veel in Heuvelsven 
afgelopen maanden.

We bekijken het positief: de dieren hadden vrij spel 
tijdens de herfst- en kerstvakantie + de inspiratie voor 
epische zomerkampen kan zo wat langer borrelen. 
Toch is het jammer dat we niet konden uitpakken met 
enkele recordaantal inschrijvingen voor het herfstkamp 
en de winterkampen. Ik doe het nu toch even. 30 
inschrijvingen voor het herfstkamp, 54 deelnemers 
voor de 2 winterkampen samen. Dikke pluim voor alle 
kampchefs tijdens de zomer want ... dit is het resultaat 
van een ongelooflijk sterke zomer in 2020. Hoe beter de 
zomer, hoe beter de seizoenskampen! De 3 kampteams 
keken er ongelooflijk hard naar uit. Het stond in de sterren 
geschreven: deze kampen zouden de meest spectaculaire 
edities ooit worden. Helaas moeten we hier nog even op 
wachten. Hou u maar vast voor de zomer van 2021!

Intussen bleef Kena niet stil zitten. Onder leiding van 
Joke & Joris werd er intensief verder gewerkt aan de 
beleidsnota voor 2022-2025. Het eindresultaat kan 
u bewonderen op de website. Wat was met dat een 
teamwork! Bedankt Joke & Joris voor jullie ongelooflijk 
harde werk als leiders van deze ad hoc werkgroep! Ook 
een grote pluim aan alle denkers, schrijvers en kritische 
lezers voor de beste beleidsnota van het 4e millennium v. 
Chr. De Kenacrew is overtuigd. Nu de overheid nog! 

Zoals je op de vorige bladzijde kan zien is niet enkel 
Kena op zoek naar geld. Heuvelsven, door Kena en haar 
fans uitgeroepen tot mooiste domein ter wereld, is 
geen eigendom van Kena vzw. Misschien kende je OCS 
al? Dat is de organisatie die instaat voor het beheer en 
onderhoud van ons geliefde domein. Zo zorgden ze onder 
andere voor nieuwe slaapzalen bij de -12.  Yes, gedaan 
met die fel verouderde barakken. Maar... naast Kena 
zijn er nog andere organisaties die doorheen het jaar 
het domein huren. OCS loopt nu natuurlijk ongelooflijk 
veel inkomsten mis. Zo kunnen de slaapzalen van de -12 
nog niet afgewerkt worden. Door een crowdfunding op 
te starten hoopt OCS toch tegen de zomervakantie de 
afwerking van de slaapzalen rond te krijgen. Via de website 
KISSKISSBANKBANK.COM kan jij deze actie steunen en 
mee werken aan het fantastische domein. Bouw mee aan 
de toekomst van jongeren, aan Heuvelsven: 
een vrijhaven voor jeugd en engagement 💪!

Vanuit Kena willen we dan ook een hele warme oproep 
doen: 
spreek al je netwerken (rijke tantes en nonkels 😉) aan 
om hun steentje bij te dragen. Alle beetjes helpen. Tot 14 
januari hebben we de tijd om nog een dikke 24.000 euro 
bijeen te sprokkelen voor ons geliefde Heuvelsven.

Lukt dit niet, dan krijgen alle gulle gevers het bedrag 
gewoon terug. Alvast hartelijk bedankt voor alle steun! 
#SamenSterk, #SamenHeuvelsven
Ik wens jullie nog veel leesplezier en een goede gezondheid 
voor 2021! 

Tot in Heuvelsven!  
publicaties@kena.be
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Als er één ding is dat ik iedereen 
toewens in 2021 is dat er verdomd 
veel geknuffeld mag worden!
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De juiste plaats waardeert je op de 
juiste manier.
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14-15 | Part of the Kena Crew
2021 zal mijn laatste Kenafeest zijn als 
secretaresse van Kena, dan wil ik toch 
nog met veel plezier achter de kassa 
zitten! En ik hoop uiteraard dat ik na-
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Met wat geluk bereikt dit KENA-venster jullie nog voor 
het einde van het jaar. Voor velen is 2020 een jaar om 
snel te vergeten. Met zijn allen kijken we dan ook uit 
naar wat het jaar 2021 ons brengt.

2021 zal ons in de eerste helft nog veel onzekerheid 
en regeltjes brengen waarvan we het bestaan in 2019 
nog niet kenden. Maf eigenlijk. Zo zie je maar dat 
iedereen flexibel kan zijn wanneer de omstandigheden 
veranderen. 

2021 zal ook voor verveling zorgen. Vervelen kan je 
leren. Op zich is je vervelen helemaal niet slecht want 
zo ga je stilstaan bij wat echt belangrijk is. Of ga je al 
eens nadenken over welk spel echt heel cool zou zijn 
deze zomer.

