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Hélaba, mag ik even je aandacht?
Reis rond
de wereld

Weetjes uit
dit nummer

Van Afrika tot in Amerika, van op
de Himalaya tot in de woestijn: de
aarde is werkelijk een prachtige
plaats. KLJ’ers zijn dan ook niet
vies om al die mooie plekjes te
ontdekken. Dat doen ze tijdens
een kamp, een studie of gewoon
op reis. Nu de zomervakantie voor
de deur staat, zijn jouw koffers
misschien ook al gepakt?

Deze Hélaba heeft weer heel wat
interessants in petto. De redactieraad haalde er de vijf weetjes uit
die haar mond deed openvallen.

Ook in deze Hélaba trekken we de wereld
rond. We spreken met echte avonturiers, ontvangen internationale gasten en nemen een
kijkje bij jeugdbewegingen in andere landen.
Door al dat reizen en die verhalen leren we
nieuwe mensen én nieuwe culturen of gewoontes kennen. Het helpt ons bovendien om
elkaar beter te begrijpen. En daar worden we
allemaal beter van, toch? Of zoals Kathleen
Aerts van K3 (p. 46) het ooit zong: “Van Afrika
tot in Amerika. Ja, wij zijn zoveel mooier als we
samen zijn.”
Ga dus in je hangmat liggen of neem plaats
onder een palmboom en droom nu al weg
over die prachtige bestemmingen. Steek je
deze zomer de grens niet over? Geen probleem! Ook ons Belgenlandje heeft veel te
bieden. En je kamp wordt ongetwijfeld weer
legendarisch. O ja, waar je ook heen gaat: vergeet je KLJ-sjaaltje niet.
Veel leesplezier!
De Redactieraad

Matthias Michiels van KLJ Wambeek heeft
een spannende studentenjob. Hij vliegt een
hele zomer als steward en mocht zo al enkele
keren blijven slapen in prachtige buitenlandse
steden. (p. 8)
Klankman Pascal Braeckman bezocht al
116 landen en is al in elk continent geweest.
Alleen op Antarctica zette hij nog geen voet
aan land. Van al die reizen bewaarde hij veel
mooie souvenirs. (p. 14)
KLJ Loenhout werd 100 jaar en vierde
dat met een grote reünie waar tientallen
(ex-)KLJ’ers naartoe kwamen. Er waren er
zelfs bij die vijftig jaar geleden leiding zijn
geweest! (p. 26)
Tijdens het nationaal leidingweekend
Opkikker mocht KLJ twee Filipijnse gasten
ontvangen. Wat zij opvallend vonden aan ons?
“In Vlaanderen moet je jongeren niet betalen
om iets voor hun organisatie te doen. In de
Filipijnen vaak wel.” (p. 56)
Vincent Surkijn van KLJ Zepperen is samen
met een Portugees meisje. Na drie jaar pendelen tussen Zepperen en Lissabon is hij klaar
om zijn spullen te pakken en naar de zon te
trekken voor zijn grote liefde. (p. 52)
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kele ondergrond een probleem
en kan je groep ook de velden
en mountainbikepaden in de
buurt verkennen.

Hoe kan ik winnen?

Win een tochtje
met offroad
e-steps bij
The Outsider
in Aalst
Ken jij The Outsider, een avonturenpark in Aalst al? Hoog tijd
om kennis te maken! Daarom
geeft Hélaba een tochtje met
twintig offroad e-steps cadeau
aan één KLJ-afdeling. Dankzij
de dikkere banden is geen en-

Surf naar www.klj.be/wedstrijd,
en beantwoord voor 3 juli de
wedstrijd- en schiftingsvraag.
In de week na 3 juli wordt de
winnaar bekendgemaakt.
Wedstrijdvraag: wat is de
naam van het grote KLJ-weekend voor alle leiding en
bestuursleden uit heel Vlaanderen dat dit jaar in april
plaatsvond?
Tip: het antwoord vind je in
deze Hélaba.
Schiftingsvraag: hoeveel deelnemers beantwoorden de wedstrijdvraag juist tegen 3 juli 2022?
Nog even dit: de tickets gebruik je enkel in KLJ-verband
en ten laatste op 15 augustus 2022. Daarnaast moet je
minstens zestien jaar oud zijn
om met de e-steps te mogen
rijden.

KLJ Zivoho en
KLJ Lichtaart naar
Bellewaerde Park
Deze zomer mag KLJ nog meer
afdelingen gratis op pad sturen.
Zo kon je via onze socialemediakanalen tickets winnen voor Bellewaerde Park en Bellewaerde
Aquapark. Heel wat KLJ’ers uit
verschillende afdelingen waagden hun kans, maar het zijn KLJ
Zivoho (Bellewaerde Aquapark)
en KLJ Lichtaart (Bellewaerde
Park) die in de prijzen vallen.
Ook hun avonturen kan je lezen
in de Hélaba van september!

Deel je leukste
kampfoto’s
Kampen leveren altijd de
mooiste foto’s op. Die willen
wij heel graag zien! Plaats
daarom jouw foto’s op sociale
media, tag KLJ en misschien
delen we ze wel op onze Instagrampagina (@klj_vzw). Of wil
jij jouw foto zien verschijnen in
een volgende Hélaba of op de
andere communicatiekanalen
van KLJ?
Stuur dan jouw foto in hoge
resolutie naar helaba@klj.be.
Fotograferen maar!

Deel je avontuur

Zo’n mooi cadeau, daar willen
we allemaal van meegenieten.
Daarom kan je in het septembernummer van Hélaba alles
lezen over de avonturen van
de winnende afdeling bij
The Outsider.
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Doe mee met
Held van ’t Veld
van Groene Kring
Herinner jij je nog Spel zonder
grenzen, Ninja Warrior, Ter land
ter zee en in de lucht of Wipeout?
Het zijn allemaal spelprogramma’s
waarin snelheid, kracht en tactiek
een belangrijke rol spelen. Ze zorgen bovendien ook voor hilarische
beelden en memorabele herinneringen. Overgiet dat alles met een
landbouwsausje en je hebt Held
van ’t Veld, een sportieve uitdaging van de jonge landbouwersorganisatie Groene Kring. Ook jij kan
meedoen!
Hoe gaat het in zijn werk?
Ben je een KLJ’er en minstens
14 jaar? Dan mag je deelnemen.
Inschrijven doe je per team van vijf
personen. Zoek dus nog snel vier
kompanen en word uitgedaagd in
verschillende competities. In totaal
zijn er – verspreid over heel Vlaanderen – vijf Held van ’t Veld-wedstrijden. Op al die wedstrijden
komen twee proeven steeds terug.
De vier andere proeven worden
per wedstrijd gekozen door het

organiserende Groene Kringgewest. We geven je al een tip: eieren
gooien en vangen is iets wat je het best nu al begint te trainen.
Ook je evenwicht zou je wel eens nodig kunnen hebben.
Wanneer kan je deelnemen?
• 26 juni in Vlaams-Brabant
• 17 juli in Limburg
• 21 augustus in Antwerpen
• 21 augustus in West-Vlaanderen
• 4 september in Oost-Vlaanderen
Meer info: www.groenekring.be/held-van-t-veld
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Zo tevreden is onze leiding over KLJ
Elk jaar houdt KLJ een
groteafdelingsbevraging
entevredenheidsmeting.
Zo willen we te weten
komen wat onze leiding
en bestuursleden écht
vindenvandeondersteuning door KLJ Nationaal
en komen we meer te weten over de werking van
de verschillende afdelingen.

8

bindt leden

Zowel de ondersteuning
door onze pedagogische
medewerkers, die alle
KLJ-afdelingen op maat
begeleiden, als de
ondersteuning bij zakelijke
thema’s (bijvoorbeeld
vragen over verzekeringen
of lokalen) krijgt een score
van meer dan 8 op 10.
Wauw!

89% van onze afdelingen
organiseert aan het begin
van het werkjaar een
actie om nieuwe leden te
werven, maar slechts 55%
werkt daarna een strategie
uit om bestaande leden
langer bij zich te houden.
We weten dus waar jullie
het komende jaar het best
op inzetten.

8,5

2 op 3

voor de website
De KLJ-website
(www.klj.be) scoort voor
tevredenheid maar liefst
8,5 op 10. Een topscore!
Bedankt voor die pluim.
Op onze website vind
je altijd boeiende
nieuwsartikels,
inhoudelijke tips en
informatie over onze
werking.

55%

voor ondersteuning

heeft een netwerk

90%

in de jeugdraad
Actief aanwezig zijn
in je gemeente is
superbelangrijk om
het lokale jeugdbeleid
mee vorm te geven, dat
weten KLJ’ers maar al
te goed. Maar liefst 9
op de 10 afdelingen is
vertegenwoordigd in een
jeugdraad. Goed bezig!

Samen bereik je zoveel
meer dan alleen, dat
hebben KLJ-afdelingen
duidelijk begrepen.
66% van de afdelingen
heeft een of andere
samenwerking met een
andere vereniging in het
dorp. En 69% van de
afdelingen onderhoudt
actief een netwerk van
oud-leden. Doe zo voort!

Bots jij op onrecht
tegenover kinderen
en jongeren?

Het Kinderrechtencommissariaat ziet toe op
de naleving van kinderrechten in Vlaanderen.
Dat doen we door te luisteren. Naar kinderen,
ouders, begeleiders en professionals.
Wij onderzoeken en bemiddelen indien nodig.

Contacteer het
Kinderrechtencommissariaat
Gratis en vertrouwelijk
0800 20 808 - kinderrechten.be
klachten@kinderrechten.be
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STRAFFE KLJ’ERS

In de wolken
met KLJ’er
en steward
Matthias
Michiels

“Het is een
passie en een
levenswijze”

Tekst & foto Jonas Smeulders

9

Al sinds zijn kindertijd is Matthias Michiels (23),
hoofdleider van KLJ Wambeek, gefascineerd door
vliegtuigen. Zijn grootste droom is dan ook om piloot te worden, maar zo’n opleiding kost veel geld.
Dat houdt Matthias niet tegen: hij zocht een studie
die bij zijn passie aansluit en verdient tijdens de zomermaanden bij als steward. “Een leven lang tussen
de wolken, dat zie ik wel zitten!”

A

l op zijn achttiende nam
Matthias deel aan de selectieproeven om piloot
te worden bij het leger. Hij was
geslaagd op alle proeven, behalve op zijn Nederlandstalige
opstel. Matthias moest dus op
een andere manier piloot worden – alleen kosten die andere
pilotenopleidingen meer dan
100.000 euro. “Dat geld heb je
natuurlijk niet zomaar liggen.
Ik ging op zoek naar een plan
B, begon aan de opleiding van
aerospace engineer en zocht
een studentenjob als steward.
Van al het geld dat ik verdiend
heb, heb ik nog niets uitgegeven: ik spaar het allemaal voor
mijn pilotenopleiding.”
Aerospace engineer,
wat houdt dat precies in?
“Dat is het Engelse woord voor
‘luchtvaartingenieur’. Dat is,
kort samengevat, degene die
vliegtuigonderdelen ontwerpt
of mechanici aanstuurt om
het nodige onderhoud van
de vliegtuigen te doen. Het
is best een pittige opleiding,
maar ik wil het diploma wel
halen. Anderzijds weet ik nu al
dat ik geen luchtvaartingenieur zal worden, want het pilotenberoep blijft mijn ultieme
doel.”

CABIN CREW
Je bent nu al vaak in de lucht
te vinden als steward.
“Dat doe ik al een drietal jaar
als studentenjob in de zomervakantie. Eigenlijk is het
een unieke ervaring voor studenten, want het is best een
spannende job en je komt op
veel plaatsen. Ik kan het iedereen aanraden! Je moet er
wel wat voor doen voor je echt
steward – of cabin crew, zoals
wij het noemen – kan worden.
Zo moet je eerst een opleiding
volgen van een zestal weken,
en slagen voor je examens.
Daarna moet je enkele testvluchten doen. Daarbij vlieg
je mee met een ervaren crew
en zet je de theorie om in de
praktijk. De anderen kijken
hoe je het doet en geven je
feedback. Pas als ze zien dat
je het kan, mag je meevliegen
als volwaardige crew member.
Die testvlucht moet je elk jaar
opnieuw doen, om te kijken of
je het nog kan.”
Wat doet een steward zoal?
“Mensen denken al te vaak dat
het gewoon wat koffie rondbrengen is op het vliegtuig,
maar het is veel meer dan dat.
Een groot deel van de taken
heeft te maken met veiligheid,

en dat zien de passagiers
niet. Een uur voor vertrek, bijvoorbeeld, komen we aan en
controleren we het volledige
vliegtuig. Er is veel materiaal
aanwezig, want we moeten in
die ‘stalen buis’ alles kunnen
doen wat we aan land ook
zouden moeten kunnen. Er is
dus veel EHBO-materiaal aanwezig, maar ook materiaal om
branden te blussen, om eten
te maken, enzovoort. Als iemand die voorwerpen fout zou
gebruiken, worden ze al snel
gevaarlijk. We kijken dus voor
elke vlucht na of alles op de
juiste plaats ligt of hangt.”
“Zodra de passagiers er zijn,
geven we hen instructies en
bedienen we hen, maar we
moeten ook constant letten
op belletjes en geluiden. Die
hebben allemaal hun betekenis
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en wij moeten er elk moment
op kunnen reageren. Soms zijn
er ook agressieve of dronken
passagiers. Die moet je in bedwang kunnen houden, daar
hebben we heel wat procedures voor. We hebben zelfs
handboeien in het vliegtuig!
We zijn ook voorbereid op kapingen en bommen aan boord.
Onze reactie én reactiesnelheid zijn dus het allerbelangrijkste tijdens een vlucht.”
“Als het vliegtuig geland is,
overvalt je meestal een bepaalde vermoeidheid, want je bent
constant hypergeconcentreerd
geweest. Nadat de laatste passagier is afgestapt, kijken we
nog eens na of er geen dronken passagiers tussen de stoelen liggen – dat gebeurt soms
écht (lacht) – en of er verloren
voorwerpen zijn. Daarna geven
we het vliegtuig door aan de
volgende crew.”
NOODLANDING
Maak je vaak spannende
dingen mee?
“Ik maakte al eens een noodlanding mee in Tenerife. Een
vrouw had net een tattoo laten
zetten en kreeg er een allergische reactie op. Ze draaide
constant weg, bibberde voortdurend en kon bijna niet meer
praten. Pas na een tijdje wisten
we wat er aan de hand was.
Toen we besloten om toch te
landen, gebeurde die landing
iets te hard. We moesten ’s
nachts nog een ingenieur wakker bellen om het toestel te
controleren.”
“Go arounds zijn ook wel leuk
– dat is wanneer het vliegtuig
bij de landing op het laatste

moment toch weer moet opstijgen omdat de piloot te
weinig ziet door het slechte
weer of omdat er konijnen op
de landingsbaan lopen. Als
steward weet je dan wat er aan
de hand is, maar als passagier
niet.” (lacht)
“Soms heb ik passagiers aan
boord die ik ken. Zo had ik
eens een vlucht met KLJ’ers
die naar Bulgarije gingen voor
een buitenlands KLJ-project.
Bij lange vluchten van meer
dan twee uur en een half heb
ik even de tijd om te praten,
maar dat lukt niet bij de kortere vluchten. Je kan altijd wel
eens dag zeggen en dat is
fijn.”
Vlieg je elke dag?
“We werken zeven dagen aan
een stuk en zijn dan drie dagen thuis. In die zeven dagen
doe je sowieso twee à drie

vluchten. De overige tijd ben
je stand-by. Dat kan een korte
stand-by zijn, waarbij je binnen
de 45 minuten in de luchthaven moeten kunnen zijn als
ze je oproepen, bijvoorbeeld
als je iemand moet vervangen
die ziek is. Daarnaast is er ook
een lange stand-by waarbij je
twee uur de tijd hebt om in
de luchthaven te geraken. Die
stand-by-periode is best wel
leuk en spannend, zeker als
student. Je weet op voorhand
niet altijd wat je moet doen en
waar je naartoe gaat. Heerlijk,
toch?”
Verblijf je soms ook in
het buitenland?
“De luchtvaartmaatschappijen
willen hun kosten beperken,
dus proberen ze hun personeel zo snel mogelijk thuis te
krijgen. Anders moeten ze het
hotel en een zakcentje betalen.
Toch gebeurt het af en toe dat

11

ik in het buitenland kan verblijven. Dat komt omdat we maar
een maximaal aantal uren aan
het werk mogen zijn. Als je boven dat aantal zit, mag je zelfs
niet meer vertrekken. Omdat
je dan een tijdje niet mag vliegen, heb je dus tijd voor een
mini-vakantie en kan je even
aan het zwembad liggen of de
omgeving verkennen. Zo heb
ik al in Nederland, Frankrijk,
Zwitserland, Kaapverdië en
Egypte geslapen.”

Ik kan niet exact zeggen waarom ik dat zo graag wil, maar
tijdens het vliegen ben je even
weg en niet bereikbaar. Daar
kan ik echt van genieten. In de
luchtvaart merk je bovendien
dat voor de meesten hun job
niet aanvoelt als werken, het
is eerder een passie en een
levenswijze. Dat wil ik ook voor
de rest van mijn leven blijven
voelen.”

IN DE COCKPIT

Klopt het dat je als piloot
moet voldoen aan heel wat
fysieke eisen? Je hebt bijvoorbeeld hele goede ogen
nodig.
“Natuurlijk moet je voldoende kunnen zien én
horen, want in de cockpit
hoor je veel geluiden
en zie je veel lichtjes. Je
moet weten wat die allemaal betekenen. Als je de
kleuren niet kan onderscheiden of het verschil tussen
twee geluiden niet hoort, heb
je een probleem. Een steward
kan of mag zich al eens vergissen, een piloot niet.”

Als je op vakantie gaat, kan
je dan ook genieten van de
vlucht als ‘gewone’ passagier?
“Ik probeer op vakantie te
gaan met verschillende maatschappijen om te kijken hoe zij
het doen. Het is de gewoonte
om op voorhand kenbaar te
maken dat je ook cabin crew
bent en dat je kan helpen als
er iets aan de hand is. Je krijgt
daar veel voor terug, want er
komen snel gesprekken op
gang. Ik trek dan mijn stoute
schoenen aan en vraag of ik
eens in de cockpit mag kijken.
Die momenten moet je pakken, want als je aan het werk
bent, kan je niet in de cockpit
gaan zitten. Als passagier soms
wel. Die cockpit blijft toch het
hoogtepunt van een vlucht. Je
hebt er een mooi uitzicht en al
die knoppen interesseren me.
Ik hou me dan ook niet in om
te vragen wat ze allemaal betekenen.”
De cockpit blijft je einddoel?
“Jazeker. Ik droom er al mijn
hele leven van om piloot te
worden. De voorbije jaren heb
ik constant keuzes gemaakt die
me tot dat doel zullen leiden.

