WAT?

M E E R IN FO ?

Samen op avontuur en plezier maken.
Genieten van adembenemende
landschappen: van woestijn en Dode Zee
tot de groene heuvels van Galilea.

DIRK DECUYPERE
dirk@klj.be / dirk@ksa.be
0486 30 06 72

Bruggen slaan tussen jeugdbewegingen,
ieder vanuit zijn eigenheid, op zoek naar
wat ons bindt.

KAREL BILLIET
Karel.billiet@klj.be
0494 48 18 59

In de voetsporen van Jezus, op
ontdekking naar de wortels van het
christendom.
Kennismaken met het jodendom en de
islam.

LOWIE DE SPIEGELEER
Lowie.sintmichiel@gmail.com
0474 06 43 85
KOEN TIMMERMANS

Koen.timmermans@donbosco.be

016 24 16 20
ELS VAN DOREN
Els.vandoren@chiro.be
03 231 07 95
ANNELIEN BOONE
Annelien.boone@ijd.be
09 235 78 54

KSA.BE/ISRAEL_PALESTINA2019
KLJ.BE/ISRAEL_PALESTINA2019
Deze reis wordt georganiseerd door KLJ en KSA, maar
iedereen mag mee. Ook al staat jouw (jeugd)beweging
hierboven niet, je bent zeker en vast welkom!
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VOOR W IE?
Voor jongeren vanaf 18 jaar,
die een engagement opnemen in een
jeugdbeweging of het jeugdwerk,

P RO GR AMMA
10 dagen: van 7 tot 16 september 2019
#Nazareth #Akko #Eilaboun #Tabor
#Meer van Galilea #Jeruzalem
#Dode Zee #Bethlehem #Abu Gosh
#Wadi Quelt #Tel Aviv #...
Zeggen deze plaatsnamen jou nu nog niets?
Ga dan mee op ontdekking!

die openstaan voor christelijke inspiratie,
die geboeid zijn door interculturele
ontmoetingen.

INTE R ES SE
De plaatsen zijn beperkt! Stuur daarom als
de bliksem, maar zeker vóór 15/2/2019 een
mailtje naar dirk@klj.be of dirk@ksa.be
We zijn ons natuurlijk bewust van de
spanningen die in dit land helaas af en toe
oplaaien. Risicovolle gebieden worden hoe dan ook
gemeden. Adviezen van buitenlandse zaken en
contacten ter plaatse worden op de voet gevolgd.

P R IJS
Prijsindicatie: max. €1.400
Het is moeilijk om de exacte kostprijs zo lang
op voorhand te bepalen. Bijvoorbeeld: hoeveel
het vliegtuigticket zal kosten is nu onvoorspelbaar.
We houden jullie zeker op de hoogte.

Voor de reis ontmoeten we elkaar twee keer.
Zo kunnen we kennismaken en ons goed
voorbereiden op deze unieke en onvergetelijke reis
28 april 2019 te Gent, 14 - 18 uur
1 september 2019 te Leuven, 14 - 18 uur