2021 brengt ons ook een hoop kansen. Zo hebben we 
net onze beleidsnota ingediend en hopen we nu dat 
onze fantastische organisatie en toekomstige doelen 
de overheid zodanig verwarmt dat ze al onze doelen 
mee wil ondersteunen.

2021 zal ons ook weer gewoon geweldige momenten 
bezorgen. Misschien zijn de gebeurtenissen op zich 
niet zo groot, maar het gevoel van die eerste knuffel 
aan je beste vriend(in), je ouders of broers en zussen 
zal zoveel meer betekenen dan in 2019.

Als er één ding is dat ik iedereen toewens in 2021 is dat 
er verdomd veel geknuffeld mag worden!

Als we dat willen voor 2021 zullen we in de eerste 
helft van het jaar ons moeten gedragen. Het virus is 
niet leuk en ik ben de regeltjes ook beu. We gaan de 
regeltjes langer moeten volgen als we ze nu niet goed 
volgen. Dus volg ze gewoon en spreek anderen erop 
aan! Want zij die de regels niet volgen, zorgen ervoor 
dat jij ze langer zal moeten volgen.

Prettig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Samen Sterk!

Jochem
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KENA COMIC

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).

IEDER KIND HEEFT RECHT OP VAKANTIE! DRAAG JIJ JE STEENTJE BIJ?

Avondwoordje van de kampchef

Een vader zei tegen zijn dochter: "Je hebt de afgelopen jaren flink gestudeerd. Nu 
je bent afgestudeerd heb ik een geschenk voor je. Hier is een auto die ik lang geleden heb 
gekocht. Maar voordat je de auto krijgt, zou ik graag willen dat je hem naar onze garagist 
neemt. Vertel hem dat ik hem wil verkopen en kijk hoeveel hij u aanbiedt.

De dochter ging naar de garagist, keerde terug naar haar vader en zei: "Hij bood me 1500 
euro aan omdat hij er nogal versleten uitziet." De vader antwoorde: "Breng hem dan maar 
eens naar een tweedehandsautozaak."

De dochter ging naar een tweedehandsautozaak, keerde terug naar haar vader en zei: "Ze 
boden me slechts 500 euro aan omdat het een zeer oude auto is."

De vader vroeg zijn dochter om toch ook een keer langs een autoclub te gaan en de auto 
daar te laten zien. De dochter nam de auto mee naar een club, keerde terug en vertelde 
haar vader, “Vader, Sommige mensen in de club boden wel 100.000 euro voor de auto. 
Wist je dat dit een iconische auto is en gezocht wordt door vele auto liefhebbers?"

De vader zei tegen zijn dochter: "De juiste plaats waardeert je op de juiste manier." Als je 
niet gewaardeerd wordt, wees dan niet boos, het betekent dat je op de verkeerde plaats 
bent.

Degenen die je waarde kennen, zijn degenen die je waarderen. Wees een monitor die 
deelnemers het gevoel geeft zo waardevol te zijn als de oldtimer.

Lars

EEN VERHAAL OVER WAARDE..
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Wie had kunnen denken dat de zomer het ‘interbellum’ 
zou zijn tussen twee coronagolven? Voor wie niet 
vertrouwd is met deze term: historici noemen de 
periode tussen de twee wereldoorlogen van vorige 
eeuw het interbellum.
Geschiedkundigen zijn het er ondertussen wel over 
eens dat WO I en WOII eigenlijk één conflict was en 
dat we beter zouden spreken van een 30-jarige oorlog. 

Wie dacht dat we na de zomer terug naar het normale 
leven zouden evolueren, had het dus helemaal 
verkeerd. Net als de mensen tijdens het interbellum 
van 100 jaar geleden, deden we deze zomer alsof we 
het ergste achter de rug hadden. Maar het werd zoals 
we in het liedje zingen: die kat kom weer …

En zo zitten we in de situatie waarin we met zijn allen 
zitten. Letterlijk heel de wereld dus. We kunnen erover 
blijven jammeren of het filosofisch bekijken op z’n 
Frans. 

A la guerre, comme à la guerre. Net als in een 
echte oorlog het geval is, zien we nu ook dat deze 
gezondheidscrisis niet voor iedereen even desastreus 
is. 

En net als in een echte oorlog worden sommige 
mensen er zelfs beter van. 

Heuvelsven werd, tijdens het interbellum van vorige 
eeuw, van een waterplas vol riet waar de ganzen 
kwamen broeden, omgetoverd tot een recreatievijver. 
Initiatiefnemer was een zekere mijnheer Stoffels. Om 
bezoekers te kunnen verwelkomen, baatte hij een 
cafetaria uit in wat wij vandaag het hoofdgebouw 
noemen.

