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Is KLJ besmettelijk?
Daar is de tweede editie van onze nieuwe ‘Idee’. 
Net op tijd om de kille novemberdagen wat te verlich
ten met fleurige foto’s en te verwarmen met vurige 
 verhalen. November betekent ook dat een tekort 
aan zonlicht allerlei winterkwaaltjes veroorzaakt. 
Gelukkig vonden de deelnemers aan Hoofdanimator 
in oktober het KLJvirus als oplossing voor dat ver
velende probleem.
Voor kleuters vormt contact met oudere, met het 
KLJvirus besmette kinderen een goede basis om de 
nodige antistoffen tegen ‘boskakkeritis’ of ‘chiro
veneuze aandoeningen’ op te bouwen. Tussen 6 
en 35 jaar is een intensievere blootstelling aan het 
KLJvirus noodzakelijk, omdat beide infecties bij 
die leeftijdscategorie de meeste slachtoffers maken. 
Proactief informeren en preventief injecteren vormen 
bij deze leeftijdsgroep de enige manier om ziekte te 
vermijden. +35jarigen die besmet zijn met het KLJ 
virus lopen geen kans meer op ziekte en hebben een 
bewezen positief effect op hun kinderen.
Maar nu serieus: we zingen niet voor niets ‘KLJ… 
is gezond’. We komen de koude winter
maanden wel door, zolang we genoeg 
buiten komen om de frisse platte
landslucht op te snuiven en we 
 elkaar hebben om ons te warmen 
in de koudste momenten!

Isaak

 t VOORZITTER KLJ NATIONAAL
isaak.dieleman@klj.be
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 t CIJFERWERK

het stof van de wereld

 t PERSLEK Op VIER kunnen we 
sinds enkele weken kijken naar 
 Dictator. In dit programma bevinden 
acht jongeren zich voor acht dagen 
in een dictatuur. Ze hebben geen 
vrijheid, geen rechten. Ze krijgen 
geen direct zonlicht te zien, de klok 
wordt  verdraaid waardoor besef 
van tijd  onmogelijk wordt. Er is 
geen contact met de buitenwereld. 
Een van de deelnemers is Glenn 
De Schrijver, KLJ’er uit Sinaai en ook 
bovenlokaal KLJ-vrijwilliger. Hij 
waagde zich aan dit vreemde expe-
riment. Glenn was jarig tijdens de 
 opnames. Er was geen smartphone, 
dus ook geen feestende Glenn-selfies 
dit jaar. Dit jaar werd hij getrakteerd 

op een hoop sociale experimenten 
en psychologische proeven. “Er 
 waren een heleboel regels waaraan 
we ons moesten houden”, vertelt 
Glenn. Zo moesten ze onmiddellijk 
naar hun kamer als er een belsignaal 
ging, zonder te weten voor hoelang. 
“Ook moesten we iedere dag twee 
keer een shift van zes uren werken. 
De mannen moesten koekjes bakken, 
de vrouwen strijken.”
Kijk zeker naar de volgende afleverin-
gen (iedere dinsdag op VIER) en volg 
Glenn De Schrijver op www.face-
book.com/deschrijverglenn.

✒✒ Silke Cools
Stafmedewerker KLJ

Overleeft Glenn De Schrijver 
het ‘Dictator’-avontuur?

80
procent van de jongvol

wassenen ziet de toekomst 
van de samenleving gitzwart 

in. Angst voor het klimaat, 
 terreur en de crisis zijn 

de voornaamste oorzaken 
hiervan. 

15
procent van de leerkrachten 

in het basisonderwijs is 
 mannelijk. Ook in het secun
dair zijn de mannen sterk in 

de minderheid.

 50
keer meer vluchtelingen 

dan in Europa worden opge
nomen in Libanon, een land 
dat 100 keer kleiner is dan 

de  Europese Unie.