PILOOT IN WORDING

Hoe lang duurt de
pilotenopleiding?
“Vergelijk het met een moeilijk
rijbewijs behalen: het hangt
af van je eigen tempo en de
school waar je de opleiding
volgt. Je behaalt ook geen diploma, eerder een attest. Als je
je opleiding volgt bij een maatschappij kost het je minder,
maar leer je vliegen met één
bepaald toestel. Daardoor mag je nadien
alleen maar met dat
toestel vliegen. Als je
je opleiding bij een
school doet, kost

het je meer dan 100.000 euro.
Daarbovenop moet je ook nog
aparte opleidingen volgen
voor elk toestel waarmee je
wil vliegen. Velen moeten geld
lenen bij de bank om hun opleiding te betalen. Je begrijpt
zoiets misschien niet, maar ik
heb het gevoel dat ik op mijn
plaats zit in de luchtvaart. Je
leeft er van vlucht tot vlucht en
daar heb ik veel voor over.”
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EEN DAG IN HET LEVEN VAN

Een weekendje naar...

Opkikker, het tweejaarlijkse
evenement voor alle KLJ-leiding
Van 8 tot 10 april organiseerde KLJ Opkikker, een weekend voor alle KLJ-leiding en
-bestuursleden uit Vlaanderen. Tijdens het weekend,
dat plaatsvond in De Hoge
Rielen in Kasterlee, stonden
verschillende workshops en
activiteiten op het programma. Ook wij gingen er een
kijkje nemen.
Meer dan 400 jongeren uit
heel Vlaanderen werden op
vrijdag 8 april verwelkomd
in De Hoge Rielen voor een
weekend in het teken van ple-

zier, uitwisseling en bijleren. De
laatste keer dat het evenement
plaatsvond, was in 2016, dus
veel KLJ’ers keken reikhalzend
uit naar deze nieuwe editie.
Het enthousiasme tijdens Opkikker was dan ook groot. Er
werd gelachen, gedanst, lekker
gegeten, weinig geslapen en
verbroederd. Na een weekend
alles geven, gingen we met
een hoofd vol originele ideeën
en veel nieuwe vrienden naar
huis. KLJ kijkt dan ook tevreden terug op een geslaagde
editie.

Vrijdag 18u45
We zijn er klaar voor!
Al enkele dagen zijn heel wat KLJ’ers druk in de weer om alles klaar
te zetten. Binnen een kwartiertje openen eindelijk de poorten voor
de deelnemers, maar eerst nog een groepsfoto!

Ook een grote dankjewel aan
de meer dan honderd vrijwilligers. Opkikker wordt namelijk
georganiseerd met verenigde
krachten; vrijwilligers verspreid
over heel Vlaanderen werkten
hier al twee jaar naartoe. Zij
bepaalden welke workshops
er aangeboden werden tot
welke maaltijden op het menu
stonden. “Hoewel er een
team achter KLJ staat, zijn het
de vrijwilligers die de motor
vormen en Opkikker mogelijk
maken”, zegt KLJ-voorzitter Lot
De Kimpe trots.
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Vrijdag 19u00
Welkom, festivalgangers
Daar zijn ze dan! De eerste deelnemers komen het terrein opgewandeld. Zoals je ziet, zijn KLJ’ers
verkleed. De reden is niet ver te
zoeken: Opkikker staat in het teken van ‘festivals’.
Vrijdag 21u30
“En wie ben jij?”
Zoveel KLJ’ers op één plaats: die
wil je allemaal leren kennen, toch?
We beginnen het weekend met
een groot kennismakingsspel.
Vrijdag 22u30
Openingsshow
Het kennismakingsspel leidt alle
KLJ’ers naar de grote sporthal,
waar ze allemaal voor het podium
plaatsnemen. De spotlights gaan
aan en enkele KLJ’ers halen hun
beste acteerskills boven tijdens
een heuse openingsshow.

Zaterdag 17u00
Wat is jouw mening?
Wat denk jij van KLJ? Waar
moet de beweging op inzetten? Dat wilden we te weten
komen tijdens het Nationaal
Congres. Een uur lang konden
de geïnteresseerde deelnemers hun mening kwijt.

Zondag 13u00
“Voor mij een saté”
We hebben al goed gegeten tijdens Opkikker, maar het laatste
maal is toch écht een topper:
overheerlijke barbecue!

Zaterdag 23u00 / Partytime!
Geen leidingsweekend zonder goede fuif. We zwieren de
beentjes los op de beste beats
van onze KLJ-dj’s.

Zondag 14u00 / Slotshow
Opkikker zit er nu echt bijna op.
We verzamelen nog voor een
laatste keer voor het podium en
kijken naar de slotshow. Prachtig!

Zondag 10u00 / Massaspel
De laatste dag van Opkikker
staat in het teken van een
groot massaspel. Verdeeld in
groepjes volbrengen we opdrachten en verzamelen we zo
artiesten voor ons eigen festival. Wie zorgt voor de beste
line-up?

Zondag 15u00
Allemaal op de foto
Voor we naar huis gaan, gaan
we met z’n allen nog even op
de foto. Say cheeeeeese. Tot in
2024!

Zaterdag 9u00
Bijleren tijdens 60 workshops
Na een stevig ontbijt beginnen we
de tweede dag met workshops.
Elke deelnemer kon kiezen tussen
maar liefst zestig workshops. De
ene is wat actiever en speelser,
de andere wat informatiever. Voor
ieder is er dus wat wils!
Zaterdag 14u00
Nog meer workshops
Ook in de namiddag
staan er heel wat
workshops op het
programma. We
schuiven dus allemaal
een keertje door!
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De wereld rond met klankman Pascal Braeckman

“Reizen is vooral
je plan trekken”
Vlaanderens chouchou van de klankwereld Pascal Braeckman (60) is een wereldreiziger in hart en nieren. Hij trekt
de wereld rond met kompaan Tom Waes aan zijn zijde,
maar ook voor Vlaanderen Vakantieland en De Bende
van Wim, op tour met Clouseau, on the road met het
Georgisch nationale balletgezelschap en voor het lang
vervlogen tv-programma Vossenstreken doorkruiste hij
bijna alle continenten. En toch komt hij nog altijd graag
thuis in Hoboken – al is een verhuizing naar het buitenland niet volledig uitgesloten.

H

et is in Hoboken dat
we elkaar treffen voor
Hélaba. Niet zo exotisch
als zijn favoriete reisbestemming Argentinië, maar minstens even rijk aan verhalen.
Het begint al in de hal, die van
boven tot beneden behangen
is met foto’s van kleine en grote momenten in binnen- en
buitenland. Vragen we Pascal
naar zijn favoriete tastbare reisherinneringen, dan zijn we hem
tien minuten kwijt aan kasten
en dozen, waar hij op zoek
gaat naar parels uit het buitenland.

op tafel te zetten. “En dan te
bedenken dat ik pas na mijn
dertigste mijn eerste grote reis
heb gemaakt”, steekt hij van
wal. “Van mijn ouders heb ik
het reizen niet meegekregen:
we gingen altijd naar zee of
verbleven op de camping. Da’s
ook leuk, maar iets helemaal
anders dan de reizen die ik
later voor mijn job heb gemaakt.”

Truken van de foor
Een houten paardje uit Mongolië, een teenslipper uit een
hotel op het filmfestival in Cannes, vliegtuigtickets die over
het hele huis verspreid zijn,
een kroonkurk van een biertje
dat hij ergens tussen de locals
dronk, een stuk zeil van op een
concert in Seattle waar hij het
licht verzorgde... Je kan het zo
gek niet bedenken of Pascal
Braeckman bracht het mee uit
het buitenland. Kasten vol met
herinneringen trekt hij open,
om uiteindelijk twee dozen
met zijn dierbaarste souvenirs

“Ik heb altijd alle
kansen die ik kreeg,
gegrepen, zonder te
weten hoe ver die
me zouden brengen.
Intussen ben ik bijna
overal geweest”
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“Eerst de verplichte stops, daarna op café met de locals”

116 landen bezocht Pascal
intussen, in elk continent is hij
geweest – “behalve Antarctica,
omdat dat ongelofelijk duur
is.” Reizen is nooit een doel
op zich geweest, zegt hij. “Het
was altijd onlosmakelijk verbonden met mijn job. Ik greep
de kansen die ik kreeg, zonder
te weten hoe ver die me zouden brengen, maar intussen
ben ik bijna overal geweest.”
Die eerste reis herinnert hij zich
nog haarscherp. “Voor Vossenstreken (de VTM-reeks met
Ingrid De Vos, waarbij ze in vijf
jaar tijd en 25 reisdocumentaires de hele wereld afreisde,
red.) ging ik naar Gambia. Ik
had al snel door welke truken
je moet kennen als je reist. Op
de luchthaven in Banjul zette
de douane op elke koffer die in
orde was met krijt een kruis. Ik
vond ergens een stuk krijt, dus
keurde ik zelf mijn koffer goed.
(lacht) Om maar te zeggen:
je moet gewoon durven als je
voelt dat je in de problemen
kan komen.”

Plan trekken
Daarmee haalt Pascal meteen
aan wat voor hem de essentie
is van reizen. “Reizen is je plan
kunnen trekken. Eigenlijk is
reizen een kunst, hé. Het is vermoeiend, je krijgt veel indrukken, moet je uit de slag trekken
op moeilijke momenten... En
je moet je vooral niet opjagen.
Op de luchthaven van Dubai
moet je bijvoorbeeld vier uur
wachten voor je de douane
bent gepasseerd. In Paraguay
stapten we in een vliegtuig dat
met tape aan elkaar was geplakt. Op zo’n moment moet
je je vooral niet te veel vragen
stellen, maar gewoon gáán.
Zulke dingen zijn eigen aan het
land, dus heeft stressen geen
zin. Ik probeer dat te zien als
deel van de ervaring.”
Ook deel van de ervaring: het
reisgezelschap. “De mensen
met wie je op pad bent zijn het
allerbelangrijkste, de rest is bijzaak. Je kan in het lelijkste boerengat terechtkomen – al geloof

ik niet dat iets ooit echt lelijk is,
het gaat erom wat je mooi vindt
–, maar als je dat kan delen met
fijne mensen, hou je er toch
een mooie ervaring aan over.”
Zelf bombardeert hij zijn vrouw
tot zijn favoriete reisgezel,
“maar eigenlijk ga ik met iedereen graag op pad. Ik ben een
gemakkelijke mens. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom
ik vaak gevraagd word.”
Hop-on Hop-off
“Op reis probeer ik de verplichte toeristische stops zo
veel mogelijk te vermijden”,
gaat Pascal verder. “Ik doe ze
wel, hoor, maar dan in sneltempo. Ik ga bijvoorbeeld
een voormiddag mee op zo’n
Hop-on Hop-off-bus, zodat ik
alles gezien heb, daarna ga ik
op café met de locals. (lacht)
Zo combineer ik het beste
van twee werelden, want van
alleen de tourist traps word
ik zenuwachtig. Er is toch niks
leuker dan de steegjes náást
de straat uit je toeristische gids
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in te wandelen? Daar kom je
met de bevolking in contact en
hoor je de mooiste verhalen.
Het is niet altijd het bekendste
wat ik het meest kan appreciëren op reis. Toen we voor Over
Winnaars (het VTM-programma met Koen Wauters, red.)
de hele tocht naar Machu Picchu hadden gewandeld, dacht
ik na vijf minuten op de berg:
‘kom, we gaan iets drinken’.”
(lacht)
Hij neemt het houten paardje
dat op tafel staat, vast. “Hiervoor heb ik een half uur in -40°C
rondgelopen. In Mongolië was
dat, bij een klooster, voor een
reeks over het katholieke geloof in de wereld. Ik wilde de
aartsbisschop heel graag horen
zingen, maar dat deed hij niet
voor niks: alleen als ik naar buiten ging in korte broek, wou
hij dat doen. Toen mijn benen
blauw begonnen te worden
van de kou, haalde de zuster
mij binnen. ‘Het is de eerste
keer dat een vrouw mij vraagt
om mijn broek terug aan te
trekken’, zei ik haar”, lacht
Pascal. “Ik heb er toch dit
paardje voor in ruil gekregen,
en het beloofde gezang.”
Van reisdagboek naar
geluidsopnames
Om al die indrukken een plek
te geven, hield Pascal vroeger
dagboeken bij.
“Daar ben
ik snel
mee

gestopt,
want alles
neerschrijven
vraagt veel van
je reistijd. Tastbare dingen zijn
gemakkelijker mee
te nemen, en daar kan
ik een verhaal bij vertellen.
Dit koffiebekerdeksel met
‘Your beautiful’ (sic) kreeg ik
van de dames die koffie verkopen langs de weg in Amerika,
toen we op pad waren voor
Reizen Waes. Hoofdpijnpoeder bracht ik mee uit Namibië,
toen ik daar een maand verbleef met mijn zoon. Of het
werkt? Ik zou het niet weten,
de verpakking is nog dicht.
Wat ik ook altijd bijhoud, zijn
de deurhangers uit hotelkamers. Maar ik heb ook geluidsopnames, bijvoorbeeld van
de krekels in Turkije. Dat oorverdovende geluid vergeet ik
nooit meer. Ook stilte blijft me
bij: als je bovenop een berg
staat in de Andes met zicht
op de Melkweg...
Onwaarschijnlijk.”

mijn paard
steigerde. In
een reflex kon
ik nog net mijn
klankzak redden
en mij vastgrijpen
aan de nek van het
paard, waardoor ik boven die ravijn bungelde. Toen
dacht ik toch even dat het gedaan was met mij.”

“Voor de rest zijn het vooral
ervaringen die blijven hangen,
de ene al spannender dan de
andere. In Turkije werd ik opgepakt omdat de berg die ik
filmde militair domein bleek te
zijn. In Jemen zijn we beschoten omdat een man dacht dat
ik zijn vrouw aan het filmen
was. Maar er zijn niet altijd
andere mensen voor nodig
om voor je leven te vrezen.
(glimlacht) Vanuit Chili gingen
we ooit de Andes over richting Argentinië. Wanneer we
aan een ravijn kwamen, op een
padje van 45 centimeter breed,
moesten we plat op ons paard
gaan liggen. Mijn voet schoot
uit de stijgbeugel, waardoor

Goeiedag, alsjeblieft
en dankjewel

“Pas op, ik heb voor de
rest alleen warme
herinneringen aan
het land: als ik
hier ooit alles
verkoop,
bestaat de
kans dat ik
naar
Argentinië
verhuis. Iedereen leeft
er buiten, de
sfeer is er gemoedelijk, de cost of
living laag...
Portugal is ook een optie.
Ach ja, we zien wel hoe de dingen lopen.”

Wie ervan droomt om ook te
reizen, spoort Pascal aan om
het gewoon te doen. “Als je
erover denkt om lange reizen
te maken, betekent dat dat het
avontuur in jou zit. Waarom
dan nog twijfelen om de stap
te zetten? Durf ervoor te gaan,
want je krijgt er heel veel voor
terug. Van overal breng je wel
iets mee, letterlijk en figuurlijk.
Zelf ben ik veel rustiger geworden. Als je van Afrika komt,
kan je de banaliteiten waarover
sommigen zich hier druk maken,
veel beter relativeren. Tegelijk
maakt reizen me ook opstan-
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diger: als iets lukt op een plek
waar de omstandigheden veel
minder gunstig zijn, waarom zou
het dan hier niet lukken?”
“Nog een tip voor toekomstige
wereldreizigers: de taal spreken. ‘Goeiedag’, ‘alsjeblieft’ en
‘dank je wel’ zijn basis, net als
de vervoegingen van ‘hebben’
en ‘zijn’. Mensen appreciëren
het als je in hun taal probeert
te communiceren. Het maakt
contacten leggen gemakkelijker, ook al ken je maar een
paar woorden.”
Roots in Rusland en knuffel
uit Paraguay
En als Pascal zelf nog mag dromen, zonder grenzen, met the
sky als limit? “Ik zou heel graag
meegaan als lichtontwerper
op wereldtour met een metalband. Of het er nog van zal
komen, betwijfel ik
– ik ben intussen zestig en wil
ooit met pensioen. Maar zeg
nooit nooit. Ik heb alleszins
mijn tickets voor Graspop al,
dat komt toch een beetje in de
buurt.” Ook Sint-Petersburg
bezoeken staat nog op zijn
lijstje – Rusland bezocht hij
al, maar in die stad kwam hij
toen niet. “Mijn roots liggen
in Sint-Petersburg: mijn grootvader langs moeder kant was
er minister van mijnbouw. Mijn
moeder is uit Rusland geadopteerd en naar hier gekomen.
Geen mooi verhaal, maar ik
wil wel weten waar ik vandaan
kom. Misschien dat er ooit een
tv-format uit die zoektocht
voortkomt. Dat zou fantastisch
zijn zelfs, want met een redactionele ploeg die het ‘graafwerk’
doet, kom je veel verder dan
alleen.”

Ons verhaal lijkt afgerond,
maar bij het naar buiten gaan
wijst Pascal nog op een pluche
figuurtje dat aan de muur gespijkerd is, tussen zijn oude
Nokia’s en een eclipsbril die hij
jaren geleden opzette bij een
zonsverduistering in Spitsbergen. “Dat knuffeldiertje hing
ooit in onze huurauto in Paraguay, toen ik met Tom Waes
op pad was. En nu hangt het
dus hier. (lacht) Er is eigenlijk
nooit een specifieke reden om
iets wel of niet mee naar huis
te nemen. Als ik er een verhaal
bij kan vertellen en het kan in
mijn koffer, dan gaat het mee!”
PASCALS REISDILEMMA’S
Strandvakantie
of kampeertrip?
“Eigenlijk doe je mij met geen
van beide een plezier. (lacht)
Maar doe dan toch maar kamperen.”
Zonsopgang in de bergen
of zonsondergang op het
strand?
“Zonsopgang in de bergen. De
vergezichten die je daar krijgt:
magnifiek.”
Groepsreis of zelf
op avontuur?
“100% zeker zelf op avontuur.
Ik kom graag op plekken die
een traditionele toerist overslaat. Dat is het grote voordeel
aan reizen voor het werk: we
hebben een duidelijk doel.
We liggen niet op het strand,
hoeven de verplichte nummers
niet te doen. En we moeten
niet alles gezien hebben, waardoor we geen moordend reistempo hebben.”

Gezellig dorpje of
wereldstad?
“Ze hebben allebei hun charmes, maar in een klein dorpje
is er ruimte om met de mensen
te praten en lokale verhalen
te horen. We vroegen ooit de
weg naar een nabijgelegen
stadje aan een oude vrouw in
Argentinië, maar ze kon ons
niet helpen. Ze was blijkbaar
nog nooit haar dorpje uit geweest. Zulke verhalen vind je
minder in een grote stad. Hoewel: als je in een wereldstad
een lokaal cafeetje binnenstapt, kan je ook contact leggen met de locals.”
Vakantie met familie of met
vrienden?
“Met vrienden. Voor alle duidelijkheid: ik beschouw mijn
vrouw als een van mijn vrienden.” (lacht)
Trekkingrugzak of
stevige koffer?
“Als ik voor het werk op pad
ben, heb ik graag dat mijn
materiaal goed beschermd is.
Op andere momenten kies ik
wel voor de trekkingrugzak. Ik
prop die trouwens nooit vol bij
vertrek, zodat ik genoeg plaats
heb om souvenirs mee te brengen. Naar Amerika ga ik zelfs
met een lege koffer: de kleren
zijn er zo goedkoop dat ik me
daar een nieuwe garderobe
aanschaf.”
Zomervakantie of
wintertrip?
“Voor een echte vakantie is de
zon welkom, natuurlijk. Maar
de kou heeft ook zo veel charme. Misschien zon voor een
privévakantie en kou voor een
werkreis?”