Het is toen, zo’n 100 jaar geleden, daarvoor gebouwd. 
Daarin was ook, voor een beperkt aantal gasten, de 
mogelijkheid voorzien om te overnachten. Er is ons 
verteld dat tijdens WOII nogal wat Duitse officieren 
er op verlof kwamen om wat rust te vinden en om 
wat op adem te komen even weg van  het front. 

Ze namen het, naar het schijnt,  ook niet erg nauw 
met de goede zeden.  Na de oorlog zagen de eige-
naars het niet meer zitten om verder te doen. Het pu-
bliek dat vlak na de oorlog naar Heuvelsven afzakte 
was ook al niet van het beste allooi. Daardoor kreeg 
de plek een slechte reputatie en bleven fatsoenlijke 
mensen er weg.

Toen het te koop werd gesteld, twijfelde onze stichter Broeder Victor eraan om het te kopen. Precies 
omwille van die slechte reputatie. Maar omdat een ander domein, dat hij ook kon kopen, geen water 
in de buurt had, koos hij toch voor Heuvelsven. Dat was in het jaar 1946.

En zo zien we dat er in de grote geschiedenis van het wereldgebeuren vele kleine geschiedenissen 
worden geschreven. Het zijn echter vooral de kleine geschiedenissen die het leven van mensen bepa-
len. Grote gebeurtenissen zijn het kader waarin onze levens zich afspelen.  

Het is met deze coronacrisis niet anders. Het huidige kader heeft wel een en ander op zijn kop gezet.

Sinds 23 augustus tot nu hebben alle groepen geannuleerd. Ook het herfstkamp en de winterkampen 
van Kena konden niet doorgaan. Maar niet getreurd. Ondertussen werken we door en bereiden we ons 
voor op betere tijden. Een belangrijk initiatief dat we genomen hebben, is een campagne op te starten 
om via crowd funding aan voldoende middelen te geraken om de nieuwe slaapzaal van Klein Heuvels-
ven af te kunnen werken. Je zal er bij het lezen van dit artikel ondertussen al van gehoord hebben. 
Heet van de naald is ook dat ons domein een eigen Facebookpagina krijgt. Dank om massaal te ‘liken’.

Dankzij nieuwe medewerkers binnen OCS wordt er meer mogelijk en zijn we in volle coronacrisis al 
begonnen met het verder schrijven van onze ‘kleine’ geschiedenis.

Het blijft een hindernissen parcours maar … à la guerre comme à la guerre.
Het is lang geleden dat het licht van Kerstmis nog zo veel betekenis had.

Leo

Het domein
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Enko

De cursus. Die ene week waarin de animatoren elkaar leren kennen, de uitdiepers komen 
voor sfeer en gezelligheid en de hoofd animatoren één hechte groep worden. Maar die ene 
week was er niet. Deze week werd 5 dagen in juli en 2 in september. Nooit had ik gedacht dat 
dit mij zoveel deugd ging doen.

Het begon al met het feit dat ik 2 weken na elkaar op het prachtige domein van Heuvelsven 
mocht doorbrengen. Het eerste kamp sloot namelijk aan met het 1e deel van de cursus. 
Daarnaast kon ik direct na mijn kampen, op het einde van de zomervakantie al mijn geweldige 
kampverhalen delen en zagen op wat er allemaal in het honderd was gelopen.

Ja het 2e deel mocht er zijn. Iedereen die je maar voor een week hebt gezien in je kamp-ploeg, 
stond daar terug. Hoe zalig is dat. Ervaringen en ideeën konden gedeeld worden omdat ze 
nog fris in je geheugen zaten en vragen over hoe je bepaalde situaties een volgende keer zou 
kunnen aanpakken konden gesteld worden.

We wandelden in absolute stilte per 2 eOp 
andere plekken werd je betrokken bij de 
toekomst van Kena, en werd er je gevraagd 
hoe jij bepaalde dingen zou aanpakken. 
Ondertussen werd er ook goede muziek 
gedraaid door 2 van onze beste kamp dj’s en 
kon je boven gezellig iets gaan drinken.

Ik kan je dus met zekerheid zeggen dat dit 
moment extreem welkom was in de gekke 
tijden waarin we ons nu bevinden.

Het rare beeld van een cursus in 2 delen 
was dus nergens voor nodig, en nu ik er op 
terugkijk, ben ik er alleen maar dankbaar 
voor.

Blijf gezond en tot snel!

CURSUS DEEL IICURSUS DEEL II

Veel ‘lessen’ konden er niet echt meer gegeven 
worden. Dit vormde ook geen probleem. In 
plaats daarvan, leerden wij kennismaken met de 
werking van Kena achter de schermen.

Dat moment ga ik nooit vergeten…

We gaan allemaal het centrumgebouw binnen 
en zien voor ons een grote wirwar van mensen. 
Iedereen is zo netjes mogelijk gekleed en overal 
zijn er verschillende standjes, precies een beurs.