92,1
procent van de jongeren 

 tussen 20 en 30 jaar denkt 
dat de opwarming van de 
aarde meer natuurrampen 

zal  veroorzaken.
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het stof van de wereld

 t MIJN GEDACHT
Geert Raeymaekers (26) 
Voorzitter KLJ Vlaams-Brabant

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Kies je voor 
een lokaal vier 
uurtje in KLJ?
We leven in een mondiale wereld waar 
we kunnen genieten van allerlei leuke 
en lekkere dingen van alle uithoeken 
van de wereld. Kebab komt uit Arabië, 
rijst uit China, en Amerika heeft ons 
zelfs ooit de aardappel gebracht. Met het 
vliegtuig kunnen we zelfs binnen enkele 
uren naar alle landen in de wereld rei
zen. We vergeten dan ook iets te vaak 
dat dit wereldwijd transport een zware 
belasting legt op het milieu en soms ook 
op de lokale economie. Het is maar al te 
gek dat wij appels eten uit Spanje of 
NieuwZeeland, terwijl onze eigen appels 
elders in de wereld gegeten worden, als 
ze niet gestopt worden aan de Russische 
grens. Daarom is het belangrijk dat we 
meer lokaal geproduceerde landbouw
producten eten, en zo onze landbouwers 
en het milieu een duwtje in de rug geven. 
Geef met je KLJ het goede voorbeeld!

Naar Malta 
tegen jeugd-
werkloosheid
Van 26 tot 31 oktober ging David 
Vermeulen (KLJ Hooglede) met 
MIJARC naar Malta om samen 
met KLJ’ers van over heel Europa 
zich te verdiepen in het thema 
‘jeugdwerkloosheid op het platte-
land’ – en natuurlijk om zich 
 geweldig goed te amuseren. Deze 
zomer was er al een bijeenkomst 
van MIJARC over dit thema in 
België. Hier wordt nu op verder 
gegaan. We zijn benieuwd naar 
alle verhalen. Volg David zijn 
avonturen via de Facebookgroep 
‘Volg KLJ in het buitenland’. 
Wil je meer info over MIJARC? 
Mail dan naar mijarc@klj.be.

✒✒ Karel Billiet
Stafmedewerker KLJ

Geert

✒❝ Je mag 
niemand pijn doen 

door de waar 
heid te ver tellen. 
Maar liegen mag 

evenmin.

Rik Torfs
Rector KU Leuven

✒❝Waarom 
zijn er van die 

mensen die per se 
achter elke zin een 
uitroepteken moe
ten zetten! Soit, ik 

ga daar geen punt 
van maken!

Tom Helsen
Vlaamse 

singersongwriter

Volg de buitenlandse avonturen van 
David Vermeulen (rechts) via de Face
bookgroep ‘Volg KLJ in het buitenland’.
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Heb je vragen 
of suggesties voor 

het  Nationaal Bestuur? 
Mail dan naar 

nationaalbestuur@klj.be.

✒✒ Isaak Dieleman
Voorzitter

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR

de buik van KLJ

Van 27 tot 29 november komt de Natio-
nale Raad naar jaarlijkse gewoonte samen 
om belangrijke beleidsbeslissingen te 
nemen voor KLJ. Via deze weg willen 
we jullie zo goed mogelijk informeren 
over de thema’s die we zullen bespreken. 
Heb je vragen of feedback? Wil je graag 
een variapunt toevoegen waarover echt 
gesproken moet worden op de Nationale 
Raad? Neem dan zeker contact op met 
je regionaal bestuurslid, voorzitter of 
vrijgestelde, of mail naar nationale-
leiding@klj.be, dan zorgen we dat ook 
jouw mening gehoord wordt.

1 KLJstructuur
De werkgroep Structuur bracht de 

knelpunten van onze structuur het voor-
bije jaar in kaart. Door diepte-interviews 
af te nemen bij verschillende afdelingen 
en door de structuur van gelijkaardige 
organisaties grondig te screenen, kwa-
men we tot een lijst van knelpunten in 
onze structuur en mogelijke oplossingen 
die we kunnen toepassen. Op de Natio-
nale Raad kiezen we definitief de richting 
die we uit willen met onze organisatie. 
Komend jaar werkt de werkgroep die 
richting in een participatief traject verder 
uit, om daarna goedgekeurd te worden 
op de Nationale Raad van 2016. Aarzel 
niet om bijkomende info te vragen en 
jouw feedback mee te geven!