Deplaylist
Elke afdeling heeft er één: de ultieme
playlist waarop zij volledig uit de bol
gaat. Vandaag luisteren we naar de
keuze van de leden van KLJ Ursel. Zij
presenteren jou de platen waarop ze
de dansvloer onveilig maken.

KLJ URSEL
GOOIT GRAAG
DE BEENTJES LOS
10. Waterval – K3
“Bij K3 is de wissel van de wacht
intussen al enkele maanden geleden, maar ook bij ons is er een wissel op komst. Enkele bestuursleden
die al jaren een vaste waarde zijn in
ons team, stoppen er jammer genoeg mee. Gelukkig kent iedereen
de danspasjes van dit vrolijke lied,
zodat we met z’n allen nog eens
goed uit de bol kunnen gaan.”
9. Du – Peter Maffay
“Deze is voor onze oud-leiding!
Eigenlijk weten we niet zo goed
wat onze vibe met dit nummer is,
maar het verdient zeker een plaats
in onze playlist, omdat het het lijflied was van onze vorige generatie
bestuursleden.”
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8. Brabant mijn land – Gullie
“Dit jaar zijn we gestart met
een nieuwe leeftijdsgroep: de
+16’ers. In dat jaar hebben we
samen al veel bereikt en daar
zijn we fier op. Het favoriete
lied van de +16’ers mag dus
niet ontbreken.”
7. Mii Channel Theme – Nintendo Wii
“Als buitenstaander klinkt dit
vast een vreemd nummer om
van te houden, maar voor ons
is het wel een ultieme klassieker van tijdens onze allereerste ‘Pré op de KLJ’ met onze
+16-groep.”
6. Boyfriend – Big Time Rush
“Ja hoor, stiekem is iedereen
van onze KLJ een echte groupie, zelfs de stoerste mannen.
Man of vrouw, wij zijn een trotse KLJ voor iedereen!”
5. Reinaert rap – Charlie May
“Onze verkleedkast puilt uit
van de verkleedkleren, maar
onze all time favorite kostuums
zijn toch de tientallen knaloranje vossenonesies. Dit nummer
doet ons met een glimlach
terugdenken aan het vlaggenspel van gewest Eeklo dat we
dit jaar voor het eerst hebben
gewonnen.”

4. Bonzai Records – Channel
One
“Op feestjes is dit nummer
altijd een klassieker waar iedereen helemaal wild op gaat. Een
welverdiende vierde plaats!”
3. Mooi weer vandaag – Bart
Kaëll
“Dit was onze officiële kampdans tijdens ons kamp van
2021. We zijn heel trots op
het dansje, dat iedereen nog
altijd kan meedansen. Tijdens
het KLJ-evenement ‘Student in
Gent’ in oktober was KLJ Ursel
zelfs zo talrijk aanwezig dat een
van de opdrachten was om
deze kampdansen te dansen.”
2. Lalalala – Plop
“Voor we beginnen met eten,
bidden we altijd zoals het een
echte KLJ’er betaamt. Tijdens
het kamp van 2021 was er
plots verwarring: het introdeuntje van een gebed begon op
haast dezelfde manier als dit
Ploplied. Sindsdien was dit lied
dagelijkse kost. Het bracht ons
mooie herinneringen aan het
kampvuur.”
1
Techno toujours pareil
Salut C’est cool
“Dit nummer is voor ons de
absolute nummer 1, want
ook dit lied brengt iedereen
aan het dansen en zingen
binnen onze KLJ. KLJ Ursel
is een toffe bende die graag
eens de beentjes losgooit.”
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Jeugdbewegingen in Europa

“Op sommige vlakken
zijn we écht uniek”
We horen het wel vaker en durven het soms zelf te zeggen:
de jeugdbewegingen zoals die in Vlaanderen zijn uniek in de
wereld. Maar klopt dat wel? Zijn er ook jeugdbewegingen in
andere landen en hoe gaan die te werk? Dat willen wij wel
eens weten, dus legden we ons oor te luister in Nederland
en het Verenigd Koninkrijk en doken we in het werk van Guy
Redig, professor Jeugd(werk)beleid aan de VUB.

V

an KLJ tot Chiro of KSA,
in Vlaanderen hebben
we maar liefst negen verschillende jeugdbewegingen
(lees zeker ook het gesprek
met alle jeugdbewegingen
op p. 28!). Je vindt er dan ook
eentje in bijna elk dorp of stad.
Maar ook over de grens vind je
jeugdbewegingen. We zijn dus
zeker niet de enigen! “In het
Verenigd Koninkrijk zijn er wel
wat”, zegt Nicola Hilliard van
Scouts UK. “We tellen 7.000
scoutsgroepen verspreid over
het hele land, en elke week
brengen we 400.000 kinderen
en jongeren en zo’n 100.000
vrijwilligers samen.” Ook Nederland heeft een Scouts, “de
grootste vrijwilligersorganisatie van het land”, zegt Naomi
Bruins van Scouting Nederland. “Wij hebben zo’n 86.000
jeugdleden en 32.000 vrijwilligers verspreid over 1.100
groepen.”

Nooit verdwenen
Er zijn dus meerdere jeugdbewegingen in Europa, maar hun
werking is niet overal dezelfde.

Vlaanderen is best uniek, lezen
we in Thinking seriously about
Youth Work, een lijvig document van de Raad van Europa
en de Europese Commissie.
Daarin neemt VUB-professor
Guy Redig het woord. “Om te
begrijpen waarom onze jeugdbewegingen eruitzien zoals
ze vandaag zijn, moeten we
kijken naar politieke, culturele
en sociale evoluties doorheen
de geschiedenis”, vertelt de
professor.
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“Tot het eind van de vorige
eeuw heerste in alle delen van
de Vlaamse maatschappij een
sterke katholieke meerderheid.
Jeugdwerk was een middel
om kinderen te binden aan
het katholieke gedachtegoed,
maar werd ook beïnvloed door
internationale tendensen. De
Anglo-Amerikaanse methodes
– die voortkomen uit de Scouts
– richtten zich op het versterken van jezelf als persoon, het
Duitse concept van jeugdbewegingen focuste op een sterk
samenhorigheidsgevoel.”
“Ongeveer honderd jaar geleden, in de periode voor
de Tweede Wereldoorlog,
bestond het jeugdwerk bijna
uitsluitend uit jeugdbewegingen die ten dienste stonden
van een bepaalde ideologie,
godsdienst of leidersfiguur. Die
jeugdbewegingen hadden ook
liederen, uniformen, vlaggen
en parades. In de jaren 1960
veranderde er veel: er was
meer welvaart en jongeren
waren alsmaar vaker hoger opgeleid. Zij bekeken de wereld
die hun ouders hadden vorm-

“Het Vlaamse jeugdwerk
is nooit verdwenen en is
ook vandaag nog zeer
sterk aanwezig. Dat is
uitzonderlijk”
Guy Redig, professor
jeugd(werk)beleid

gegeven steeds kritischer. De
jeugdbewegingen verloren hun
aantrekkingskracht en moesten
daarom diep nadenken over
hun identiteit: wat met uniformen? Wat met gescheiden
activiteiten tussen jongens en
meisjes? En wat met de verbinding met een bepaalde ideologie? De jeugdbewegingen
vonden zichzelf opnieuw uit
en in de jaren 1990 werden ze
weer populairder. Het Vlaamse jeugdwerk is doorheen de
geschiedenis dus nooit verdwenen en is ook vandaag nog
zeer sterk aanwezig. Dat is best
uitzonderlijk.”
Jonge leiding
Dat jeugdbewegingen zo diep
ingebakken zitten in de Vlaamse geschiedenis, is niet het
enige verschil met jeugdbewegingen over de grens. “De activiteiten en evenementen worden hier bijna volledig door de
jongeren zelf georganiseerd”,
zegt professor Redig. “De leiding is grotendeels in handen
van 16- tot 23-jarigen en een
leidingsploeg wisselt gemid-
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deld om de twee à drie jaar.
Ook dat is uniek in vergelijking
met de rest van de wereld.”

voel van ‘samen jong zijn’ onderscheidt het jeugdwerk van
andere vrijetijdsactiviteiten.”

“Bij ons kan de leeftijd van leiding inderdaad hoger liggen”,
zegt de Nederlandse Naomi.
“Je kan van je vijfde tot je 21ste
lid worden en nadien leiding
of plusscouts worden. Zelfs
mensen zonder scoutingsachtergrond – zoals ouders – kunnen leiding geven.” Ook in het
Verenigd Koninkrijk horen we
een gelijkaardig verhaal. “Al
onze activiteiten worden begeleid door mensen die 18 jaar of
ouder zijn. Er is geen limiet in
leeftijd’, zegt Nicola.

Sjaaltjes en dassen

Plezier centraal
Natuurlijk hebben we ook veel
gemeen met de Nederlandse
en Britse scouts. Tijdens onze
activiteiten spelen we, bijvoorbeeld, graag spelletjes en maken we veel plezier. “Daarnaast
ontdekken wij de verschillende
onderdelen van scouting: knopen leggen, een kampvuur maken, koken op een houtvuurtje
of op avontuur gaan. We leren
dus ook bij”, zegt Naomi.
“Jeugdwerk gaat over spelen
en samen jong zijn”, zegt professor Redig, “Het kan leerrijk
zijn, maar dat is bij ons niet het
hoofddoel. In Vlaanderen is
jeugdwerk vooral een sociaal

“Overal ter wereld
dragen scouts een das.
Het toont dat we
één grote familie zijn”
Nicola Hilliard,
Scouts UK
gebeuren. Sommigen zeggen
wel dat ervaring in een jeugdbeweging mooi staat op een
cv, maar de meeste jongeren
gaan naar een jeugdbeweging
om andere jongeren te ontmoeten, plezier te maken en
zich verbonden te voelen. Dat
samenhorigheidsgevoel en ge-

Tot slot herken je KLJ’ers aan
hun rode KLJ-sjaaltje, en ook
de andere Vlaamse jeugdbewegingen hebben vaak een
kledingstuk dat hen typeert.
Maar hoe zit dat in het buitenland? “Onze ‘scoutsfit’ is voor
iedere leeftijd anders”, zegt
Naomi. “We hebben brandweerrode, groene, beige of
bordeaux uniformen naargelang de leeftijd van de landscouts. De waterscouts hebben
dan weer hun eigen blauwe
uniform, terwijl de luchtscouts
te herkennen zijn aan hun grijze uniform. Aan de hand van
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het uniform kan je dus zien
waar iemand vandaan komt
en hoe oud die is. Ook een
das vormt een vast onderdeel
van de ‘scoutsfit’.” “Die das
hebben wij ook”, vult Nicola
aan. “Overal ter wereld dragen
scouts zo eentje. Het toont dat
we allemaal tot dezelfde grote
familie behoren.”

“Zelfs ouders kunnen
leiding geven bij ons”
Naomi Bruins,
Scouting Nederland
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WIST
JE
DAT…
De wereld is één grote
speeltuin, als je het Pascal
Braeckman vraagt. Op pagina
14 legt hij uit wat reizen voor
hem betekent, hier vertellen
we je meer over zijn favoriete plekken op de wereld.

Wie de sterrenhemel in al zijn
glorie wil bekijken, moet in het
Chileense dorpje Vicuña zijn,
in de Elqui-vallei. Ingeklemd
tussen het Andesgebergte en
de Stille Oceaan is het een van
de beste plekken op aarde om
de Melkweg te bewonderen,
“een van de stilste plekken”
die Pascal zich herinnert.

Antarctica is het enige continent dat Pascal nog niet bezocht. Begrijpelijk ook, want
een reis daarnaartoe kan je
meer dan tienduizend euro
per persoon kosten. Ondanks
de hoge prijs en de strenge
regels – om het milieu zoveel
mogelijk te beschermen – telt
het continent jaarlijks toch zo’n
40.000 bezoekers.

Nemrut Daği, een enorme
grafheuvel met grote stenen
koppen in Turkije, is waarschijnlijk ooit gebouwd in opdracht van koning Antiochus
Theos (69-40 v.C). De koning
zelf is afgebeeld in een stenen
sculptuur, omringd door leeuwen, adelaars en goden. “Toen
ik daar eens alleen zat omdat
ik nog bezig was met de klank,
steeg plots een misttapijt op.
Dat was magisch”, vertelt Pascal daarover.

Als “een plek met een van de
mooiste uitzichten ter wereld”,
zo noemt Pascal het piepkleine
eilandje Pitcairn, in het midden van de zuidelijke Grote
Oceaan, tussen Australië en
Chili in. Met een oppervlakte van 5 km2 heeft het eiland
geen vliegveld of haven en is
het het op drie na kleinste land
ter wereld. Het is alleen bereikbaar met een boot die vertrekt
vanuit Bounty Bay.

In Pascals bucketlist-stad
Sint-Petersburg vind je de
Hermitage, een van de grootste en omvangrijkste kunst- en
cultuurhistorische musea ter
wereld. Het is waarschijnlijk
ook de plek met de meest originele medewerkers in dienst:
de Hermitage ‘betaalt’ vijftig
katten om in de kelders van
het museum op muizen en ratten te jagen. Hun loon krijgen
ze in eten, en net als mensen
mogen de katten na een aantal
jaren dienst met pensioen.

De Noorse fjorden die Pascal
“magnifiek” noemt, vormen
met hun 25.148 kilometer de
langste kustlijn van Europa. Er
zijn maar liefst 120 fjorden te
tellen.

“Het hoeft niet altijd ver te zijn:
een bezoek aan het Louvre
in Parijs is altijd goed”, zegt
Pascal. Het museum heette
trouwens niet altijd zo: tijdens
zijn bewind doopte Napoleon
het tot Musée Napoleon. Hij
bracht toen 5.000 extra schilderijen onder in de collectie
van het museum, maar na zijn
heerschappij gaf hij alle schilderijen terug aan de oorspronkelijke eigenaars.

“Als je in Namibië bent, mag
je de maanlandschappen rond
de kuststad Swakopmund
zeker niet missen.” Staat genoteerd, Pascal! Via de Welwitschia-toer – genoemd naar de
gelijknamige plant die je in het
woestijnachtige gebied vindt –
kom je op de mooiste plekken.
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Een uitstap naar Bellewaerde?
Da’s nie normaal!
Ontdek attracties, dieren
én natuur in Bellewaerde Park
Samen met je leden geniet je van gevarieerde
attracties, zoals de nieuwste avonturencoaster
Wakala, ontdek je de exotische dieren en
ontspan je in de prachtige natuur.

Bellewaerde Park

Volwassentarief kassa: € 35

-16 jaar :
+16 jaar :

€ 23,00
€ 27,00

Dolle waterpret in Bellewaerde Aquapark
Wist je trouwens dat Bellewaerde een eigen indoor
waterpark heeft? Hier beleven jullie spetterende
avonturen! Je leden roetsjen van glijbanen, amuseren
zich in speelzones en ontdekken zelfs een heuse
klimmuur.

Bellewaerde Aquapark
Volwassentarief kassa: € 21

€ 12,50
+16 jaar : € 15,00
-16 jaar :

Voordelen voor jeugdgroepen
• Voordelig groepstarief

• Gratis busparking
• 1 begeleider gratis per 15 betalende
bezoekers

Info en reserveringen

www.bellewaerde.be
+32 (0)10 42 17 17 (ma-vr: 9-17u)
reservations.blw@cda-parks.com
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KLJLoenhoutiseeneeuwoudenviertdatmeteenreünie

“Feest voor iedereen
die de laatste 100 jaar
leiding was”
Sommige KLJ’s bestaan al
langer dan de KLJ-koepel,
die 95 jaar oud is. Dat komt
omdat groepjes jongeren
zich al langer verenigden en
pas nadien samenkwamen
onder ‘KLJ’. KLJ Loenhout,
bijvoorbeeld, viert dit jaar
haar honderdjarige bestaan.
De leiding en het bestuur
staken de koppen bij elkaar
en kwamen op het idee om
de grootste KLJ-reünie in
hun dorp ooit te organiseren.
Rob Kerstens (20) en Fleur
Bolckmans (21) vertellen ons
alles over de succesvolle
avond.

D

e meeste KLJ’ers die
stoppen als leiding blijven nog wel een aantal
jaar +16-lid bij KLJ Loenhout,
maar ook daarna is de KLJtijd niet helemaal voorbij. “De
oud-leiding is een hechte bende”, begint Rob. “Er is bijvoorbeeld een groep oud-leiding
van de laatste tien jaar die nog
af en toe samen iets doet. Tijdens evenementen, sportfeesten of activiteiten kunnen we
ook op oud-leiders rekenen.
Onze KLJ speelt bovendien elk
jaar een toneelstuk, waarvoor
veel oud-leiding meewerkt aan

het decor of een rol heeft in
het toneelstuk. Als oud-leiding
bol je dus uit zonder uiteindelijk ooit helemaal uitgebold te
geraken”, lacht hij.