En op een manier was dat ook zo, je kon effectief 
gaan vragen wat bepaalde jobs (die worden 
uitgevoerd buiten de kampen) inhielden en je 
eventueel ook aansluiten bij die groep!
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2022 - 2025
beleidsnota

22     25

ONZE BELEIDSNOTA
DOOR DE OGEN VAN ...

Werkgroep Beleidsnota

Wat was je eerste indruk van het doelstellingenkader? 

ElinE, adjunct: Eén woord: wauw! Ik ken Kena intussen zestien jaar 
en sta elke keer versteld van het professionalisme dat we als vzw 
aan de dag leggen. Als je weet dat alles op vrijwillige basis gebeurt, 
is dit echt iets om trots op te zijn. Ik vind het ook mooi dat Kena 
blijft vasthouden aan haar initiële waarden waarin inclusief jeugd-
werk centraal staat en waar jongvolwassenen kunnen leren en 
groeien in een eenvoudige omgeving.

VEErlE, Ex-kamplEidstEr: Kena durft zich te manifesteren. Tijdens de 
kampen voelt iedereen aan hoe betekenisvol ons aanbod is voor 
kinderen en jongeren. Kwaliteit staat voorop, ook in een organisa-
tie die door vrijwilligers gedragen wordt. Ik hoop dat Kena de nodi-
ge ondersteuning krijgt en de belasting op vrijwilligers verlicht. Zo 
kunnen ze zich met veel goesting blijven inzetten voor dit waarde-
vol project.

andrEas, huidig bEstuurslid: Missie en visie is heel actueel verwoord. Professionele ambities en groei 
vallen op! Kena toont dat het meespeelt met de grote jeugdkampenorganisaties. Een uitdaging, 
maar met een helder geformuleerd, groot & realistisch vrijwilligersbeleid lukt dit zeker! Voor Kena 
ziet de ‘post-coronale’ er goed uit!

Van welke doelstellingen en acties word jij het meest enthousiast?

jEroEn, Ex-VoorzittEr: De herwerkte versie van de missie en visie die de beleidsnota 2021 vooraf-
gaat vind ik zeer sterk. In het bijzonder de paragraaf “Eenvoud & positiviteit (nachtrust, dagpro-
gramma, vrij zijn en tijd krijgen, evenwicht vinden, positieve stimulans,….)”. Over de doelstellingen 
heen trachten jullie om de visie van Broeder Victor gestalte te blijven geven in een hedendaagse 
setting. Dit maakt me persoonlijk zeer blij. 

andrEas, huidig bEstuurslid: Het unieke verhaal van Kena wordt in de huidige samenleving gezien 
als een groot gemis. Kena biedt hier een antwoord op en dat blijft me ongelooflijk fascineren! 
Het unieke pedagogische project kan nog heel lang mee. Ik kijk er naar uit om over 50 jaar de Ke-
na-drone in  Gent en Berchem kinderen te zien ophalen en dan 20 minuten later in Heuvelsven af 
te zetten, om vervolgens het Heuvelsvenlied te zingen… “Met hark, truweel en spaden...”

VEErlE, Ex-kamplEidstEr: “Kena zet in op duurzaamheid.” We stimuleren deelnemers om zorg te 
dragen voor zichzelf en hun omgeving. Dit past helemaal in de lijn van onze visie, maar het 
grotere plaatje miste nog. Ik ben enthousiast dat Kena ook op vlak van de organisatie zichzelf 
onder de loep neemt.

hana, hoofdanimator: “Het zoeken naar een alternatief traject voor jongeren die nog niet klaar 
zijn of zich niet klaar voelen om animator te worden”, dit vind ik een heel goede doelstelling! Dit 
leeft onder deelnemers en cursisten. Het is een grote stap om animator te worden. Maar om 
Heuvelsven te moeten verlaten na al die jaren is vaak nog zwaarder. Heuvelsven is een tweede 
thuis voor vele jongeren. Het zou mooi zijn moesten deze jongeren toch nog ergens een steen-
tje kunnen bijdragen binnen de werking.

Welke tip wil jij graag meegeven aan de kenacrew die de komende jaren deze 
ambities zal waarmaken?

ElinE, adjunct: Blijf vasthouden aan alles wat 
Kena zo uniek maakt. We vormen al jaren 
een echte thuishaven voor velen en dat is 
iets waar we terecht fier op mogen zijn. Mijn 
boodschap aan iedereen die hiertoe bijdraagt: 
geef jezelf eens een schouderklopje, je hebt 
dit meer dan ooit verdiend! 