2 Jaarthema 20162017
Volgend jaar hebben we uiteraard 

een nieuw jaarthema nodig. Vanuit de 
regionale besturen werden een aantal 
voorstellen aangedragen. De keuze gaat 
tussen de thema’s ‘superhelden’ (vrij-
willigers waarderen), ‘KLJ in de wolken’ 
(communicatie in en rond KLJ) en 
‘mobiliteit’. Definitieve slogans en con-
crete inhoud worden na de Nationale 
Raad uitgewerkt, maar je kan nu uiter-
aard al je voorkeur meegeven!

3 Integratie jaarthema en 
 ledenwervingscampagne

Sinds een drietal jaar zet KLJ expliciet 
in op ledenwerving door een nationale 
ledenwervingscampagne (‘Snor mee 
naar KLJ’, gevolgd door ‘KLJ, buiten-
gewoon beestig’) aan te bieden aan de 
afdelingen. We merken dat een leden-
wervingscampagne naast een jaarthema 
aanbieden, zorgt voor dubbele com-
municatie, en dus verwarring. Daarom 
denken we na hoe we dit in de toekomst 
beter kunnen stroomlijnen. Heb jij 
hierover een mening? Alle feedback is 
erg welkom.

4 Vrijwilligersbeleid
Hoe kunnen we onze vrijwilligers 

beter ondersteunen? Rond die centrale 
vraag ging de werkgroep Vrijwilligers-
beleid het voorbije jaar aan de slag. Zij 
stellen hun visienota voor, waarmee 
zij het komende jaar aan de slag willen 
om ons vrijwilligersbeleid concreet te 
hertekenen.

KLJ WILT 
JOUW MENING 
OVER BELANG-
RIJKE BELEIDS-
BESLISSINGEN 

HOREN
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K-moment

Toen Koning Herodes via de Drie 
Wijzen hoorde dat de koning van de 
Joden geboren zou zijn, was Jezus 
n iet meer veilig. Herodes vroeg aan de 
Drie Wijzen om terug te komen en te 
zeggen waar die koning van de Joden 
geboren was, maar zij vertrouwden 
Herodes niet en gingen niet terug. 
Ondertussen moesten Jozef en Maria 
met de kleine Jezus halsoverkop 
doorheen de woestijn vluchten naar 
Egypte. Tot Herodes stierf, waren ze 
asielzoekers in Egypte.

Methodiek
De vele vluchtelingen vandaag zijn 
net zoals Jezus, Maria en Jozef op zoek 
naar een veilige plaats om te leven
en doorkruisen ook een woestijn van 
onduidelijkheid. Willen jullie met
je KLJ iets doen om een oase te zijn
in die woestijn? Surf dan eens naar 
www.vluchtelingenwerk.be. Op deze 
website vind je heel wat ideetjes.

✒✒ Karel Billiet
Stafmedewerker KLJ

Pasgeboren
en direct
vluchteling

Illustratie Eva Mundorff

Wijzen hoorde dat de koning van de 

n iet meer veilig. Herodes vroeg aan de 
Drie Wijzen om terug te komen en te 
zeggen waar die koning van de Joden 
geboren was, maar zij vertrouwden 
Herodes niet en gingen niet terug. 
Ondertussen moesten Jozef en Maria 

doorheen de woestijn vluchten naar 
Egypte. Tot Herodes stierf, waren ze 

De vele vluchtelingen vandaag zijn 
net zoals Jezus, Maria en Jozef op zoek 
naar een veilige plaats om te leven
en doorkruisen ook een woestijn van 
onduidelijkheid. Willen jullie met
je KLJ iets doen om een oase te zijn
in die woestijn? Surf dan eens naar 
www.vluchtelingenwerk.be. Op deze 

Pasgeboren
en direct
Pasgeboren
en direct
Pasgeboren

vluchteling
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vluchtelingencrisis

Mensen op de vlucht:
vragen en clichés
De huidige vluchtelingencrisis is de grootste na de Tweede Wereldoorlog. Met zijn 
23.000 asielaanvragen heeft 2015 het grootst aantal aanvragen in 15 jaar. Dirk de 
Vis leeft al enkele jaren met vluchtelingen samen in een vluchtelingenhuis en geeft 
graag antwoord op onze vragen en bespreekt de clichés over vluchtelingen.