KLJ-vibes genoeg in Loenhout,
maar voor het 100-jarige bestaan van hun afdeling mocht
het allemaal iets groter. “Tijdens de brainstorm over ons
jubileum stelde Rob voor om
een uitgebreide +16-activiteit te organiseren waarop de
oud-leiding van de afgelopen
jaren welkom is”, zegt Fleur.
“Al snel merkten we dat ook
de oudere generaties oud-leiding enthousiast waren om
nog eens samen te komen.
Daarom gooiden we het idee
van de +16-activiteit om tot
het idee van een grote receptie voor iedereen die de laatste
honderd jaar leiding is geweest
in onze afdeling.”
ZOEKTOCHT NAAR
OUD-LEIDING

“Als oud-leiding
bol je uit, zonder
uiteindelijk ooit
helemaal uitgebold
te geraken”

Te weten komen wie er in de
voorbije honderd jaar leiding is
geweest én hun contactgegevens vinden, lijkt een moeilijke
klus. Ook voor de leidings- en
bestuursploeg van KLJ Loenhout was het een serieuze zoektocht. Vooral mond-tot-mondreclame zorgde ervoor dat
iedereen bereikt werd. “We
maakten een groep op Facebook waarin mensen elkaar
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konden toevoegen en vroegen
aan alle ouders van de leden
om hun connecties aan te spreken. De vrijwilligers bij de Landelijke Gilden bezorgden ons
ook nog extra tips”, geeft Fleur
mee. “Onze inzet werd gelukkig beloond. Er kwamen zo’n
zestig personen opdagen – er
waren er zelfs bij die vijftig jaar
geleden leiding zijn geweest!”
Voor zover Rob en Fleur zich
kunnen herinneren vond er
nooit eerder zo’n grote KLJreünie plaats in het dorp.
“Van de aanwezige oud-leiding
kregen we al snel de vraag of
we niet vaker zoiets kunnen
organiseren”, zegt Rob vol voldoening. “Dat is zeker iets wat
we willen bekijken.”
Bij een reünie horen uiteraard
veel hapjes, drankjes, slingers
en ballonnen. Ook beeldma-

“Al snel kwam de
vraag of we vaker
zo’n reünie willen
organiseren”

teriaal en spullen van vroeger
werden van de KLJ-zolder gehaald. “Tijdens onze zoektocht
vonden we onder andere foto’s,
oude wimpeltenues en bekers
van de sportfeesten. We stelden alles tentoon tijdens de
reünie-avond, zodat aanwezigen herinneringen konden
ophalen. Onze leidings- en bestuursploeg vond het zelf ook
enorm leuk om al die oude attributen te bekijken. Zo ontdekten we, door naar de foto’s te
kijken, dat we ook nu nog spel-

letjes spelen die hier dertig jaar
geleden ook gespeeld werden.
Het is mooi om te zien dat we
als KLJ-afdeling zulke tradities
in ere houden”, zegt Rob.
NOG MEER PLANNEN
Dat de reünie-avond een succes was, is overduidelijk. En
toch is KLJ Loenhout nog lang
niet klaar met vieren. “Het
hoogtepunt moet nog komen”,
glundert Rob. “Op 29, 30 en 31
juli organiseren we een uitgebreid feestweekend. Op vrijdag
vindt er een barbecue en ‘100
jaar’-bal plaats, op zaterdag
organiseren we onze jaarlijkse
fuif ‘Nacht van de Kempen’ en
op zondag is er een familiedag
met een levend voetbaltafeltoernooi, een fietstocht en een
tentoonstelling. Daar kijken we
heel erg naar uit.”
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KLJ bracht alleVlaamse jeugdbewegingen samen
De Vlaamse jeugdbewegingen over diversiteit
en inclusiviteit

“De huidige generatie jongeren
springt op de barricaden”
Hoe kijken de Vlaamse jeugdbewegingen naar de toekomst? Welke rol kennen ze zichzelf toe en hoe verhouden ze zich tegenover hun collega-jeugdbewegingen?
KLJ bracht Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSA, Jeugd
Rode Kruis, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Evangelisch Jeugdverbond, FOS Open Scouting, Chiro en IJD
Jongerenpastoraal samen. Enkele experts stelden hen
vragen rond verschillende thema’s, die in deze en de vorige Hélaba’s een plek krijgen. Deze keer: hoe divers en
inclusief is de jeugdbeweging?

E

ind november verzamelde Hélaba de Vlaamse
jeugdbewegingen rond
de tafel. KLJ, Chiro, KSA en
FOS Open Scouting schoven
live aan, JNM, EJV, Scouts &
Gidsen Vlaanderen, Jeugd
Rode Kruis en IJD volgden
digitaal mee over thema’s
als diversiteit en inclusiviteit.
“Die onderwerpen staan al
langer hoog op de agenda,
maar ik denk dat we allemaal
aanvoelen dat we nu grote
stappen moeten zetten”, zegt
KLJ-voorzitter Lot De Kimpe
daarover. “De huidige generatie jongeren springt op de
barricaden, dus moeten we als
jeugdwerk dit moment aan-

grijpen om mee verandering
te creëren. Het is onze taak
om hun stem mee te vertegenwoordigen.”
GENDERNEUTRALE
SPORTTAKKEN
Inke Gieghase is spokesperson, journalist en non-binair.
Inke vraagt zich af hoe het
jeugdwerk ervoor zorgt dat
iedereen zich er betrokken
en veilig kan voelen. Hoe zetten jullie daarop in?
Benjamin (KSA): “Als koepel
hebben we een voorbeeldfunctie: elke inspanning die

wij leveren, elk thema waaraan
we aandacht besteden, sijpelt
door naar onze lokale afdeling
en uiteindelijk naar onze leden.
Dat geldt dus ook voor gendergelijkwaardigheid en inclusie. Als de koepel openheid
uitdraagt, straalt dat af op de
afdelingen.”
Jan (FOS): “Het bewustzijn is
er, ook bij onze lokale afdelingen. We zijn al op de vingers
getikt door een afdeling omdat
we iets minder genderneutraal
formuleerden. Daar ben ik blij
om, dat dat kan én gebeurt.
De kanteling is ingezet, mede
omdat er een jonge generatie
is die inclusie heel belangrijk
vindt.”
Gwen (JNM): “Stilstaan bij
inclusiviteit is intussen een gewoonte. Toen we brainstormden rond onze nieuwe website,
was het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat alle teksten genderneutraal zouden worden.”
Dries (S&G): “Om de drie jaar
– bij elke grote leidingwissel –
moeten we ons heroriënteren
en oog hebben voor wat er
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speelt bij onze leidingsploeg.
Zij geven de maat aan, het is
aan ons als koepel om hun idealisme om te zetten in realiteit.”
Lot (KLJ): “KLJ werkt bijvoorbeeld aan een genderbewuste sportwerking, waarbij we
bestaande drempels willen
verlagen en genderneutraliteit
centraal staat. ‘Die sport is voor
jongens, die sport voor meisjes...’: van dat hokjesdenken
stappen we af. Samen met Wel
Jong, Niet Hetero maken we
onze sportwerking voor iedereen toegankelijk. Dat is een
startpunt om het thema aan te
kaarten en een hele nieuwe beweging en denkwijze in gang te
zetten: aangezien onze sportwerking voor bijna elke afdeling
belangrijk is, kunnen we zo
op een toegankelijke manier
het thema bij onze afdelingen
aankaarten. In een ideale wereld inspireren we op die manier het bredere sportwerk om
de huidige binaire opdeling van
sporttakken onder de loep te
nemen. Als het bij ons anders
kan, waarom dan elders niet?”
Welke acties nemen jullie nog
om het bewustzijn rond het
thema te vergroten?
Jan (FOS): “We hebben een
fulltime diversiteitsmedewerker, een vrijwilligersploeg
ontwikkelt een tool rond

LGBTQIA+... Zoals Benjamin
zegt: alles wat je van bovenaf
onderneemt, sijpelt door naar
je leden. Daarmee houden
we rekening bij alles wat we
doen.”
Ines (Chiro): “Ook wij hebben
een diversiteitsmedewerker en
een werkgroep. We proberen
onze teksten bijvoorbeeld zo
genderneutraal mogelijk op
te stellen. Door het voorbeeld
te geven, draag je bij tot het
veranderingsproces, maar het
is nog sterker om aan te geven waarom je als organisatie
bepaalde keuzes maakt. We
benutten op dat vlak al veel
kansen, maar er zijn nog heel
wat mogelijkheden.”
Gaëlle (JRK): “Ons expertenteam diversiteit heeft diversimeters en -peters aangesteld.
Zij zijn een aanspreekpunt voor
lokale afdelingen.”
Rebecca (EJV): “Belangrijk om
bij stil te staan: inclusiviteit
beperkt zich niet tot enkel de
LGBTQIA+-gemeenschap. Inclusie gaat ook over mensen
met een beperking, kinderen
in kansarmoede (zoals in de
vorige Hélaba aan bod kwam,
red.)... Er zijn veel groepen die
buiten de normale scope vallen. Ook voor hen zijn specifieke acties nodig.”

Dries (S&G): “Het jeugdwerk
zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen, daar streven we naar. We hebben groepen waar iedereen welkom is,
maar voorzien ook gespecialiseerde afdelingen. Daar is
er meer concrete expertise, is
er leiding die vanuit bepaalde
kennis betere ondersteuning
kunnen bieden in ons scouteske verhaal... Op die manier
verlagen we de drempels om
minderheidsgroepen de Scouts
te laten voelen.”
UNIEK CONCEPT
De maatschappij waarin we
vandaag leven, is ongelofelijk
divers. In welke mate zijn de
jeugdbewegingen daarvan
een weerspiegeling?
Ines (Chiro): “Uit ons recent
diversiteitsonderzoek blijkt dat
onze leden diverser zijn dan
onze leiding. Daaruit kan je
afleiden dat de manier waarop
diversiteit onze samenleving
tekent, ook terug te vinden
is in onze jeugdbeweging. Ik
hoop dat die tendens zich blijft
voortzetten.”
Benjamin (KSA): “Zijn we diverser geworden? Zeker. Maar
dat betekent niet dat we een
afspiegeling zijn van de maatschappij. De meesten van onze
leden komen nog altijd uit de
witte middenklasse. We hebben een dubbele verantwoordelijkheid, hé. Aan de ene kant
moeten we kinderen met een
diverse achtergrond naar de
jeugdbeweging leiden – of op
zijn minst kennis laten maken
met –, aan de andere kant moeten we ervoor zorgen dat de
diversiteit die er nu is, blijft.”
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WIE IS WIE?

Is de grootste uitdaging de
onwetendheid, het feit dat
het doelpubliek niet weet
wat de jeugdbeweging is en
waarvoor die staat?
Ines (Chiro): “Voor het bereiken van kinderen en ouders
met een migratieachtergrond
merken we extra uitdagingen.
We zien dat de jeugdbeweging voor hen regelmatig minder bekend terrein is.”
Jan (FOS): “Er is een hele
groep kinderen in België die
niet weet wat de jeugdbeweging is. Zij zien een kliekje in
uniform dat elk weekend in de
stad spelletjes speelt. Dat is
iets abstracts en een ver-vanhun-bedshow, iets waarvan ze
geloven dat ze er zelf niet kunnen bijhoren.”
Lot (KLJ): “Cultuurverschillen
spelen ook een rol. Voor sommigen is het een vreemd concept, je vrijwillig inzetten voor
andere jongeren. Waarom zou
je die tijd niet gebruiken om
thuis te helpen? Of om te werken? De verwachtingspatronen
van vrijetijdsinvulling komen
niet altijd overeen.”
Jan (FOS): “Het is de mooiste, maar ook de moeilijkste
kant van het jeugdwerk: wat
wij hebben in Vlaanderen, is
uniek. Ons jeugdwerk kan je
met niks in het buitenland vergelijken. Dat zorgt ervoor dat
we erbovenuit springen, maar
heeft ook het nadeel dat wat
we doen voor veel mensen
abstract blijft. We moeten dus
altijd op een heel begrijpelijke
manier uitleggen waarmee we
bezig zijn.”

Lot De Kimpe
26 jaar
nationaal voorzitter
KLJ
VRIENDEN EN
VERBINDING
Ook Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, is bezig met diversiteit in alle hoeken van de
samenleving. Hij vraagt zich
nog het volgende af: “Hoe
bereiken jullie allochtone jongeren?”
Rebecca (EJV): “Door in te
spelen op de mogelijkheden
die er zijn, onder andere. In
de centrumsteden zijn er bijvoorbeeld veel kerken met een
migratieachtergrond. We leggen bewust contact met hen
en merken dat we door onze
christelijke identiteit snel verbinding maken. Ook mensen
met een andere geloofsovertuiging zijn welkom trouwens,
alleen vinden we het heel
belangrijk dat mensen weten
waarop ze ‘ja’ zeggen. Daarom hebben we bijvoorbeeld
brochures in de vier meest
voorkomende talen, waarin
we onder andere een dag op
kamp in beeld brengen. Zo zijn
de ouders ook op de hoogte
van onze werking.”
“Verder werken we samen met
een vluchtelingenorganisatie.
Elk jaar voorzien we vijftien ledenplekken voor vluchtelingen,
ook al is het onzeker of ze hun
jaar zullen kunnen uitdoen. Dat
doen we omdat we beseffen
hoe belangrijk de jeugdbeweging kan zijn in hun integratieproces, hoe waardevol het is
om gelijkgestemde jongeren
te ontmoeten.”

Benjamin
Verhegge
28 jaar
nationaal
coördinator KSA
Ines De Geest
29 jaar
beleidscoördinator
Chirojeugd
Vlaanderen
Jan Verbeure
30 jaar
coördinator FOS
Open Scouting
Gwen Van Dale
37 jaar
coördinator
Jeugdbond voor
Natuur en Milieu
(JNM)
Anaïs Fayt
35 jaar
nationaal directeur
IJD (Interdiocesane
Jeugddienst)
Jongerenpastoraal
Rebecca Cauwels
27 jaar
teamcoach
Evangelisch
Jeugdverbond
(EJV)
Gaëlle
Huysentruyt
29 jaar
manager Jeugd
Rode Kruis (JRK)
Dries Van Eyck
30 jaar
voorzitter Scouts &
Gidsen Vlaanderen
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Anaïs (IJD): “Zo lang iedereen
openstaat voor andere meningen, is het alleen maar boeiend om mensen met verschillende achtergronden samen te
brengen. Er zijn ook katholieke
scholen met kinderen van verschillende geloofsovertuigingen. Waarom zou dat in het
jeugdwerk niet kunnen?”
Ines (Chiro): “De aard van de
activiteiten is ook een belangrijke. Vanuit een andere functie
bij Chiro probeerde ik ooit een
meisjeswerking op te starten in
Gent, waar we meisjes in een
specifieke buurt Chiro en onze
activiteiten lieten ervaren door
meisjes uit die buurt. Dat had
zo z’n uitdagingen. Tegelijk

geloof ik dat onze activiteiten
voor iedereen leuk kunnen
zijn – zo lang we oog hebben
voor de grenzen van het kind.
We moeten op zoek naar onze
gemeenschappelijke deler en
inzetten op wat kinderen en
jongeren leuk vinden: samen
zijn, zich verbonden voelen,
vrienden maken... Die noden
zijn universeel. Ik geloof dat we
daarmee élk kind kunnen aanspreken.”
Lot (KLJ): “Die connectie is
inderdaad een belangrijk element. Sinds kort startten we
KLJ Connect op, een project
waarbij we verbinding creëren
tussen bijvoorbeeld onze leden
op het platteland en een groep
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die voor hen onbekend is. We
willen voor wie KLJ onbekend
terrein is, laten kennismaken
met het jeugdwerk.”
Dries (S&G): “Misschien meer
dan andere jeugdorganisaties
zetten we in op experiment
binnen die thema’s. In Antwerpen is een scoutsgroep
opgericht door mensen met
verschillende etnische achtergronden. Dat werkt, omdat
dat initiatief er kwam vanuit de
doelgroep zelf.”
Jan (FOS): “Er zijn in elk geval
nog veel mogelijkheden. Laten
we hopen dat we binnen dertig jaar, als we dit gesprek nog
eens overdoen, ook hier aan
tafel meer diversiteit zien.”

Win EEN KOELKIST
VOOR JE JEUGDVERENIGING

E

JEUGDV

Hé KLJ, valt jouw vereniging in de prĳzen?

Nu al frisse goesting in de zomer? Snappen we.
Daarom organiseert Hogeschool UCLL een winactie op
maat van JOUW jeugdvereniging! De prĳs:
een coole koelkist op wieltjes.
Meedoen? Laat ons weten waarmee je de rolfrigo
zou vullen, want het origineelste antwoord wint.
PS: Als troostprĳs zĳn er 30 spikeballsets te scoren.

CHECK OP 1 JULI DE FACEBOOKPAGINA
VAN UCLL OM DEEL TE NEMEN!

UCLL.BE
#MOVINGMINDS
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Tekst WAT WAT, Wegwijzer

Op reis gaan,
hoe doe ik dat?
Op reis beleef je de gekste
avonturen en kan je genieten
van de mooiste uitzichten.
Maar voor je op je bestemming bent, moet je nog heel
wat plannen en uitzoeken.
Wij willen de avonturier in
je graag een handje helpen.
Daarom geven we enkele
kant-en-klare reistips!

Welke bestemming
past bij me?
Op reis gaan begint met een
leuke reisbestemming zoeken. Maar hoe weet je of iets
een goeie bestemming is
zonder dat je er ooit bent geweest? Zoek vooraf heel wat
informatie op en stel jezelf
deze vragen:
• Wil ik vooral een reis vol
ontspanning, sport en
avontuur, cultuur of geschiedenis?
• Hoeveel uitpluiswerk wil ik
in de reis steken?
• Past deze bestemming binnen mijn budget?
• Is dit het goeie moment om
naar daar te gaan qua klimaat, drukte, veiligheid,
evenementen, wisselkoers…?

• Is de lokale taal of cultuur een drempel?
• Is het goed om voor zo’n
(korte) periode daarheen te
reizen?
• Ken ik er iemand? Kan ik
er locals leren kennen?
Mag ik naar alle landen
reizen?
Er zijn geen landen die absoluut verboden zijn voor Belgen,
maar soms moet je wel over de
juiste documenten beschikken
voor je het land binnen mag.
Als minderjarige moet je
bovendien ook altijd de toelating krijgen van je ouders.
Controleer vóór je je tickets boekt, of minstens een
maand voor je vertrekt, op
de website van Buitenlandse
zaken welke papieren je nodig
hebt.
Volg niet zomaar de kudde
Zomaar ergens heen gaan
omdat je een goedkoop vliegticket gevonden hebt, is niet
altijd een goed idee. Steeds
meer steden zoals Barcelona, Amsterdam, Dubrovnik of
Venetië gaan kapot door het
massatoerisme en willen graag
wat minder toeristen. Als je
niet oprecht interesse hebt om
die steden te bezoeken, blijf
je er dus beter weg. Ook voor
jezelf is het toch fijner als je

ergens komt waar je je echt op
je plaats voelt, toch?

Yes,
de reisbestemming
is gekozen. Wat nu?
Zorg voor vervoer
Je vervoer naar je reisbestemming is belangrijk en soms
behoorlijk duur. Hoe vroeger
je daarvoor zorgt, hoe goedkoper het meestal is. Voor bus
en trein kan je het best al drie
tot vier maanden vooraf reserveren. Voor verre vliegtickets is
nog veel langer vooraf aangeraden.
Boek overnachtingsplaatsen
In de zomermaanden en in
populaire steden kan je het
best een aantal weken of zelfs
maanden vooraf een hotel,
hostel of camping reserveren.
In minder drukke steden en in
kalme periodes hoef je geen
overnachting vooraf te reserveren.
Informeer je over
de bestemming
Je hoeft niet elk moment
van je reis op voorhand uit te
stippelen. Toch is het goed om
vooraf te leren over de lokale
gebruiken, de taal, de ope-
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ningsuren van de winkels, het
transport ter plaatse... Online
of in de bibliotheek vind je
ongetwijfeld heel wat info.
Controleer je documenten
Ga je buiten Europa op reis?
Check dan zeker een maand
vooraf op de website van
Buitenlandse Zaken of je
een paspoort of visum nodig
hebt. Het kan soms weken duren om zulke papieren in orde
te krijgen – hoe vroeger je die
dus in orde brengt, hoe beter.
Blijf je binnen Europa, dan
is je identiteitskaart meestal
voldoende. Controleer wel of
je identiteitskaart nog minstens
zes maanden geldig is.
Soms heb je ook een inenting
nodig als je naar een bepaald
land gaat. Neem dus zeker een
kijkje op de website van het
Tropisch Instituut (www.wanda.
be), daar vind je een handig
overzicht. Kijk tot slot of je Europese ziekteverzekeringskaart nog geldig is. Die moet
je aanvragen bij je ziekenfonds.
In het ideale geval doe je dat
ten laatste twee weken voor je
vertrekt.
Check je bagage
Controleer al je bagage een
week voor je op reis vertrekt.
Als je iets te kort hebt, heb je
nog tijd om dat te kopen of lenen van vrienden. Om zeker te
zijn dat je alles mee hebt, gebruik je het best een lijstje.