VEErlE, Ex-kamplEidstEr: Zorg ervoor dat de 
beleidsnota leeft! Dat de organisatie door-
drongen is van de missie en visie. Het doel 
is duidelijk, de weg er naartoe uitdagend. Ik 
wens de kenacrew heel veel succes en daad-
kracht!

hans, Ex-bEstuurslid: Het doel moet duidelijk 
blijven: “(Kwetsbare) jongeren een warme en 
kansrijke omgeving bieden waar ze groeien, 
mét ruimte voor zingeving.” 

Bij het maken van keuzes moet dit voorop 
staan. De vrijwilligers met in het bijzonder de 
kampleiders hebben een voorbeeldfunctie. 
Ze moeten voldoende sterk en zelfstandig 
in hun schoenen staan om dit project uit te 
dragen. De keuze van deze kampleiders is 
iets dat met zorg moet gebeuren en tijd mag 
kosten. Feedback geven met en aan kamplei-
ders lijkt me inderdaad iets om verder uit te 
bouwen!

andrEas, huidig bEstuurslid: De grootste tip: 
soign-eer en inform-eer de fantastische pot 
animatoren die Kena heeft! Met hen erbij zijn 
onze ambities zeker haalbaar. Een groot en 
geëngageerd team is ‘the key’, de rest volgt!

Joke

Ken je dat verhaal van bloed, zweet en tranen?
 

Bedankt aan alle enthousiaste denkers, schrijvers en mensen die
hebben meegeholpen om deze beleidsnota vorm te geven!

Jullie zijn helden, stuk voor stuk!
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10 jaar Rina

"Dat zoveel jongeren daar 
nog steeds voor kiezen vind ik heel knap. 

Deze jongeren draag ik een warm hart toe."

Een kleine kennismaking: Wie is Rina Zentjens eigenlijk? 
We vragen het haar zelf.
Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Mijn oudste dochter 
is 34 jaar oud, mijn zoon 32 en de jongste dochter is 28 jaar. 
Ze zijn intussen allemaal het huis uit,  min of meer blijven 
plakken waar ze gestudeerd hebben. Onze jongste woont 
sinds kort in Boechout, waar een groot deel van de Kena-
gangers vandaan komen. Vroeger was ik voornamelijk bezig 
met het huishouden en de kinderen opvoeden, maar die be-
zigheid is dus de laatste jaren stilaan achterhaald. 

Nu ga ik in mijn vrije tijd vaker wandelen en hou ik me sinds 
enkele  jaren  bezig met ‘diamond painting’. Dat heb ik ont-
dekt op een hobbybeurs in Hasselt. Ik ben momenteel bezig 
aan een soort schilderij met ongeveer 150 duizend hele fijne, 
blinkende steentjes, diamanten als het ware. Zo heb ik er in-
tussen 4 van verschillende afmetingen afgewerkt. Dit doe ik 
voornamelijk in de winter, wanneer de avonden langer en 
kouder worden. Mijn zus zegt als ze me bezig ziet: “Amai, 
daar krijg ik zenuwen van!”, maar ik vind dat echt heel leuk 
en rustgevend om te doen. 

Meestal is het hier best druk in Heuvelsven met veel taakjes 
achter de schermen. Dit jaar zijn er zoveel annuleringen, niet 
alleen van Kena maar ook van al de andere externe groepen, 
zodat ik in de weekends niet meer naar Heuvelsven moet. 
Zo heb ik thuis meer tijd om eens lekker te koken en iets 
te bakken. Alleen moeten al die lekkernijen ook opgegeten 
worden! 

Toch mis ik de sociale contacten best wel. Voor jezelf aller-
lei dingen doen is best eens leuk, maar toch hebben we ook 
andere mensen nodig. Veel bezoek is weggevallen op Heu-
velsven. Ik zat hier sowieso al vrij vaak alleen, maar dit jaar 
door de omstandigheden toch veel meer en dat voel ik wel 
aan mezelf. 

Eén september was de eerste dag van het schooljaar, de eerste dag na de zalige Kenazomer én ook de 
dag waarop we dit jaar iemand mochten vieren!  Want dat was de dag waarop Rina exact 10 jaar ten 
dienste van Kena stond. En toen we een dag later op onze feestvierende 
facebookpost al aan 100 likes zaten en talloze lieve boodschappen ontvingen van jonge en oudere Ke-
nagangers, borrelde het idee op voor een interview met deze fantastische dame.

Wie is die vriendelijke stem achter de telefoon? Wie staat er hulpvaardig klaar om mails met vragen te 
beantwoorden? Wie helpt je met een grootse glimlach graag verder? 
Zoals Saan het ooit mooi zei: wie is deze “(t)rots in de branding”?

Daarom bel ik tegenwoordig al eens sneller dan dat ik een 
mailtje stuur. Ik vind bellen efficiënter dan mailen, maar 
daarnaast doet het goed om eens met iemand van  Kena of 
OCS te praten of gewoon iemand anders nog eens te horen. 
De binding  met tal vanl mensen die je doorheen de jaren 
hebt opgebouwd,  probeer ik zoveel mogelijk te behouden. 
In oktober 2021 zal ik met pensioen gaan, maar zo’n corona 
jaar zet je toch aan het denken en doet je realiseren dat ook 
tijdens je pensioen sociale contacten heel belangrijk zullen 
zijn.