©
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rd

Dirk de Vis (tweede van links) met enkele bewoners van het vluchtelingenhuis.
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vluchtelingencrisis

Dirk, kan je even kort de vluchte-
lingenproblematiek schetsen?
Dirk: ‘De vluchtelingencrisis is niet 
een probleem van nu. In Syrië is de 
oorlog al vijf jaar bezig. Tot voor 
kort konden Syriërs altijd in vluch-
telingenkampen in de buurlanden 
terecht. Nu komen ze stilaan naar 
Europa.’

Waarom moet België helpen?
Dirk: ‘Slechts één procent van alle 
vluchtelingen uit Syrië komt naar 
België. Dat is niet erg veel als je dat 
vergelijkt met de rest van hen die in 
bizarre omstandigheden in vluchte-
lingenkampen in buurlanden wor-
den opgevangen. Alle landen in 
 Europa die de Conventie van Genève* 
ondertekend hebben, zijn verplicht 
vluchtelingen op te vangen. We 
spreken dan wel over de “vluchte-
lingencrisis”, maar naar mijn 
 gevoel kan je beter spreken over een 
“opvangcrisis”, want we zijn meer 
bezig met opvang te zoeken voor 
deze vluchtelingen. We zouden 
 beter de oorzaak van het probleem 
oplossen, maar daar spreekt men 
natuurlijk niet veel over.’ 

Wat is volgens jou de oplossing? 
Dirk: ‘Alvast niet door te bombar-
deren en meer geweld te gebruiken. 
We zouden er beter diplomatisch 
over praten. De Verenigde Naties 
heeft hier bijvoorbeeld een belang-
rijke taak in.’ 

Waarom doen ze dat dan niet?
Dirk: ‘Omdat iedereen zijn eigen 
macht en rijkdom opzij moet zetten 
om met elkaar te kunnen praten.’

Er zijn al zoveel daklozen. Waar-
om helpen we hen niet eerst?

Dirk: ‘Natuurlijk zouden die er 
ook niet mogen zijn, en zou dat pro-
bleem al lang opgelost moeten zijn. 
Maar het wilt niet zeggen dat je 
daarom vluchtelingen niet mag 
 helpen, toch?’

Zit België nu al niet vol?
Dirk: ‘“Te veel” of “we kunnen dat 
niet aan”, dat is onzin! Er komt, 
 zoals ik al eerder zei, maar één pro-
cent van al die vluchtelingen naar 
hier. Dat is goed voor zo’n 2500 
 personen per jaar.’

Wat vind je van volgende clichés? 
Cliché 1: waarom gaan ze niet 
 terug naar hun eigen land, als het 
hier toch niet goed is?
Dirk: ‘Dat gebeurt omdat mensen 
niet tevreden zijn met situaties. 
 Onlangs kon je overal lezen hoe 
mensen in een opvangcentrum niet 
tevreden waren met het eten. Maar 
je mag niet vergeten dat dit slechts 
een uitzondering is. Er zijn veel 
mensen ook echt heel dankbaar. 
Maar dat komt dan weer niet in het 
nieuws. Natuurlijk is het nodig dat 
ze zich aanpassen aan hun nieuwe 
omgeving, maar de eigen cultuur 
en identiteit moet of mag niet ver-
loren gaan.’

Cliché 2: die vluchtelingen mogen 
en krijgen alles.
Dirk: ‘Niet-erkende vluchtelingen 
hebben enkel recht op opvang, 
 materiële steun, eten, de drie B’s 
(bed, bad, brood), medische steun, 
psychologische steun en sociale 
steun. Dit zijn niet heel erg veel 
rechten, maar toch wordt er door de 
inwoners verwacht dat de vluchte-
lingen dezelfde plichten hebben.
Wanneer ze erkend worden, hebben 

✒❝ Vluchtelin
gen zijn mensen 
op zoek naar een 

menswaardig 
 bestaan, die op de 

vlucht zijn. In de 
eerste plaats voor 
geweld en oorlog. 
Maar vergeet ook 
niet de personen 
die vluchten voor 
vervolgingen, ex

treme armoede en 
natuurrampen.