Hoe moet ik betalen
in het buitenland?
In de 19 landen van de Eurozone gaat alles gewoon zoals
hier: euro’s afhalen aan de automaat, betalen in een winkel
in cash of met je kaart. Geen
probleem! In andere landen
gebruiken ze een andere munteenheid: dollar, pond, kuna,
kronen, zloty...
Cash geld afhalen aan
de automaat
Als je cash geld nodig hebt,
kan je dat ter plaatse afhalen
uit een bankautomaat. Je bank
laat je meestal wel bijbetalen
om je geld uit de muur te halen in het buitenland.
Als je in een vreemde munt
betaalt, let er dan goed op
dat je met de juiste briefjes of
munten betaalt. De grootte en
de kleur kunnen verwarrend
zijn en soms profiteren oneerlijke mensen daarvan door je te
weinig wisselgeld te geven.
Betalen met de kaart
Je gewone bankkaart (met
Maestro-logo) kan je wereldwijd gebruiken om te betalen.
Als je buiten de Eurozone je
bankkaart gebruikt, moet je
daar een kleine kost extra voor
betalen. Soms krijg je op het
scherm van het betaaltoestel de keuze om te betalen
in euro. Doe dat niet en kies
altijd voor ‘betalen in de lokale
munt’, anders moet je bijbetalen voor het omrekenen naar
euro.
Om veiligheidsredenen kan
je je Maestro-bankkaart enkel
gebruiken in Europese landen. Als je buiten Europa reist,

vergeet dan niet om vóór je
vertrek aan je bank te vragen
om die kaart te deblokkeren, zodat je die ook daar kunt
gebruiken.
Met een creditcard (Visa, Mastercard) is het doorgaans gratis
om te betalen in winkels en
restaurants. Maar let op: die
kaarten zijn makkelijk te kopiëren, dus zorg ervoor dat die
niet gestolen worden.

Als je jong bent, zit je
met 1001 vragen. En da’s
helemaal oké! WAT WAT
is er voor iedereen die
het even niet weet. Op
watwat.be vind je betrouwbare antwoorden
op al je vragen en herkenbare verhalen van andere
jongeren. Je vindt er ook
de juiste organisaties die
klaarstaan om je te helpen en naar jouw verhaal
te luisteren.
Wegwijzer vzw wil op
onafhankelijke manier en
met een kritische ingesteldheid informatie verstrekken
aan reizigers, om hen tot
bewuster reisgedrag aan
te zetten. Wegwijzer ziet
reizen, met al zijn maatschappelijk raakvlakken, als
een uitgelezen middel om
de wereld en haar bewoners beter te begrijpen en
te respecteren. Wegwijzer
wil reizigers sensibiliseren en activeren tot een
meer zinvolle participatie
en respectvol gedrag ter
plaatse en zo tot een meer
harmonieuze en duurzame
samenleving.
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Sem stelt zijn KLJ-sjaaltje
én patch voor

“Een sjaaltje met
een topstart”

Mijn
sjaaltje
weegt:
55 gram

Sem De Witte (12) van KLJ Waarschoot heeft
er dankzij de jeugdbeweging al uitgezien als
een levend paasei, maar blijft KLJ in zijn hart
sluiten. Zijn goedgevulde sjaaltje doet hem
keer op keer wegdromen over zijn meest
memorabele KLJ-momenten. Hij toont ons
graag de mooiste aandenkens.
POLSBANDJE KICK-OFF XL 2018

“Het eerste bandje dat aan mijn sjaaltje hangt, is het
bandje van Kick-off XL 2018 (een grote speldag voor
alle KLJ’ers uit heel Vlaanderen, red.). 2018 was het
allereerste jaar dat ik in de KLJ zat en Kick Off XL
was meteen een toffe starter om mijn KLJ-tijd te beginnen. Het blijft een van de hoogtepunten van alle
activiteiten die ik al meemaakte!”
POLSBANDJE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
“Mijn tweede voorwerp is een bandje vanop Dag
van de Jeugdbeweging. Die dag is voor mij, net
zoals voor veel van mijn mede-KLJ’ers, een echte
hoogdag. Ik kan dan laten zien dat ik in de KLJ zit en
dat ik daar meer dan trots op ben!”
KAMPAANDENKEN
“Het derde voorwerp is een kampaandenken van
tijdens mijn eerste kamp. Dat kamp kende niet bepaald dezelfde topstart als Kick-off XL, want ik moest
naar het ziekenhuis met een hoofdwonde. Uiteindelijk viel de wonde wel mee, maar ik zag er de rest
van het kamp wel uit als een paasei. Ik liet me er niet
door afschrikken, hoor. Het jaar nadien ging ik al gewoon weer mee op kamp.”
KAMPPATCH
“Mijn vierde aandenken hangt niet letterlijk aan mijn
sjaaltje, maar ik wil er toch over vertellen. Vorig jaar
hadden we ook weer een kamp, maar door corona
zag het er wat anders uit. Dat belette ons niet om
er een geweldig avontuur van te maken. We kregen
een patch die echt cool gemaakt is. Zoals het hoort,
konden we de patch na het kamp op onze trui naaien. Dat zag er pas echt stoer uit!”

Wil jij met
jouw sjaaltje in
de volgende
Hélaba komen?
Stuur dan een
mailtje naar
helaba@klj.be.
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LotteCaersvanKLJArendonkzetzichinvoorvluchtelingen

“Spelen is spelen,
ongeacht leeftijd of
afkomst”
Lotte Caers (24) van KLJ
Arendonk bezorgt kinderen
en jongeren, ongeacht hun
afkomst, de tijd van hun
leven. Drie jaar geleden
leerde ze kinderen in een
vluchtelingenkamp kennen
op K-reis naar Israël en
Palestina. Het zaadje was
gepland, want eenmaal
in België ging ze aan de
slag als vrijwilliger in een
vluchtelingencentrum en
betrok ze haar KLJ daarbij.
“Taal vormt minder vaak een
barrière dan we denken,
want kinderen willen gewoon
spelen.”

E

ind april trok KLJ Arendonk naar het naburige
vluchtelingencentrum.
Daar speelden de KLJ’ers een
hele namiddag pleinspelletjes
met de kinderen van het centrum. “Door laagdrempelige
spelletjes te spelen, die typisch
KLJ zijn, wilden we de kinderen
van het centrum kennis laten
maken met de jeugdbeweging”, vertelt Lotte.

Vanwaar kwam het idee om
naar het vluchtelingencentrum te gaan?
“Een KLJ-medewerker vroeg
ons of we een KLJ-Connectproject wilden organiseren.
Met KLJ Connect wil KLJ haar
werking toegankelijker maken
voor alle kinderen en jongeren,
ongeacht hun geloof, afkomst,

geaardheid, financiële of andere drempels en uitdagingen.
Na wat wikken en wegen gingen we met enkele enthousiastelingen aan de slag, want
ook wij willen onze afdeling zo
toegankelijk mogelijk maken.
Daarnaast wilden we op
persoonlijk vlak bijleren en
groeien.”

DE K IN KLJ

Tekst Jolien Caubergh
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“We merkten bovendien dat
kinderen uit een naburig vluchtelingencentrum hun weg niet
vonden naar de jeugdbeweging. Dat komt door de slechte
verbinding met het openbaar
vervoer, maar ook omdat de
kinderen en hun ouders een
jeugdbeweging als KLJ niet
kennen – de jeugdbeweging
is iets typisch Belgisch. We
besloten daarom zélf naar het
centrum te gaan met onze
-12-leden.”
“Omdat dat onze eerste kennismaking was met de kinderen van het centrum, kozen
we voor pleinspelletjes zonder
veel taalbarrières, die we eenvoudig konden uitleggen met
gebaren en voorbeelden. Al

snel bleek dat de meeste kinderen heel goed Nederlands
konden. Wie nog niet zo lang
in het centrum verbleef en dus
de taal minder goed begreep,
werd vlot meegetrokken door
de anderen. De kinderen van
het centrum, onze leden en
onze leidingsploeg amuseerden zich rot.”
In 2019 ging je mee op K-reis
naar Israël en Palestina, waar
je kinderen leerde kennen
in een vluchtelingenkamp. Is
daar de kiem geplant voor je
engagement?
“Dat was een pakkende ervaring. Hoewel de levensomstandigheden in dat kamp heel
slecht waren en er een constante dreiging hing, kwamen

de kinderen gewoon naar ons
toe om te spelen. Er heerste
een losse sfeer en het spelen
ging heel vlot. Met veel bewegingen en lichaamstaal werden
gesprekken gevoerd. Het was
een mooi voorbeeld van hoe
samen spelen de taalbarrière
kan doorbreken. De reis heeft
me in elk geval doen beseffen
dat mensen het in andere delen van de wereld veel lastiger
hebben en dat we eigenlijk
voor alle kinderen iets leuks
moeten kunnen voorzien, ongeacht de omstandigheden
waarin ze leven of welke rugzakjes ze dragen. Want door
samen te spelen lijkt er een
pakje zorgen van hun schouders te vallen.”
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Je bent ook actief bij Wereldspelers, een project van jeugdorganisatie Tumult dat jongeren in vluchtelingencentra wil
doen doorstromen naar het
lokale vrijetijdsaanbod.
“Nadat ik in Palestina ervoer dat
je met kinderen gemakkelijk kan
spelen, wist ik dat ik daar iets
mee wilde doen. Op de oproep
van Wereldspelers wou ik dus
sowieso ingaan. Via het project
worden in het centrum allerlei
activiteiten georganiseerd om
kinderen en jongeren kennis te
laten maken met het vrijetijdsaanbod in de omgeving. Daar
zijn de jeugdbewegingen slechts
een onderdeel van, want er
wordt ook gesport, gedanst of er
zijn crea-activiteiten voorzien.”

Welke indrukken hebben het
centrum en de mensen die er
verblijven gehad op jou?
“Je komt vooral enthousiaste en
vriendelijke mensen tegen die
één grote vriendengroep lijken.
Ze zijn ook nieuwsgierig naar
jou en stellen wel wat vragen.
Kinderen blijven bovendien ook
gewoon kinderen. Ze halen dus
wel eens deugnietenstreken
uit.” (lacht)
“Tijdens de activiteiten hangt
er in elk geval altijd een leuke,
luchtige sfeer, waardoor elke activiteit de moeite waard is. Mijn
tip is dan ook: durf jezelf open
te stellen voor vrijwilligerswerk
in een vluchtelingencentrum,
een KLJ-Connectproject of een

Het onderwijs vormt jongeren tot de toekomstige
trekkers van onze maatschappij. Hogeschool VIVES
in Roeselare slaagt daar wonderwel in. Maar liefst
16 KLJ-afdelingen in West-Vlaanderen hebben een
(oud-)student aan het roer als hoofdleiding of secretaris.
JONAS STORME
Hoofdleiding KLJ Oostende-Houtave
Studie: Graduaat productiebeheer
land- en tuinbouw
Werkt bij: Verhelst Agri, planner en
stockbeheerder
Droomt van: het melkveebedrijf thuis,
ziet zijn koeien elke dag, voor of na het werk
Ik koos voor de studie door de vele praktijk en de
veelzijdigheid in het algemeen, vb. ook landbouwmechanisatie. Door de unieke combi van 2 dagen
les op school en daarnaast
werkplekleren op een bedrijf naar keuze, kun je wat je leert snel toepassen in
de praktijk. Het modulesysteem zorgt er ook voor
dat de hoeveelheid leerstof beheersbaar blijft.
Tof is dat je heel veel gelijkgezinde mensen ontmoet. Ik hoor nog bijna al mijn medestudenten en
ook met mijn werkplekken heb ik nog geregeld
contact.

K-reis van KLJ, want je verrijkt
jezelf ermee. Niet twijfelen,
gewoon doen!”

“Door te spelen
lijken de zorgen
van de schouders
van kinderen en
jongeren te vallen”

Als leider probeer ik samen met
anderen onze afdeling te trekken.
Vooral tijdens de grote activiteiten is
het belangrijk dat je werk ziet en de
rest mee trekt. Dat deed ik ook op
stage, efficiënt leren werken en zelf
initiatief nemen.
Ook nog in VIVES Roeselare
Bachelor Agro- en
biotechnologie
•
•
•
•
•
•
•

agro-industrie
algemene landbouw
landbouwmechanisatie
biotechnologie
voedingstechnologie
groenmanagement
dierenzorg

www.vives.be/bio
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Tekst & foto Whoopi Samyn
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De zomer is weer in het land en de vakantie
is nabij. Dat betekent voor veel KLJ’ers een
warme periode zonder schoolwerk, vol leuke
tripjes, een fantastisch kamp en misschien
wel een reisje. Dat zijn allemaal superleuke
momenten waar je het liefst zo veel en zo lang
mogelijk aan wil terugdenken. Dat kan vanaf
nu met je zelfgemaakte vakantiedagboek uit
gerecycleerd papier!

BENODIGDHEDEN
•

Leuke zomerfoto’s

•

Kraantjeswater

•
•
•
•
•
•
•

Keukenhanddoeken
Oud papier
Stiftjes

Een kom

Een lijmstift

Een perforator
Een lintje

STAP 1
Scheur het oude papier in kleine
stukjes en leg de stukjes in de
kom. Doe er vervolgens water bij
tot alle stukjes papier nét onder
water zitten. Gebruik zeker niet
meer water, anders zal het papier
moeilijker drogen.
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STAP 2
Laat het papier enkele dagen liggen
in het water tot het een soort papje
is geworden. Roer het papje daarna
goed door elkaar. Als je dat wil, kan
je deze stap ook versnellen door het
papier in het water te mixen met een
handmixer. Vraag dan de hulp van je
ouders.

STAP 4
Herhaal stap 3 zo vaak als je
blaadjes nodig zal hebben.
Dep nadien je blaadjes met
een andere handdoek, zodat
de droging sneller vooruit
kan gaan. Wacht nu een
tweetal dagen totdat het
papier goed uitgedroogd is.

STAP 3
Leg een keukenhanddoek plat op tafel. Neem
wat van het papierpapje
en smeer het open op de
handdoek, zo groot als
jij wil dat het papier van
je reisboek wordt. Zorg
ervoor dat het opengesmeerde goedje mooi
aaneenhangt, zo vermijd
je dat je papier later
gaat scheuren. Zorg er
ook voor dat je papierlaag niet te dik is.
STAP 5
Zodra het papier volledig
gedroogd is, kan je beginnen met je boek te versieren. Knip leuke kadertjes
uit gekleurd papier, plak
mooie foto’s op je gerecycleerd papier en schrijf
leuke titels en tekstjes
neer. Om het extra vrolijk te maken, kan je ook
toepasselijke tekeningen
uit magazines knippen en
kleven.

STAP 6
Breng nu alle papieren
samen en prik er twee
gaatjes in met een perforator. Bind dan alle blaadjes
samen met een leuk lintje
door de gaatjes. Nu is je
zelfgemaakte bullet journal
klaar en kan je aan iedereen je zotste belevenissen
vertellen, met illustraties!
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JONGEREN VAN HET PLATTELAND

Tekst & foto Emma Vermassen

Jongeren van het platteland over werken
in de landbouw

“Ik dacht dat het niets
voor mij was. Nu heb ik
een schapenboerderij”
Moet je opgroeien in een
landbouwersgezin om later
landbouwer te worden? Volgens Delphine Perdu (26) van
KLJ Torhout niet. Haar ouders hadden een andere job,
zij studeerde biomedische
laboratoriumtechnologie.
Toch heeft ze nu al zo’n vijf
jaar een schapenboerderij,
samen met haar partner
Floris Verscheure (26). “In
West-Vlaanderen zijn er maar
twee schapenboerderijen, en
wij zijn er een van. Wie had
dat gedacht!”
Vroeger dacht Delphine nooit
aan een leven in de landbouw.
“Mijn grootouders hadden een
boerderij. Ik zag ze er ploeteren in de modder en dat leek
echt niets voor mij. Werken in
de landbouw kan fysiek heel
zwaar zijn.” En toch draaide
het helemaal anders uit. Vijf
jaar geleden richtte ze samen
met haar partner Floris Schapenmelkerij De Maekemeersch
op en nu hoedt ze al een zestigtal schapen. Daarmee produceert ze vlees en zuivel om
yoghurt, verse kaas en brie te
maken. Al dat werk combineren Delphine en Floris nog met
een andere fulltime job.

Ontploffende kaas
Hoe dat allemaal begon? “Ik
ben er via Floris ingerold”,
zegt Delphine. “We leerden
elkaar kennen in de middelbare school en daarna sloot ik me
aan bij KLJ Torhout, waar Floris
al lid was. Ik ging biomedische
laboratoriumtechnologie studeren en vond een job in een
privélabo. Floris studeerde
op zijn beurt agro- en bio-industrie, waar hij een vak over
zuivelverwerking kreeg. Hij liep
stage op een schapenboerderij
en dat wekte zijn interesse”,
vertelt Delphine verder. “We
besloten om samen iets te
doen met zuivelverwerking,
maar voor koeien hebben we
te weinig grond en dat zou financieel te zwaar geweest zijn.
Geiten waren ook een optie,
maar daarvan heb je er veel
nodig om er iets mee te kunnen doen. Daarom kozen we
uiteindelijk voor schapen.”
In 2017 kochten Delphine en
Floris de eerste melkschapen
aan en een jaar later konden
ze een eerste keer melken. In
2020 verkochten ze dan voor
het eerst enkele zuivelproducten, voornamelijk yoghurt. “De

opleiding van Floris was een
goede basis om onze zaak te
starten. Ook mijn opleiding
is een meerwaarde, want het
komt van pas dat ik iets weet
over bacteriën. In het verwerkingsproces kan er namelijk
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“We combineren
de boerderij met een
fulltime job. Dat
is pittig, maar met
helpende handen
lukt het wel”

heel wat mislopen. Zo kunnen
foute bacteriën bij het rijpproces tot een plofkaas leiden”,
lacht Delphine. “Daarnaast
volgden we samen nog een
cursus over ‘harde kaas’ en behouden we connecties met anderen die ons tips kunnen geven. We blijven dus bijleren.”
Schapen melken
Een werkweek op de boerderij, die ziet er als volgt uit:
“Maandagavond maken we
de yoghurt, dinsdagochtend
beginnen we met het vullen
van de yoghurtpotjes en verwerken we de verse kaas. Die
avond komen er al wat klanten
om hun bestellingen”, legt
Delphine uit. “Afhankelijk van
het werk op mijn andere job
verwerken we op woensdag
en donderdag de extra bestellingen. Vrijdag is er geen
zuivelverwerking. Op zaterdag
bereiden we de verwerking
van de verse kaas voor, die op
zondag zo’n twintig minuten
in beslag neemt. Daarnaast
moeten de schapen tweemaal
per dag gemolken worden.
Floris staat daarvoor op om
5u30, melkt de schapen, gaat

naar zijn andere job en melkt
de schapen nog eens wanneer
hij thuiskomt. Er komt dus wel
wat bij kijken”, zegt Delphine.
“Onze andere jobs combineren
met de boerderij is moeilijk,
maar met wat helpende handen lukt het wel. Onze ouders
steken regelmatig een handje
toe. En ik neem regelmatig
een verlofdag om aan de zuivel
te werken.”
Hoevepicknick
Delphine en Floris hebben
nog grote plannen met hun
bedrijf. Zo willen ze er graag
een hoevepicknick van maken,
in samenwerking met het label
‘100% West-Vlaams’. “Zo kunnen mensen bij ons ontbijten
en lunchen, genieten van de
lokale producten met uitzicht
op de schapen én is er een
speeltuin voor de kinderen”,
zegt Delphine. “Om dat te
bereiken, moeten we hier nog
een zaaltje voorzien en financieel nog wat investeren.” Een
leven in de landbouw ziet het
koppel nu dus helemaal zitten.