Waarmee kan je Rina gelukkig maken?
Dat is een moeilijke vraag, maar gewoon simpele, kleine din-
gen maken me al blij. Ik ben geen persoon van grootse avon-
turen. Ik hoef geen zotte wereldreis te maken. Gedurende 2 
maanden was ik gedeeltelijk technisch werkloos. Ik werkte 
toen slechts twee dagen in de week,  omdat tijdens de eerste 
lockdown er  ook amper werk was. Het gewone leven lag 
voor een stuk stil,  het was mooi weer,  bijna geen verkeer en 
daar heb ik toen wel even van genoten. Wij hebben een vrij 
grote tuin waar ik met mijn man veel in gewerkt heb en dat 
gaf me veel rust, het maakte mijn hoofd leeg en daar werd 
ik gelukkig van. Bezoek kon niet, helaas geen kinderen op 
bezoek, nergens heen, maar toch was dat wel eens fijn. Na-
tuurlijk zou ik mijn kinderen heel graag wat meer zien, maar 
zij hebben nu hun eigen leven met werk, verplichtingen en 
hobby’s wat verder weg van huis. Dat hoort bij het leven. 
Kinderen worden groot, leren op hun eigen benen staan en 
kiezen vanaf een bepaald moment hun eigen koers. Ik hoor 
hen niet zo vaak, maar mijn moeder zei altijd: “Geen nieuws 
is goed nieuws”. En dat maakt dat wanneer we mekaar zien 
het toch altijd gezellig, speciaal en intens aanvoelt. Zo zijn 
de kinderen in september, rond mijn 60ste verjaardag nog 
eens langs geweest en daar heb ik toen heel hard van geno-
ten. Verder ben ik heel gelukkig als het met mijn gezondheid 
goed gaat.

10 jaar in Heuvelsven, wat is het mooiste moment dat je mee-
maakte?
Gho, ik vind het altijd fijn als er hier wat meer beweging is 
en dat is voornamelijk tijdens de Kenakampen. Ik hou enorm 
van het contact met de kampleiding. Op 10 jaar tijd leer je die 
mensen toch goed kennen. Ik kom het liefste werken tijdens 
de zomervakantie. De momenten dat zij binnenspringen met 
vragen of gewoon een vriendelijke “goeie morgen!”... Ik probeer 
van tijd tot tijd eens een babbeltje te slaan met de kampleiding 
zodat ik hen wat beter leer kennen en zij Rina ook leren ken-
nen. Daarnaast is het domein op 10 jaar tijd erg veranderd, veel 
zichtbare verbeteringen. De kwaliteit van het domein is er sterk 
op vooruit gegaan. En er zijn nog grootse plannen! Jaja, ik heb 
regelmatig met mijn werk in het stof van de verbouwingen ge-
zeten (lacht)!

Heuvelsven is een prachtige werklocatie. Wat de Kenagangers 
na hun kampen missen, kan ik hier iedere dag bewonderen en 
dat doe ik ook. Ik zet regelmatig ’s ochtends de deur open om 
even te genieten van het uitzicht over het ven, de bomen, ...

Het is ook fantastisch om te zien hoe de animatoren bij Kena 
zich inzetten voor hun kampen en deelnemers,  en hier geen 
tegenprestatie voor willen. Dat vind ik heel straf. Ik heb vroeger 
ook vrijwilligerswerk gedaan als verantwoordelijke van de kin-
deropvang bij de Gezinsbond,  en dat gevoel van energie voel 
ik hier tijdens de zomerkampen terug. Het materialisme, het 
steeds meer willen (geld of spullen) dat laten vele jongeren in 
Heuvelsven volledig achter zich. Dat zoveel jongeren daar nog 
steeds voor kiezen vind ik heel knap. Deze jongeren draag ik 
een warm hart toe.

Wat vond je van al die vriendelijke woorden over jou op onze 
Facebookpagina?
Dat heeft me toch wel positief geraakt. Zeer fijn om te lezen 
dat je werk zo geapprecieerd wordt door zowel het bestuur als 
animatoren, ouders, partners en deelnemers. Ik doe deze job 
dan ook heel graag, maar ik moet toegeven dat het niet altijd 
gemakkelijk is geweest. De eerste jaren met de nieuwe database 
waren minder. Alles was nieuw, er liep heel wat mis dat maar 
niet opgelost geraakte. Die problemen stapelden zich op... dat 
was een heel stressvolle tijd. Gelukkig waren Jochem en een 
aantal van het vorige en nieuwe bestuur zo vriendelijk om naar 
mij te luisteren. Ik heb toen aangegeven dat ik meer ondersteu-
ning nodig had om de nieuwe database beter te leren kennen.  
Gelukkig heeft Jochem mij goed kunnen helpen. Hij is meestal 
telefonisch beschikbaar om met mij de problemen te bekijken 
en aan te pakken. Daar ben ik hem heel dankbaar voor.