7 weetjes over schapen
• Een schaap wordt tien
tot twaalf jaar oud.
• Schapen worden een à
twee keer per jaar geschoren.
• Schapen kunnen tien
maanden per jaar melk
geven. Ze worden dan
twee keer per dag gemolken.
• Per dag geeft een
schaap zo’n 1,5 tot 1,6
liter melk. Op tien maanden is dat dus 450 liter!
• Schapen zijn 146 dagen
per jaar drachtig.
• Vanaf de tweede dracht
is er meer kans op tweelingen of zelfs drielingen.
• De schapen op de boerderij van Delphine en
Floris krijgen de naam
‘Belgische Melkschapen’.
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Noor (21) en Stef (21) dromen over
een buitenlands kamp

“We kiezen bewust
een land dat niet
voor de hand ligt”
KLJ’ers vind je in alle vormen
en maten. In Blind Date, stellen we twee – voor elkaar
onbekende – KLJ’ers aan elkaar voor. Wat willen ze van
elkaar weten en wat kunnen
ze bijleren?
Voor sommigen mag een
kamp dat tikkeltje meer zijn.
Noor Maes (21) van KLJ
Deurne ging als lid verschillende keren op buitenlands
kamp en organiseert binnenkort haar eerste als leiding.
Voor Stef Van den Brande
(21) van KLJ Zele-Heikant is
een buitenlands kamp voorlopig nog onbekend, maar
niet onbemind. Wat hebben
zij te vertellen over buitenlandse kampen?
Stef: “Een buitenlands kamp
staat al lang op het verlanglijstje van KLJ Zele-Heikant, maar je
hoort toch vaak dat het veel tijd
kost om dat voor te bereiden.
Hoe pakt jouw KLJ dat aan,
Noor? Regelen jullie alles zelf of
werk je samen met een organisatie die het werk doet?”
Noor: “Wij organiseren ons
kamp via JEKA, een organisatie die groepsreizen voor
jongeren en groepen verge-

makkelijkt. Ze ondersteunen
ons door info te geven over activiteiten die je ter plaatse kan
doen en bieden een spaarplan
aan. Je kan er pakketreizen
kiezen waarbij transport, logement en maaltijden inbegrepen zijn. Een annulatieverzekering wordt standaard voorzien
voor elke reiziger, dat is een
groot pluspunt.”
“Op de website van JEKA vind
je het aanbod aan groepsreizen. Je kiest met je groep een
bestemming en reserveert die
locatie voor een bepaalde periode. Onmiddellijk krijg je de
prijs per persoon te zien, dus
je weet ook meteen hoeveel je
kamp zal kosten. Na je reservatie neemt JEKA contact met je
op om de exacte vertrek- en terugkeerdata vast te leggen. Het
kamp duurt tien à twaalf dagen
binnen de gekozen periode.”
ONCE IN A LIFETIME
Stef: “Dat klinkt wel heel interessant! Is die prijs all-in of betalen jullie zelf ook een deel?”
Noor: “De prijs is all-in, maar
meestal vragen we wel een
beetje extra budget aan de ouders, zodat we ook specialere

“Door maar uitzonderlijk
op buitenlands kamp
te gaan, hou je het
betaalbaar”

activiteiten kunnen organiseren.
We gaan bijvoorbeeld graag
naar een waterpretpark en dat
kost natuurlijk ietsje meer. Het
toffe aan dit concept is dat je
zelf de vrijheid hebt om te kiezen wat je doet en hoeveel je
ervoor wil uitgeven.”
“Een buitenlands kamp heeft
natuurlijk een prijskaartje. Om
de drempel zo laag mogelijk
te houden, organiseren we
er eentje om de zeven jaar.
Waarom dat precies zeven jaar
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Noor: “Ja, we bieden een
spaarplan aan waarbij het kamp
in schijven betaald kan worden.
De oudere groepen doen ook
enkele kasacties of klusjes bij
mensen thuis om een centje bij
te verdienen, maar dat is vooral
voor de extraatjes, zoals het
waterpretpark.”
Stef: “Wij plannen nu ons allereerste buitenlands kamp.
Om geld in het laatje te brengen, organiseerden we een
plantenverkoop en een fuif.
Je schrikt ervan hoeveel geld
je daarmee kan ophalen. Wij
denken er vooral aan om naar
het buitenland te gaan met
onze oudste leden, al vraag
ik me af of het ook met jonge
leden mogelijk is?”

is, weet ik niet, maar doordat
het niet jaarlijks is, voelt een
buitenlands kamp als een once
in a lifetime experience.”
GELD IN HET LAATJE
Stef: “Goed bedacht! Zo hou
je de balans tussen de dure
buitenlandse kampen en de
goedkopere binnenlandse
kampen in evenwicht. Doen
jullie ook iets om de kampprijs
te drukken?”

Noor: “De allerkleinsten gaan
bij ons niet mee, want zij gaan
normaal gezien maar vijf dagen op kamp. Een buitenlands
kamp duurt echter gemakkelijk
tien dagen. De iets oudere
leden mogen wel mee, maar
moeten dat natuurlijk niet.
Wie niet mee wil, kan in de
paasvakantie op alternatief
kamp dat een week duurt. Als
we naar het buitenland gaan,
kiezen we ook altijd voor een
bestemming die niet voor de
hand ligt. Zo ben ik al naar
Tsjechië en Kroatië geweest en
het volgende kamp gaat naar
Hongarije. Waar willen jullie
naartoe?”
ANDERE REGELS
Stef: “Wij willen ook naar
Hongarije en er het Balatonmeer bezoeken. Nu we een
buitenlands kamp aan het organiseren zijn, merken we dat
er ook wel wat dingen geregeld moeten worden waaraan

je in eerste instantie niet zou
denken. Minderjarigen moeten
bijvoorbeeld toestemming krijgen van hun ouders om België
te verlaten.”
Noor: “Inderdaad. In sommige
landen moet je bijvoorbeeld
betalen met een andere munt,
dus moet je eerst nog geld laten inwisselen. Ook de wetgeving kan verschillen per land.
Omdat je met al die dingen
rekening moet houden, vragen
we geregeld tips aan andere
afdelingen of jeugdbewegingen die al naar dat land zijn
geweest. Zo vergeten we zeker
niets.”
Stef: “Slim! Misschien komen
wij ook nog wel eens wat extra
tips vragen bij jullie. Ik heb in
ieder geval enorm veel zin om
op buitenlands kamp te gaan!”
Noor: “Groot gelijk! Het is
echt een unieke belevenis om
samen met je vrienden een
andere cultuur te leren kennen.
De sfeer tijdens een buitenlands kamp is ook helemaal anders en je groeit er nog meer
naar elkaar toe. Wij hebben in
Kroatië bijvoorbeeld een boottocht by night gedaan, wat
echt heel mooi was. Dat met je
vrienden kunnen delen, is echt
uniek.”

“Een buitenlands
kamp is een unieke
ervaring om samen
met je vrienden te
beleven”
Noor Maes,
KLJ Deurne
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Doe de test

Met welk souvenier
kom jij naar huis?
Met het mooie weer
dwalen onze gedachten
al snel af naar de zomer, vakantie en op reis
gaan. Maar wat voor
type persoon ben jij op
vakantie? Kom je naar
huis met een koffer vol
souvenirs of eerder een
hoofd vol fijne herinneringen? Beantwoord
deze tien vragen en ontdek welk type vakantieganger jij bent en vooral
met welk souvenir jij
thuiskomt!
Vraag 1
Alle spullen die mee op
reis gaan, stop ik in…
K ...de grootste koffer die
ik vind. Zo is er zeker nog
plaats over om extra spullen mee terug naar huis te
nemen.
L ...de eerste zak waarvan ik
denk dat alles er wel in zal
passen.
J ...eenstevigetrekkersrugzak die ik elke dag met me
meeneem.

Vraag 2

Vraag 4

Trek je de stad in als je op
vakantie bent?
K Ja, natuurlijk! Ik bezoek
elke winkel die ik tegenkom.
L Uiteraard, want ik wil zo
veel mogelijk terrasjes
doen.
J De stad? Bah, ik trek liever
de natuur in.

Hoe vol stop je je koffer als
je op vakantie gaat?
K Ik laat nog een halve koffer leeg, want ik wil nog
veel nieuwe spullen ter
plaatse kopen.
L Mijn koffer zit bomvol.
Voor elk moment van de
dag heb ik een gepaste
outfit mee.
J Omdat ik mijn trekkersrugzak altijd op mijn rug
moet dragen, pak ik zo
licht mogelijk in.

Vraag 3
Welke schoenen draag je
tijdens je vakantie?
K Eenvoudige,maarsportieve schoenen waarmee ik
zonderproblemendehele
dag de stad kan verkennen.
L Mijn meest modieuze
schoenen, want ik wil er
goed uitzien op elke foto.
J Mijn stevigste wandelschoenenwaarmeeikelke
berg kan beklimmen.

Vraag 5
Hoe belangrijk vind je lekker eten tijdens je vakantie?
K Elke avond zoek ik een
goed restaurantje om de
dag mee af te sluiten.
L Ik kies steeds voor het
all-in-pakketvanhethotel,
zo moet ik niet telkens op
zoek naar een restaurant.
J Op mijn menu staan evenwichtige maaltijden, want
ik moet de dag nadien nog
veel kunnen wandelen.
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Vraag 6

Vraag 8

Spaar je het hele jaar door
voor je vakantie?
K Ja, zo kan ik veel nieuwe
spullen kopen.
L Ik heb wel wat centjes nodig om ongestoord te kunnen genieten op vakantie.
J Nee hoor. De natuur is grotendeels gratis!

Doe je gewaagde activiteiten tijdens je vakantie?
K De winkelbezoekjes zijn
zowat het meest avontuurlijke wat ik doe.
L Ik weet nooit waar de dag
ons zal brengen. Spannend!
J De natuur is nog mooier
als je van de paden afwijkt.

Vraag 7
Maak je tijdens je vakantie
veel tijd vrij voor jezelf?
K Ik kies voor een goede mix
tussen leuke dingen doen
met mijn vrienden of familie en op mijn eentje de
winkeltjes bezoeken die ik
wil.
L Alleen zijn vind ik maar
niets, dus ik wil altijd
vrienden of familie om me
heen hebben.
J Ja, in de natuur kom ik
volledig tot rust. Daar heb
ik niemand anders voor
nodig.

Vraag 9
Op vakantie overnacht ik
in…
K … een Airbnb, altijd makkelijk.
L … een all-in hotel, zodat ik
zorgeloos kan genieten.
J … een tent om ’s morgens
rustig wakker te worden
met de natuur.

Je antwoordde meestal

‘K’

Tijdens een vakantie speur je
naar de mooiste en leukste souvenirs. Je komt dan ook thuis
met een uniek aandenken uit
een hip, lokaal winkeltje en een
geplunderde spaarpot. De kast
in je kamer staat intussen vol
metheelwatherinneringenaan
mooie reizen.
Je antwoordde meestal

‘L’

Jij bent een echte levensgenieter en komt thuis zonder
souvenir, maar met een hoofd
vol toffe herinneringen en een
fototoestel vol sfeerbeelden.
Die foto’s en de daarbij horende verhalen deel je dan ook
met plezier met iedereen die
wil kijken en luisteren.

Vraag 10
Hoe fris jij je op tijdens je
vakantie?
K Een goede douche na
een lange dag doet altijd
deugd.
L Je vindt me terug met de
voetjes in het water van
het zwembad.
J Ik ga op zoek naar een
meertje voor een frisse
duik.

Je antwoordde meestal

‘J’
Een echt natuurmens zoals jij
koopt geen aandenkens in een
winkel, maar zoekt ze in de
natuur. Stenen, schelpen, gedroogdebloemen,jeverzamelt
het allemaal! Ook zal je nog
enkeledagenkunnengenieten
van die pijnlijke voeten na al
dat wandelen.
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Niemand zegt nee tegen een reisje, maar
veel mensen zouden je
toch gek verklaren als
je naar de andere kant
van de wereld verhuist.
Kathleen Aerts (oud-K3)
sprong in het diepe en
zette een stap die heel
haar leven veranderde.
“Als ik terugblik op mijn
leven, ben ik heel blij
hoe alles gelopen is.”

T

ussen 1998 en 2009 was
Kathleen Aerts zangeres
bij K3, maar sinds 2015
woont ze met haar man Steven
(36) en haar kinderen Lewis
en Jay in Zuid-Afrika. Daar
baten ze een reisbureau uit in
de stad Paarl, ongeveer zestig
kilometer ten noordoosten van
Kaapstad. Naast het reisbureau
koesterde Kathleen nog een
droom: een eigen guesthouse
openen. In het VTM-programma Villa Zuid-Afrika konden we
alles op de voet volgen. Het
was een avontuur met vallen
en opstaan.
NIEUW LEVEN
“Tweeëntwintig jaar geleden
ben ik hier voor de eerste keer
beland”, vertelt Kathleen. “Ik
vond Zuid-Afrika meteen het
mooiste land ter wereld. Nadien kwam ons gezin hier altijd
op vakantie om de Belgische
winters te overbruggen. De
seizoenen zijn hier omgekeerd,
dus we hadden het altijd
warm.”

Voormalig
K3’tje Kathleen
Aerts (43) over
haar avontuur
in Zuid-Afrika

“Leer een land
kennen voor je er
gaat wonen”
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Waarom ben je uiteindelijk
naar Zuid-Afrika verhuisd?
“Het mooie weer speelt een
rol. Nu is het hier herfst en
toch loop ik nog in een T-shirt
rond. Het leven is hier ook
anders dan in België. De mensen zijn hier heel vriendelijk,
in België zijn de mensen meer
op zichzelf en is het leven
veel gejaagder en meer gestresst. Een voorbeeld: als we
hier gaan wandelen met onze
hond, dan zegt iedereen goeiedag. Spreek je op de Meir in
Antwerpen iedereen aan, dan
bekijken ze je toch raar.”
“Je merkt dat de mensen hier
meer verbonden zijn en voor
elkaar in de bres springen. Als
kind groeide ik op in een wijk
waar iedereen elkaar kende.
Op sommige plekken in België
bestaat dat gevoel nog, maar
het is moeilijker te vinden. Hier
is dat vanzelfsprekend.”

“Vorig weekend
waren hier nog
vijftien kinderen
onaangekondigd aan
het spelen. Misschien
ben ik hier wel de
jeugdbeweging?”
Heb je nu meer tijd om te
genieten van het leven?
“We hebben huishulp, dus dat is
mooi meegenomen. Daardoor
hebben we veel meer vrije tijd,
want we besparen toch twee à
drie uur per dag omdat we niet

alle klusjes zelf moeten doen.
Mijn man en ik werken bovendien veel. Dat is onze passie en
vinden we leuk, maar ik heb ook
nog veel tijd voor de kinderen.
Eigenlijk vind ik het een voorrecht om hier te wonen. Ik voel
me hier gewoon thuis.”
CULTUURVERSCHIL
Heb je ooit een cultuurschok
ervaren?
“Niet echt. We zitten in het Europese gedeelte van Zuid-Afrika, niet in het deel waar je
twee uur moet rijden voor een
supermarkt. Het valt dan wel
te vergelijken met Europa,
toch is het hier mooier: er zijn
prachtige bergen en er is veel
meer zon. Alles is binnen handbereik. Natuurlijk is er wel een
cultuurverschil, dat ga ik niet
ontkennen. Sommige mensen
wonen hier in woningen die
gemaakt zijn van golfplaten.”
Zijn er dingen die je mist in
Zuid-Afrika?
“Weinig – onze vrienden zijn
allemaal al eens op bezoek
geweest en als wij naar Europa
komen, dan bezoeken we hen
ook vaak. Het leuke is dat je
dan ook echt iets te vertellen
hebt, want je hebt verhalen
van verschillende maanden.
Tegenwoordig kan je ook gemakkelijk contact houden via
het internet, hé. Het enige wat
ik soms anders zou willen, is
dat ik de kindjes van mijn broer
meer kan zien. Ondanks de
afstand heb ik toch een
goede band met hen. Ik ben
dus mijn broer aan het pushen
om iets vaker langs te komen.”
(lacht)

Zijn er in Zuid-Afrika jeugdbewegingen waar je kinderen
zich kunnen uitleven?
“Niet echt, maar veel vrije tijd
wordt hier opgeslorpt door
sportactiviteiten. Heel de dag
lopen hier kinderen rond om
bijvoorbeeld te voetballen.
Misschien ben ik hier wel de
jeugdbeweging? (lacht) Vorig
weekend waren hier nog vijftien kinderen. Dat was niet op
voorhand afgesproken, maar
dat maakt het allemaal zo gezellig. Ik maak dan ook altijd
extra eten.”
“Ik ben blij dat sport hier zo
belangrijk is: een gezonde
geest in een gezond lichaam is
belangrijk. Mijn kinderen sporten veel op school en dat vinden ze fijn. Soms zou ik willen
dat ik hier zelf naar school had
kunnen gaan.”
Heb je ooit in een jeugdbeweging gezeten?
“Ik heb een korte periode in
de Chiro gezeten, maar die viel
op zondag, op het moment
dat ik altijd bij mijn oma langsging. Ik ben nu eenmaal een
familiemens en vond het jammer dat ik mijn oma daardoor
niet meer zag. Uiteindelijk heb
ik voor mijn oma gekozen en
ben ik gestopt met de jeugdbeweging.”
OLIFANTEN EN SLANGEN
Intussen zijn jullie al zestien
jaar thuis in Zuid-Afrika. Welk
avontuur hier zal je altijd bijblijven?
“Toen we in een klein autootje
zaten in een safaripark, kwam

49

nergens bang voor, maar toen
stond mijn moederhart wel
even stil. Achteraf bleek het
een ongevaarlijke slang te zijn
maar ik heb Jay toch gezegd
dat, zolang hij geen achttien
jaar is en niet alle slangensoorten kent, hij niet zomaar naar
een slang toe mag lopen.”
“Pas op, zulke gebeurtenissen zijn uitzonderlijk. Er is nog
nooit iets gebeurd met onze
klanten. Het gaat pas fout als
je je niet aan de regels houdt.
Als je bijvoorbeeld ineens
uitstapt tijdens een safari om
foto’s te maken en dichterbij
een leeuw komt. Dan loopt het
natuurlijk mis. Dat is niet de
schuld van de dieren, het is je
eigen verantwoordelijkheid.”
BOMVOLLE KOFFERS

op een bepaald moment een
olifant recht op ons af. Ze
zeggen altijd dat je dan rustig
moet blijven en een beetje
achteruit moet gaan, maar de
olifant begon steeds sneller te
lopen en duwde met zijn poep
tegen de auto. De kinderen
waren nog heel klein en ik zei
hen dat ze vooral niet mochten
krijsen. Uiteindelijk is de olifant
weggegaan, maar dat was toch
één van de spannendste momenten.”
Hebben je kinderen al eens
iets uitgespookt waar je hart
van stilstond?
“In een safaripark zagen we
plots een enorme slang. Normaal ga je dan achteruit, maar
mijn jongste zoon, Jay, ging
dichterbij om te kijken. Hij is

Heb je spijt dat je die grote
stap naar Zuid-Afrika niet
eerder hebt gezet?
“Als ik terugblik op mijn leven,
ben ik blij hoe alles gelopen is.
Voor alles is er een moment en
alles is er gekomen op het juiste moment in mijn leven. Ik heb
het geluk gehad dat ik veel heb
mogen reizen. Dat is ook altijd
een passie geweest van mij.”