Wat is het mooiste plekje op Heuvelsven?
Op het terras  boven de douches heb je een geweldig uitzicht en 
overzicht. Verder zit Heuvelsven vol mooie plekjes met af en toe 
een verrassing. Zo zag ik deze ochtend een klein reetje passeren 
over de weg langs het refter. Tijdens de kampen zie je ze minder, 
maar wanneer het hier rustig is laten ze zich vaker zien. 

Is er veel veranderd op die 10 jaar?
Je kan het niet meer vergelijken. Zeker nu met de nieuwe data-
base. Vroeger werkte ik alles zelf uit in Excel en had ik alles zelf 
in handen i.v.m. de inschrijvingen. Dat is in de loop der jaren 
veranderd,  en dat is zeker niet slecht. Er loopt nu veel meer 
automatisch op gebied van communicatie, inschrijvingen, e.d. 

In het begin kon ik foutjes niet oplossen, of ik durfde dat niet, 
maar dat is intussen wel verbeterd, doordat ik de database be-
ter heb leren kennen. Kena is daardoor de laatste jaren ook veel 
professioneler geworden. Als je kijkt naar de website of hoe de 
typische flyers stilaan worden vervangen door mails en berich-
ten op sociale media. Op deze manier gaat Kena mee met zijn 
tijd en dat is wel belangrijk vind ik.

Ook het domein is sterk veranderd door renovatie van de ge-
bouwen en nieuwbouw. Zeker qua veiligheid en hygiëne. De 
kussens en matrassen van 10 jaar geleden zijn gelukkig verle-
den tijd, want die waren écht aan vervanging toe.

Welke werktips zou je graag aan je 10 jaar jongere zelf willen 
geven?
De belangrijkste tip: openstaan voor de werking en groei van 
Kena en hoe haar jonge vrijwilligers de dingen aanpakken. Als 
medewerkster probeer ik  de kampen te ondersteunen en moet 
je je ervan bewust zijn dat je samenwerkt met vrijwilligers die 
zich in hun vrije tijd bezig houden met Kena. Dat is immers 
niet hun job. Als je dan eens wat langer moet wachten op mails 
of op een kampleider die iets vergeten is,  moet je dat niet  te 
erg vinden.

Wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen?
Oei, daar moet ik misschien toch eens langer over nadenken. 
Ik geniet zeker en vast van complimenten, maar het ‘mooiste’ 
schiet me nu niet meteen te binnen. Wat ik wel enorm appre-
cieer is de vriendelijke en open communicatie met het bestuur. 
Altijd beleefd en vol positieve wensen. Ik krijg eigenlijk altijd 
een “dankjewel” of “je bent super” in mijn mailtjes. Zo’n kleine 
dingen maken dat ik mijn werkdag met een fijn en gewaar-
deerd gevoel kan afsluiten. 

Aan welke Kena-activiteit zou je graag eens deelnemen?
Dat is een leuke vraag omdat ik me bepaalde activiteiten wel 
kan voorstellen, maar ik er nooit zelf bij ben. Zo’n vitamine-
weekends lijken me heel fijn, maar ik denk dat ik toch de bonte 
ring verkies. Dat is en blijft een heel sterke activiteit bij Kena. 
Vele kinderen zijn ervan onder de indruk. Het is chique hoe de 
animatoren zich zonder gêne verkleden en vol enthousiasme 
volledig losgaan voor de kinderen. Dat is sterk. Ik denk dat 
een Scouts- of Chirogroep  nog veel kan leren van het enthou-
siasme bij Kena. Zelf een liedje brengen is niets voor mij, maar 
zo eens meedoen lijkt me heel fijn. Of een Kenafeest eens niet 
achter de kassa zitten (lacht)? Ik zie dan natuurlijk wel ieder-
een en daar hoort altijd een fijne babbel bij, maar dat is toch 
niet hetzelfde als eens rondwandelen. 2021 zal mijn laatste 
Kenafeest zijn als secretaresse van Kena, dan wil ik toch nog 
met veel plezier achter de kassa zitten! En ik hoop uiteraard 
dat ik nadien nog wordt uitgenodigd voor de volgende edities!