Toen ik nog bij K3 zat, lette ik
op de kleren die ik droeg. In
Zuid-Afrika hoeft dat niet.”
Keer je dan altijd met bomvolle koffers terug naar
Zuid-Afrika?
“Ik heb een trucje: Ik reis met
een lege koffer naar België en
kom dan met een volle terug.
(lacht) Eigenlijk shop ik niet
héél graag. Er is wel één winkeltje in België waar ik graag
naartoe ga en waar ik in een
uur tijd alles vind.”
Kom je ooit terug in België
wonen?
“Nee, daar zouden we niet
meer kunnen aarden. Mijn
kindjes zijn nu ook meer Afrikaans dan Belgisch. Hun eerste
taal is Engels. We spreken wel
Nederlands met hen, maar ze
praten steeds meer Engels en
denken ook in die taal. Omdat
ik het toch belangrijk vind dat
ze het Nederlands goed onder
de knie hebben, krijgen ze online lessen. Als ze ons bedrijf
ooit willen overnemen, moeten
ze toch de mails van de Nederlandstalige klanten zonder fouten kunnen beantwoorden.”
(lacht)

Voel je je nog thuis als je in
België bent?

Wat raad je mensen aan die
ook naar het buitenland willen verhuizen?

“Ik voel me zeker geen vreemde of buitenstaander, maar ons
echte thuis is Zuid-Afrika. België voelt eigenlijk als vakantie
aan. We doen dan ook dingen
die we hier niet hebben, zoals
naar een frituur gaan of shoppen. In Zuid-Afrika vind je niet
zulke toffe kleren. Niemand
is hier echt modebewust.

“Als dat je droom is, waarom
zou je het dan niet doen? Wij
hebben er nog geen seconde
spijt van gehad. Wij wisten wel
perfect wat we konden verwachten, want ik kwam al twintig jaar in Zuid-Afrika. Dus mijn
raad is: als je de stap zet – naar
welk land dan ook – leer het
land eerst kennen.”
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HET REISBOEKJE VAN
KATHLEEN
Hotel of camping?
“Een hotelkamer. Niet omdat
ik graag luxe wil, maar omdat ik een heel slechte slaper
ben.”
Een avontuurlijke of een rustige vakantie?
“Avontuurlijke vakantie!”
Rustig op het strand liggen
of de stad verkennen?
“Geen strand voor mij, want
ik kan niet lang stilliggen. Als
ik toch op het strand ben, dan
wil ik liever surfen dan gewoon
niks doen.”

Wat is je grootste ergernis
op vakantie?
“Vliegen doe ik niet graag.
Jammer genoeg is het een
noodzakelijk kwaad als je wil
reizen. Ik ben vrij claustrofobisch. Als ik te lang in een
vliegtuig zit, kom ik in de problemen.”

Wat is je droomvakantie?
“Onze droom is om voor een
jaar een wereldreis te maken
met de kindjes. Heel veel landen bezoeken, dat lijkt me
leuk.”

Met wie ga je het liefst op
vakantie?
“Met het hele gezin, natuurlijk.”
Wat doe je het liefst op vakantie?
“Wateractivitieten of iets met
dieren, maar liefst beide. Iets
met dieren in het water?”
(lacht)

Wereldwijd zijn meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht voor
oorlog, geweld en vervolging. Deze mensen zijn zwaarder dan ooit
getroffen.
Door onder meer de oorlog in Oekraïne worden we voor het eerst sinds lang geconfronteerd met grote
groepen vluchtelingen dichtbij huis. Al deze mensen hebben recht op een kans om een nieuw, menswaardig
leven op te bouwen.
Help ons mee dit te verwezenlijken: wandel mee met de Refugee Walk 2022, toon je solidariteit en zamel geld
in voor mensen op de vlucht!

Meer informatie: www.refugeewalk.be
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DE POLL
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Gedaan met
discussiëren, kibbelen
en redetwisten.
Onze poll zorgt
ervoor dat eeuwige
KLJ-dilemma’s
eens en voor altijd
worden uitgeklaard.
We stellen een
vraag aan onze
Instagramvolgers en
ontdekken zo hoe
jullie er écht over
denken.

S

ommige KLJ’s maken er
een traditie van om af en
toe eens op buitenlands
kamp te gaan. Ze bezoeken
dan mooie bestemmingen als
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,
Kroatië of Tsjechië. Sommige
afdelingen zoeken zelfs nog
exotischere oorden op. Maar is
die buitenlandse zon voor alle
KLJ’ers nodig? Of verkiezen ze
toch ons eigen Belgenlandje?
Maar liefst 61% blijft graag
in België voor een geweldig
kamp. Ons kleine landje heeft
dan ook alles te bieden wat je
maar nodig hebt: van avon-
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tuurlijke bossen in de Ardennen tot gezellige stranden en
duinen aan de zee.
Als we dan toch eens in het
buitenland zijn, dan laten we
iedereen luidkeels horen waar
we eigenlijk vandaan komen.
“We’re from Belgium. Mighty
mighty Belgium. And if they
can’t hear us. We sing a little
louder louder louder louder...”
Je ziet: we zijn er best trots op.
Wat je keuze ook is, het kamp
belooft sowieso een geweldig
avontuur te worden. Zoek je
KLJ-kledij dus al maar bijeen en begin al in te pakken.
Kamp, here we come!

39%
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Aantal antwoorden
594
Zit je me een brandende
kwestie waarvoor je
uitsluitsel zoekt?
Bezorg ons je idee via
helaba@klj.be of via
een berichtje naar onze
Instagrampagina, en
misschien vind je in de
volgende editie van Hélaba
het antwoord op jouw
vraag. Geen vraag, wel
een mening? Volg ons op
Instagram (@klj_vzw) en stem
mee op de volgende poll.
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KLJ’ERS IN HET BUITENLAND

Tekst Igor Bulcke

Vijf KLJ’ers
getuigen
over hun
buitenlandse
ervaringen

“Twijfel om
te vertrekken?
Dan moet je
zeker gaan”

V

aak speelt het leven
van een KLJ’er zich af in
zijn of haar dorp, maar
af en toe verlaten ze het nest
om andere ervaringen op
te doen. Denk maar aan een
buitenlandse stage of studie,
een eindejaarsreis of zelfs een
LAT-relatie. Wij spraken vijf
KLJ’ers over hun buitenlandse ervaringen: hoe was het en
welke tips geven ze mee?

AFSTUDEERREIS
IN
AUSTRALIË
Een eindejaarsreis is de
beste manier om je studies
af te sluiten, maar een afstudeerreis naar Australië, dat
is toch ongezien. Marie-Laure Devriendt (22) van KLJ
Wijtschate (West-Vlaanderen)
ging samen met enkele andere KLJ’ers naar de andere
kant van de wereld.
Marie-Laure volgde de bacheloropleiding agro- en biotechnologie aan Hogeschool
VIVES. Op het einde van die
studie stond een eindejaarsreis gepland, maar die werd

van het land. “In Australië kan
alles veel grootser aangepakt
worden dan in ons kleine
landje. Zo bezochten we een
akkerbouwbedrijf met volledig zelfrijdende tractoren die
24 uur aan een stuk veldwerk
kunnen uitvoeren’’, vertelt
Marie-Laure vol bewondering.

afgelast door corona. Toen de
grenzen van Australië opnieuw
openden, namen twee van
haar docenten het initiatief om
nog een reisje te organiseren
voor de afgestudeerden van
de laatste twee jaren.
Met 38 jongeren – waaronder heel wat West-Vlaamse
KLJ’ers – trokken ze op avontuur. “Australië ligt niet bij de
deur: we waren maar liefst
22,5 uur onderweg met het
vliegtuig’’, zegt Marie-Laure.
Hun bezoek begon in Sidney,
maar als studenten biotechnologie waren ze vooral geïnteresseerd in de landbouwcultuur

Hun bezoek aan de stad Cairns
zal volgens Marie-Laure altijd
bijblijven. “We voeren zo’n
anderhalf uur het zeegat in
om dan voor anker te gaan ter
hoogte van het Great Barrier
Reef. We beleefden een dag
vol snorkelen en duiken tussen
de koralen, tot wel acht meter
diep. Mijn mede-KLJ’ers en
ik zijn meer dan een levens
ervaring rijker.’’

OP ERASMUS
NAAR
OOSTENRIJK
Thomas Bonte (21) van KLJ
Beervelde (Oost-Vlaanderen) zat voor zijn studie een
semester lang in Wenen, de
Oostenrijkse hoofdstad. “Een
gave ervaring”, volgens hem.
Zijn advies aan anderen?
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niemand. In de dorpen heb je
wel traditionele groepen, maar
er is geen gemeenschappelijke
organisatie over heel het land.’’
Aan iedereen die nog op Erasmus vertrekt, wil Thomas het
advies geven om ter plaatse zo
veel mogelijk te doen. “Als je
op een andere plek bent, moet
je kei hard genieten en met zo
veel mogelijk mensen praten.
Alles wat hier in België gebeurt, kan je later nog inhalen.
Twijfel je nog om te vertrekken? Dan moet je zeker gaan.’’
“Gewoon gaan en zo veel
mogelijk doen.”
Het was Thomas’ zus die hem
overtuigde om de uitdaging
aan te gaan. “Ik had mijn zus
bezocht toen zij op Erasmus
was in Oostenrijk en dat vond
ik heel plezant. Toen ik zelf die
kans kreeg, wou ik die dan ook
niet laten liggen.’’ Eind september vertrok hij en midden
februari was hij weer in België.
Thomas maakte er nog een
coronagolf mee, maar daar
had hij naar eigen zeggen niet
veel last van. “We hebben
drie weken in een lockdown
gezeten, maar omdat ik in een
groot studentengebouw zat
met internationale studenten,
was dat niet heel erg. Mijn
Erasmusperiode verliep dus
niet honderd procent zoals
het moest zijn, maar het is wel
goed meegevallen.’’
Een cultuurschok beleefde
Thomas niet echt, maar hij ontdekte wel dat ze in Oostenrijk
geen jeugdbewegingen kennen. “Ik heb eens geprobeerd
uit te leggen wat een jeugd
beweging is, maar dat begreep

DE OCEAAN OVER
OM LES TE GEVEN
Lynn Dierckx (21) van KLJ
Tielen (Antwerpen) volgt
de lerarenopleiding lager
onderwijs en trok daarvoor
naar het buitenland. In het
Zuid-Amerikaanse land Ecuador gaf ze drie maanden lang
les aan kinderen.

Het was een droom die werkelijkheid werd, maar ook een
grote uitdaging. “Ik zat eerst
op een plek waar de mensen
geen Engels spraken, enkel
Spaans. Meer dan ‘hello’ en
‘bye’ kenden ze niet’’, zegt
Lynn. “Er werd ook weinig met
computers gewerkt en winkels
zijn heel basic, maar het eten
is er dan weer heel goedkoop,
mensen zijn vriendelijk en je
wordt overal aangesproken.”
Voor Lynn vielen vooral de verschillen in normen en waarden
op. “In Ecuador is er veel meer
respect voor leerkrachten. Als
de leerkracht het klaslokaal
binnenkomt, staat iedereen
recht totdat die zegt dat je
mag gaan zitten.”
Vooral de schrijnende situaties
waarin de kinderen leven,
blijven haar bij. “Kinderen krijgen er minder kansen dan in
België. Ze kunnen nooit
zomaar doen wat ze willen.
Wij hebben keuzes, hobby’s
én studies, daar leggen de
ouders alles op en moeten kinderen na de schooluren werken in de landbouw. School is
voor de kinderen dan ook een
pauze, een soort van vrije tijd.”
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Ondertussen is Lynn enkele
weken terug en mist ze Ecuador enorm. “Ik ben er drie
maanden geweest en heb heel
veel mensen leren kennen. Het
was moeilijk om afscheid van
hen te nemen. In het begin
van mijn reis heb ik de lat voor
mezelf ook heel hoog gelegd,
maar je moet gewoon je eigen
ding doen en genieten van de
kleine gelukjes. Het was een
geweldige ervaring!”

NIEUWS MAKEN
BIJ ONZE
NOORDEBUREN
Igor Bulcke (21) van KLJ Schiplaken (Vlaams-Brabant) stak
begin april de grens over
en ging bij het Algemeen
Dagblad in Rotterdam aan
de slag. Hoewel we dezelfde
taal spreken, botste Igor al
snel op verschillen met onze
noorderburen.

Als laatstejaarsstudent Journalistiek stond Igor nog een
eindstage te wachten. Veel van
zijn medestudenten zochten
een stageplek bij de VRT of
DPG Media, maar Igor trok
naar Nederland, waar hij een
plekje vond bij het Algemeen
Dagblad in Rotterdam, de
zusterkrant van Het Laatste
Nieuws. “Ik wou graag naar
het buitenland om even op
mijn eigen benen te staan.”
Als deel van de online nieuwsdienst publiceert hij dagelijks
verhalen op zowel de site als
in de krant, maar dat verloopt
niet zonder slag of stoot.
“Onze taal is zo verschillend.
De eindredacteurs moeten
regelmatig mijn teksten ‘ontvlaamsen’. Het zit vaak in
kleine dingen. Ik besef nu pas
hoeveel Franse woordjes wij
gebruiken of wat echt puur
Vlaams is. Ondertussen weten ze wel wat ik bedoel als ik
‘allez’ of ‘amai’ gebruik, maar
nog vaak fronsen ze de wenkbrauwen.”
Ondanks de verschillen en de
hoge werkdruk raadt Igor het
iedereen aan, een buitenlandse stage. “Het is een zalige
ervaring. Ik voel me hier zo
goed. Het is wel heftig, want
ik was nog nooit op kot geweest. Door hier ook nog als
jobstudent actief te zijn, werk
ik soms 55 uur per week. Mijn
tip: probeer zo veel mogelijk
te genieten van je tijd in het
buitenland. Dat doe ik soms
misschien te weinig.”
Igor heeft na al die maanden
zin gekregen in meer. “Wie
weet blijf ik hier. Veel studenten gaan na hun stage aan de
slag als freelancer. Inmiddels

heb ik mijn stage al verlengd
tot juli. Langer kon niet, want
midden juli vertrek ik op KLJkamp. Vanaf augustus hoop ik
terug te keren als freelancer. In
het begin kan ik dat nog vanuit
België doen, maar misschien
verhuis ik nadien definitief naar
Nederland? We zien wel.”

LIEFDE OVER
DE PORTUGESE
GRENS HEEN
Vincent Surkijn (22) van KLJ
Zepperen (Limburg) is al
jarenlang verliefd op een
Portugees meisje dat hij leerde kennen tijdens zijn studie.
Na drie jaar pendelen tussen
Zepperen en Lissabon is hij
klaar om zijn spullen te pakken en naar de zon te trekken voor zijn grote liefde.
Drieënhalf jaar geleden ontmoette Vincent de Portugese
Fransisca op een kotfeestje in
Leuven. Fransisca was toen op
Erasmus in België. De vonk
sloeg meteen over, maar Fransisca moest niet veel later weer
naar huis. De twee hielden
contact en wilden elkaar terug
zien. Fransisca kwam opnieuw
naar België om haar master te
halen en Vincent ging daarna
op Erasmus naar Portugal. “Dit
semester proberen we toch
één keer per maand bij elkaar
te zijn.”
Ondertussen is Francisca
afgestudeerd en aan het werk
in Lissabon. Als Vincent ook
afstudeert, hoopt hij haar
achterna te gaan. “Ik studeer
dit jaar af en ben al op zoek
naar werk in Portugal, maar het
is niet zeker of ik daar iets zal
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de dan zo sterk? “Als je me dit
vijf jaar geleden had verteld,
had ik je nooit geloofd. Ik zie
het als een uitdaging en blijf
zeker proberen. Tijdens de coronaperiode hebben we elkaar
bijvoorbeeld soms drie tot vier
maanden niet gezien. Dat was
een heel moeilijke periode.”

vinden.” Francisca probeerde
eerst werk te vinden in België,
maar doordat ze geen Frans
of Engels spreekt, is dat niet
gelukt.
Veel mensen zouden Vincent
gek verklaren, maar is die lief-

Vincent hoopt met zijn verhaal
anderen in gelijkaardige situaties een hard onder de riem te
steken. “Als het goed klikt, dan
moet je het sowieso doen. Het
is wel belangrijk om goed te
communiceren en momentjes
in te plannen waar je naar uitkijkt. Tegenwoordig ben je ook
overal supersnel. De wereld is
een pak kleiner tegenwoordig,
dus probeer het gewoon.”

GROEPSREIZEN
Op buitenlands kamp met je jeugdbeweging!

België zal hij in ieder geval niet
helemaal achter zich laten. “Als
ik verhuis, dan zou ik sowieso
terugkomen om vrienden en
familie te bezoeken. Ze begrijpen wel waarom ik dit doe
en zeggen dan ook dat ik het
gewoon moet proberen.”

Check al onze
bestemmingen

www.jeka.be

A
K
E
J
t
e
Reis m
INDICAMP new
Kampen met individuele inschrijving
Op reis met vrienden of monitor worden?

Ontdek het
allemaal op

www.indicamp.be
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Tekst & foto Marije De Decker

FilipijnenAsielenPercivalreisden23uurvoorOpkikker

“Veel verschillen én
gelijkenissen tussen
Filipijnse en Belgische jongeren”
Net geen dag reizen om mee
te doen met Opkikker, het
nationaal weekend voor alle
KLJ-leiding en -bestuursleden? Het klinkt gek, maar
deze twee jonge Filipino’s
deden het wel. Asiel Romei
Canta en Percival Celestino
vlogen in de paasvakantie
van Manilla naar Brussel voor
een week om nooit meer te
vergeten.

N

iet overal in de wereld
staat jeugdwerk even
stevig in de schoenen als
in België. Jongeren in de Filipijnen, bijvoorbeeld, krijgen lang
niet dezelfde kansen als hier.
Omdat KLJ daar samen met de
ngo Trias iets aan wil doen, slaan
we al een paar jaar de handen in
elkaar met verschillende Filipijnse jongerenorganisaties om bij

te leren van elkaar. De voorbije
jaren gebeurde dat vooral online, maar daar komt eindelijk verandering in nu het coronavirus
reizen weer toelaat. Zo konden
Asiel en Percival in de paasvakantie naar België vliegen.
Van welke Filipijnse jongerenorganisatie zijn jullie lid?
Asiel: “We zijn allebei lid van
de jongerenafdeling van Patamaba. Dat is een organisatie
die opkomt voor de rechten
van ondernemende mensen
die in de informele economie
van de Filipijnen werken. Dat
zijn dus Filipino’s die producten of diensten verkopen zonder dat de overheid daarvan
op de hoogte is.”
Percy: “Ik ben al een paar jaar
voorzitter van onze jongerenafdeling en Asiel is mijn vicevoorzitter. Ons inzetten voor jongeren zit echt in ons bloed, want
onze moeders zijn twee van de
oprichters van Patamaba.”
VAN KLJ WIEKEVORST
TOT DE AMBRASSADE
Wat hebben jullie deze week,
tijdens Opkikker, allemaal
gedaan?
Asiel: “Te veel om op te noemen! We zijn echt doodop,
maar we vonden het geweldig.
We deden mee met Opkikker

Internationaal (het programma
voor internationale gasten,
red.) en de gewone Opkikker.
Op zondagmiddag namen
we deel aan de activiteiten
van KLJ Wiekevorst en we bezochten verschillende Vlaamse
organisaties, zoals de Ambrassade in Brussel.”
Percy: “We gaven tijdens Opkikker ook een initiatie van een
leiderschapstraining die we in
de Filipijnen organiseren voor
onze leden. Daarnaast hebben
we vooral veel gepraat met
andere jongeren. En pintjes
gedronken, dat ook.” (lacht)
Asiel: “En wat eten jullie vaak
brood! Wij eten normaal drie
keer per dag rijst, dus dat is
wel een groot verschil.”
De leiderschapstraining die
jullie in de Filipijnen organiseren en op Opkikker herhaalden, wat houdt die precies in?
Percy: “Dat is een opleiding
waarmee we jongeren mondiger helpen te maken. Pas
als ze genoeg zelfvertrouwen
hebben, durven ze een actieve
rol te spelen in hun lokale gemeenschap. We proberen dat
op een speelse en creatieve
manier te doen.”
Asiel: “Veel jongeren die zijn
aangesloten bij Patamaba
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“Alle jongeren ter
wereld willen plezier
maken met anderen en
zich smijten voor iets
waarin ze geloven”

“In onze taal
bestaat er zelfs
geen woord voor
‘jeugdwerk’”

Asiel

Percival

zijn jonge ondernemers in
wording. Via onze organisatie
hopen ze dus skills te leren die
hen kunnen helpen in hun dagelijkse leven.”
Wat nemen jullie zelf terug
mee naar huis?
Percy: “Ik was vooral erg onder de indruk hoe vroeg jongeren bij KLJ beginnen en hoe
lang ze betrokken blijven. In
de Filipijnen bereiken we met
onze organisatie jongeren tussen de 14 en 30 jaar. Maar hier
starten ze al wanneer ze zes
zijn. Dat zorgt er volgens mij
voor dat jongeren veel langer
loyaal blijven als lid.”
Asiel: “Een groot probleem
voor ons is dat veel Filipijnse
jongeren onze organisatie verlaten eens ze geleerd hebben
wat ze nodig hebben. We zijn
dus op zoek naar manieren
om hen langer betrokken te
houden. Onze werking ook
openstellen voor kinderen kan
misschien een oplossing zijn.”
Jullie merken dus veel verschil tussen vrijwilligerswerk
in de Filipijnen en hier?
Asiel: “Ja, toch wel. Bij ons gebeurt eigenlijk niets echt vrijwillig: je moet jongeren bijna
altijd betalen om hen iets voor
de organisatie te laten doen.

Het is dus maf om te zien dat
het hier de KLJ’ers zijn die betalen om deel te nemen aan
Opkikker en niet omgekeerd.”

ledenwerving, vooral in gebieden buiten de stad. Ook moet
de structuur van onze organisatie professioneler worden.”

Percy: “In de Filipijnen is de
mindset van jongeren totaal anders: de meesten willen vooral
gewoon een job vinden en geld
verdienen. Het leven is voor
ons veel harder op dat vlak,
want we krijgen minder financiële steun van thuis uit. Heel wat
leeftijdsgenoten moeten meebetalen om thuis de eindjes aan
elkaar te kunnen knopen. We
hebben dus minder tijd voor
hobby’s of lekker nietsdoen
met vrienden. Bovendien ondersteunt onze overheid jeugdwerk amper, laat staan dat we
er subsidies voor krijgen. Dat er
in onze taal zelfs geen woord
bestaat voor ‘jeugdwerk’ zegt
op dat vlak genoeg.”

Percy: “De spirit en drive van
KLJ wil ik in de toekomst graag
meer in onze organisatie krijgen. Ik heb deze week ook
geleerd dat enkel wij het beste
weten wat de noden van jonge
mensen zijn en daarvoor wil ik
graag nog meer zorg dragen.”

Asiel: “Tegelijk zijn er ook best
veel gelijkenissen hoor. Plezier
willen maken met andere jongeren en je smijten voor iets
waar je in gelooft, is, denk ik,
universeel.”

WAT DOET TRIAS?
Trias is de ngo van KLJ en
versterkt wereldwijd tientallen boeren- en ondernemersorganisaties en hun
jeugdafdelingen met advies
en opleidingen. En dat in
Afrika, Latijns-Amerika en
Azië. Samen met KLJ verbindt Trias zo jongeren over
de wereld. Meer op
www.trias.ngo/klj.

Wat brengt de toekomst
voor Patamaba?
Asiel: “Sinds het begin van de
pandemie zijn we helaas best
veel leden verloren. We willen dus opnieuw focussen op

ZIN OM MEE TE DOEN?
Ben je 16 jaar of ouder en
wil jij misschien ook eens
op uitwisseling naar de Filipijnen? Word dan lid van
de KLJ-werkgroep ‘Internationaal’. Stuur een mailtje
naar internationaal@klj.be.
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Tekst & foto Patrick Dieleman

Op bezoek bij de Gentse Floraliën

“Onze bloemen en planten
gaan de wereld rond”
Wist je dat onze Vlaamse sierteelt voor een groot
deel voor export bedoeld is? Vorig jaar voerde
België voor 700 miljoen euro bloemen, planten en
bomen uit naar het buitenland, het overgrote deel
kwam vanuit Vlaanderen. Een van de blikvangers van
de Vlaamse sierteelt is nog altijd de azalea, dus gaan
we in gesprek met azaleateler Koen Van Hecke uit
Zeveneken (Lochristi). Hij maakte zich eind april klaar
voor de Gentse Floraliën. Die vierjaarlijkse tentoonstelling van bloemen en planten is een van zijn grootste passies, en is sterk met zijn familie verweven.

H

et is alle hens aan dek
ten huize Van Hecke om
de voorbereiding op de
naderende Floraliën op tijd
af te ronden. Azaleas telen –
Koen en zijn vrouw Sabine zijn
gespecialiseerd in de azalea
japonica – zit hier in de familie, want Koen is de vijfde
generatie telers. In 1893 start
Frederik Van Hecke, de betovergrootvader van Koen, met
een bloemisterij in Zaffelare,
zo’n drie kilometer verderop.
Zijn zoon Adolf heeft vijf zonen
die allemaal het vak voort willen zetten. Drie zonen blijven
op de kwekerij, twee zwermen
uit – waaronder Koens grootvader Albert. Die Albert zal
onlosmakelijk verbonden blijven met de teelt van de azalea
japonica: ooit vond hij op zijn
kwekerij een spontane zaailing
waar hij potentieel in zag. Uit-

“Mijn koelcel staat
nu al een maand te
draaien om planten
af te remmen, zodat
ze op het juiste
moment in bloei
staan”

eindelijk heeft hij die naar zijn
vrouw, ‘Madame Albert Van
Hecke’, genoemd.
FLORALIËN
Hij koestert een foto van zijn
grootvader Albert met koningin Astrid, zegt Koen, die
tijdens de opening van een
editie van voor de Tweede
Wereldoorlog werd gemaakt.
Traditioneel woont het konink-
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lijk echtpaar elk jaar de opening van de Floraliën bij. “We
doen al mee met de Floraliën
sinds 1893”, vertelt Koen fier.
Voor een sierteler valt er eer te
behalen op de Floraliën, maar
deelnemen vergt ook heel
wat inspanningen, vaak ook
financieel. “Mijn koelcel staat
nu al een maand te draaien om
planten af te remmen – zodat
ze op het juiste moment beginnen te bloeien. De dag en het
uur waarop ze zich op hun best
moeten laten zien, staan vast.
De laatste weken voor de wedstrijd moeten we spelen met
koelen en verwarmen. Afhankelijk van het weer staan de planten gewoon in de serre, in een
koele loods of in de koelcel. We
doen mee met de competitie
van de grote planten, die de
plantenliefhebbers een idee
geven hoe het plantje dat ze
kopen er later zal uitzien.”
In de koelcel staan inderdaad
heel wat planten van een behoorlijk formaat. Vlak bij de
deur bewonderen we een plant
van zowat anderhalve meter
hoog en twee meter diameter.
“Hoe oud ze precies is, kan
ik niet zeggen”, vertelt Koen.
“Maar ze heeft zeker al vier
Floraliën meegemaakt.”
Deelnemen mag dan wat geld
en heel veel inspanningen kosten, Koen heeft al ondervonden
dat de Floraliën zijn verkoop
een duwtje in de rug geven.
“Zeker de grote planten waarmee we deelnemen, spreken
mensen aan. Er komen heel
veel echte plantenliefhebbers
naar de Floraliën. Ik kan ervan
genieten om naar de reacties
van de bezoekers te luisteren,
want ik steek daar iets van op.
Voor deze editie ben ik bijvoor-

“De reacties van
de bezoekers op
de Floraliën leren
me veel over welke
planten populair zijn”
beeld heel nieuwsgierig hoe de
mensen zullen reageren op een
speciale Japanse variëteit met
pomponnetjes. Op die reacties
zal ik me baseren om ze al dan
niet verder te kweken.”
TOEKOMST
Dat Koen niet de enige is die
uitkijkt naar de Floraliën, blijkt
als zoon Bram komt meeluisteren tijdens ons gesprek. “Ik
weet perfect wanneer de Floraliën plaatsvinden en kijk er al
naar uit om onze planten daar
te zien bloeien”, zegt hij Hij
kijkt er ook al naar uit om samen met zijn vader en moeder
hun stand op te stellen. Of dat
betekent dat Koens opvolging
verzekerd is, is nog onduidelijk. Bram studeert alternatieve
energietechnieken, “maar hij
kan de variëteiten beter uit
elkaar houden dan ik”, vertelt
Koen met enige fierheid. “We
gaan ook altijd samen naar
Italië, om daar planten in te
kopen.” Bram reageert dat hij
al spelend tussen de planten
is opgegroeid, maar hij krijgt
alle vrijheid om de richting uit
te gaan die hij wil. En in de
tussentijd blijft de bloemisterij
van Koen en Sabine bekend
als ‘Bloemisterij Albert Van
Hecke’. Die naam prijkt ook in
grote letters op de watertoren
– centraal op het bedrijf – die
ooit gebouwd werd door pater
familias Albert.

Ben jij al #Boerentrots?
De beweging #Boerentrots neemt je graag mee
op ontdekkingstocht in de
Vlaamse landbouwsector.
Onze boeren en tuinders
geven je een kijkje achter
de schermen van hun bedrijf en vertellen boeiende
en verrassende verhalen
over de boerenstiel. Zo
kom je op een leuke manier
te weten waar al dat lekkers
op je bord vandaan komt.
Steun onze boeren op
www.boerentrots.be.
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Tekst & foto Jonas Smeulders

Maak plaats voor de échte
Italiaanse spaghetti bolognaise:
Ragu alla Bolognaise
Het is de favoriet van velen,
thuis en op kamp: spaghetti
bolognaise. Lekker Italiaans,
zou je denken. Maar wist je
dat de Italianen het helemaal
niet eten zoals wij dat doen?
Zo gebruiken ze een andere
pastasoort en ook de saus is
anders. De echte naam is zelfs
‘Ragu alla Bolognaise’. Dat
willen wij eens proberen!

RaguallaBolognaise,
wa’s da?
De Ragu alla Bolognese is eigenlijk een vleessaus die je eet
met tagliatelle, fettucini en heel
misschien met pappardelle, maar
nooit met spaghetti. Veertig jaar
geleden werd het recept officieel
vastgelegd door de Accademia
Italiana della Cucina, een academie die de tradities van de
Italiaanse keuken wil beschermen. Wat er dan zoal in de saus
zit? Kalfsgehakt, varkensgehakt,
pancetta, wortel, ui, bleekselderij, runderbouillon, rode wijn,
tomatenpuree en melk. Ook zijn
er enkele ingrediënten verboden,
denk maar aan champignons,
courgette en paprika. Waarom
zitten die ingrediënten dan wel in
de bolognaisesaus die wij kennen? Dat komt omdat Italianen
die verhuisden naar andere landen – voornamelijk de Verenigde
Staten – eigen interpretaties van
het gerecht maakten. Je kan dus
zeggen dat spaghetti bolognaise
een Amerikaans gerecht is.

Ingrediënten
voor 4 personen

• 500 gr tagliatelle
• 300 gr rundvlees
• 150 gr varkensbuikspek (pancetta)
• 50 gr gele wortel
• 50 gr selderij
• 50 gr ui
• 300 gr gepureerde of
gepelde tomaten
• ½ glas rode wijn
• 1 glas volle melk
• Een beetje bouillon
• Olijfolie of boter
• Zout en peper
• Keukenbenodigdheden
• Een mes en snijplank
• Een grote pan
• Een kookpot
• Een houten lepel
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STAP 1
Snijd het rundvlees en het spek
in fijne stukjes. Doe hetzelfde
met de wortel, selderij en ui.

STAP 4
Voeg de wijn toe en roer
voorzichtig tot die volledig is
verdampt.
STAP 5
Doe tenslotte de gepureerde
tomaten in de pan en zet er
een deksel op. Laat de saus
langzaam sudderen voor
ongeveer twee uur. Voeg een
beetje bouillon toe als dat
nodig is. Giet naar het einde
toe de melk bij in de pan.
Breng tot slot de saus op
smaak met peper en zout.

STAP 7
Ziezo, je pasta en saus zijn
klaar! Serveer alles samen en
begin maar te smullen.

STAP 2
Smelt het spek in een grote
pan. Voeg drie eetlepels
olijfolie of 50 gram boter toe
en vervolgens de fijngesneden
groenten.
STAP 3
Doe het rundvlees erbij en roer
goed met een houten lepel.
Laat het een geheel een tijdje
sissen tot het rundvlees bruin
wordt.
STAP 6
Kook de tagliatelle gedurende
7 tot 10 minuten. Gebruik
daarvoor genoeg water in een
kookpot en doe er een klein
beetje zout bij.
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Hoe katholiek ben je?
“Op school heb ik altijd
lessen godsdienst gehad
en ik ben zelfs misdienaar
geweest, maar nu ben
ik niet meer bezig met
geloof. De achterliggende
boodschappen vind ik wel
mooi.”
Wat kies je: de hemel
of de hel?
“De hel zou misschien wel
cool zijn, maar laten we toch
maar naar de hemel gaan. Of
beter: naar de plaats waar ze
de beste koffie hebben!”
Een hostie of de miswijn?
“Een hostie. Als kind kreeg
je een kruisje op je hoofd,
maar je wou altijd die hostie
hebben. In de miswijn zit
bovendien ook te veel water.”
Een cadeau geven of
een cadeau krijgen?
“Beide zijn moeilijk. Ik hoef
niet meteen cadeautjes te
krijgen, maar anderzijds ben
ik ook niet goed in cadeautjes
geven. Ik ben er niet creatief
genoeg in. Maar als ik echt
moet kiezen, ga ik toch voor
de cadeaus geven.”

L

Hoe landelijk ben je?
“Ik woon in een boerendorp,
op het einde van een straat
met velden rondom mij. Mijn
grootouders hadden koeien
en als er vroeger een kalfje
geboren werd, belden ze
me altijd op en vroegen ze
of ik kwam kijken. Ik ben dus
opgegroeid met de L.”
Wat kies je: vliegen over
een stad of over een
uitgestrekt landschap?
“Over een stad en dan vooral
’s nachts. Ik heb al veel mooie
foto’s van Parijs of Brussel
gezien die vanuit een
cockpit genomen werden.
Al die lichtjes zorgen voor
een prachtig uitzicht.”
Appels of peren?
“Peren, want die zijn veel
lekkerder!”
Waar wil je wonen:
New York of Wambeek?
(lange stilte) “Wambeek,
want in New York zou ik te
veel binnenlandse vluchten
moeten doen. Ik wil wel eens
een periode in het buitenland
wonen, maar ik weet nog niet
goed waar precies.”
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Hoe jeugdig ben je?
“Vrij jeugdig! Nu ben ik
geen leider meer op zondag,
maar tijdens activiteiten
was ik altijd degene die
meespeelde en onnozel
deed met de kinderen.”
Wat kies je: een
binnenlands of een
buitenlands kamp?
“Een buitenlands kamp,
maar dat hebben we
eigenlijk nog nooit gedaan.
Misschien is dat wel iets om
in te voeren!”
Een strandvakantie
of een citytrip?
“Een stad met een strand,
mag dat ook? (lacht) Doe
anders maar het strand.
Vakantie betekent voor mij
rustig genieten en heel veel
eten. Bij een citytrip moet je
nog iets te veel wandelen.”
Een KLJ-uniform of
een pilotenuniform?
“Dat is een strikvraag!
Toch ga ik voor het
pilotenuniform. Mijn sjaaltje
kan ik nog meenemen, hé.
Het pilotenuniform kan ik
bovendien nog lang dragen,
KLJ stopt officieel
op je 35ste.”

Van kop tot teen KLJ
Zonnebril € 3,00

Veiligheidshesje € 5,50
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Sjaaltje € 4,00

Schoenveters € 2,50

T-shirt € 10,00

Trui € 31,00

Short € 32,00

Rok € 29,00
Heb je vragen of een wild idee
voor een nieuw product?
Stuur dan zeker een mailtje naar winkel@klj.be.

Sportkousen € 8,00

KLJ-LEUVEN
Diestsevest 32 bus 3b
3000 Leuven

Hélaba P924877
Verschijnt vier keer per jaar
Juni 2022