Wie is je favoriete bestuurslid? Deze vraag moest ik van Mi-
chiel stellen 😉
Haha, dat is een gewaagde vraag (lacht). Ik heb het meeste 
contact met Jochem, Michiel en Joke omdat hun taken bin-
nen het bestuur ook het meeste aansluiten bij mijn werk. Dat 
is heel fijn. Jochem heeft me als voorzitter van Kena heel hard 
gesteund wanneer het wat moeilijker ging en daar ben ik hem 
enorm dankbaar voor. Met iedereen van het Kenabestuur heb 
ik wel een heel positieve vibe, een samenwerking die ik vanaf 
mijn pensioen zal missen.

Rina & Andreas
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Column 

En toch ... hoe goed was 
2020 eigenlijk wel niet?
‘En naar het schijnt wordt 2021 nog leuker dan 2020!’ Wat 
ooggerol, een zucht, verbaasde blikken en een enkeling die de 
humor of het sarcasme ervan inziet. De pubers - ondertussen 
met bijhorende papieren wegwerpmaskers - schuifelen hun 
proefwerken tegemoet. 

En toch ... hoe goed was 2020 eigenlijk wel niet? 
Op de vraag hoe lang het zou duren voor we 
ons ravottend comfortabel zouden voelen in 
een kampbubbel was het antwoord de volle 10 
seconden. Viel dat even mee.  De dag ervoor 
genoten we nog van een veilige omgeving met 
liters alcoholgel, beschermingspakken, faces-
hields, nadarhekken en anderhalvemeterbollen. 
24u later genoten we samen van een bonte ring. 
Dat was toch net iets toffer dan de dag voor-
dien. Een hemelse verademing. 

Corona is ook een ideaal excuus. Een vendel dat 
vond dat ze te veel dienst hadden? ‘Jullie willen 
toch niet dat wij morgen allemaal in kunstma-
tige coma moeten hé?’ Mijn kamp was alleszins 
nog nooit zo proper. De schragen voor de BBQ 
vonden we niet, maar we konden overal van de 
vloer eten. Ook onze overheid deed zijn best er 
voor ons een topjaar van te maken. Zo genoot 
het bestuur er echt van om last minute plannen 
te mogen omgooien, wat extra te communice-
ren en draaiboeken aan te passen.

Wat ze nog liever deden was draaiboeken bestude-
ren. Deze wereldoorlogsituatie - sowieso bedacht 
door iemand die geen wereldoorlog heeft meege-
maakt - brengt je als ploeg echt dichter bij elkaar. 
Beste teambuilding ooit. We moeten trouwens 
nog een factuur maken voor het gebruik van onze 
#SamenSterk.

Nog een hoogtepunt dit jaar waren al onze kam-
pen die volzet waren. Dankzij bubbels van 50 en 
de duizenden monitoren die deze zomer mee wa-
ren, waren er nog nooit zoveel succeservaringen 
bij onze (h)ani’s. De terugkomkampen vallen dan 
misschien wel in het water, maar zo maken we wel 
meer kans om het wereldkampioenschap ‘uitkij-
ken naar het volgende kamp’ te winnen. Dit jaar 
zijn er dan wel wat minder kerstfeesten, maar dat 
is deze zomer dan weer goed voor jouw finishtijd 
op de cross.  

Veel mensen zien natuurlijk ook echt zwarte sneeuw. Ik zou eerlijk gezegd heel erg blij zijn met witte. En 
veel. En op kerstmis. Onze favoriete overheid draaide de begrotingskranen gelukkig open. Wie weet is 
dat ook goed nieuws voor ons. Een extra nulletje erbij op ons subsidiebedrag? Als dat toch niet het geval 
zou zijn, zal het alleszins niet aan de noeste arbeid van de schrijvers en GoogleMeet gelegen hebben. Plots 
hadden er een paar heel veel tijd in 2020. Ook al heimwee naar dat fantastische jaar? Niet getreurd, 2021 
wordt nog beter!

Hartelijk bedankt aan Fien & 
Indra voor jullie inzet! Een 
warme welkom aan Anne!

IN DE BLOEMETJES...

Hans
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Kenagenda
jaarkalender

Vitamineweekend 1
27 - 28 feb

Animatorcursus
5 - 11 april

Lentekamp
11 - 15 april

Zomerkamp week 1
4 - 11 juli

Zomerkamp week 2
11 - 18 juli

Zomerkamp week 3
18 - 25 juli

Zomerkamp week 4
25 juli - 1 aug

Zomerkamp week 5
1  - 8 aug

zomerkamp week 6
8 - 15 aug

Zomerkamp week 7
15 - 22 aug

Monitorenweekend 
24 - 25 sept

Kenafeest
25 sept

Herfstkamp
31 okt - 4 nov

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

Kena Crew T-shirts

Kena trui

Paraplu’s

€ 5

€ 30

€ 5

Rugzakken

Zangboekjes

Spelbundels

€ 4

€ 8

€ 10
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  Jeugdvakanties &                
 animatorcursussen 

INSCHRIJVEN
WWW.KENA.BE