✒❝ Ik ken wel 
nog verschillende 
opvangcentra die 

vrijwilligers zoeken 
om bijvoorbeeld 

mensen te helpen 
bij het inburgeren, 
Nederlandse les 

te geven…

Dirk de Vis
Leeft met vluchtelingen 

samen in een 
vluchtelingenhuis

➜
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vluchtelingencrisis

ze net als alle inwoners van het land 
dezelfde plichten en rechten. Dat 
erkend worden, gebeurt niet van de 
ene dag op de andere, het wordt goed 
onderzocht door de Dienst Vreemde-
lingen. Voor sommigen kan dat snel 
gaan, terwijl anderen misschien 
twee tot vier aanvragen moeten 
doen. In het slechtste geval moeten 
ze terug naar hun eigen land.’

Cliché 3: al die vluchtelingen blijven 
hier permanent.
Dirk: ‘Er zijn twee soorten vluchte-
lingen: zij die erkend worden – zij 
kunnen hier dus permanent blijven 
wonen – en zij die een subsidiaire 
bescherming krijgen – wanneer de 
oorlog gedaan is, kunnen zij bijvoor-
beeld terugkeren. Natuurlijk is het 
moeilijk om te definiëren wanneer 
die oorlog precies gedaan is. Al die 
mensen die nu asiel aanvragen, kun-
nen natuurlijk niet allemaal blijven.’

Cliché 4: tussen die vluchtelingen 
zitten vast veel mensen van IS.
Dirk: ‘Dat kan je nooit zeker weten, 
maar we moeten er toch geen schrik 
voor hebben. Wanneer mensen asiel 
aanvragen, wordt goed onderzocht 
vanwaar iemand komt, waarom die 
persoon naar hier komt… Kortom, er 
wordt heel wat research gedaan.’

Cliché 5: die vluchtelingen geraken 
snel aan zo’n papiertje om hier te 
komen wonen.
Dirk: ‘Zoals reeds vermeld, gebeurt 
er heel wat research voordat men-
sen zomaar dat “papiertje” krijgen. 
Wanneer een asielaanvraag afge-
keurd wordt, kan men, indien men 
nieuwe documenten heeft, een 
nieuwe asielaanvraag indienen. Veel 
mensen raken ook “uitgeprocedeerd”. 

In België eisen we vaak te moeilijke 
dingen van die mensen. Je kan bij-
voorbeeld niet zomaar een papiertje 
aanvragen om te bewijzen dat je 
vervolgd wordt. 

Er zijn ook mensen zonder papie-
ren. Officieel bestaan zij hier niet 
eens. Ze hebben weinig rechten, 
maar veel plichten. Dat vind ik niet 
menswaardig! Die mensen zijn 
 gewoon op zoek naar een mens-
waardig  bestaan...’ 

Hoe omschrijf jij vluchtelingen? 
Dirk: ‘Mensen op zoek naar een 
menswaardig bestaan, die op de 
vlucht zijn. In de eerste plaats voor 
geweld en oorlog. Maar vergeet ook 
niet de personen die vluchten voor 
vervolgingen, extreme armoede 
en natuurrampen.’

Wat is jouw kijk op de toekomst? 
Dirk: ‘Vluchtelingen zullen er altijd 
zijn. We maken het met z’n allen 
 beter zo aangenaam mogelijk.’

Wat kunnen wij als KLJ’ers bete-
kenen voor vluchtelingen? 
Dirk: ‘De laatste tijd was het de trend 
om kledij te brengen naar onze op-
vangcentra. Inmiddels hebben we al 
genoeg. Ik ken wel nog verschillende 
opvangcentra die vrijwilligers zoe-
ken om bijvoorbeeld mensen te hel-
pen bij het inburgeren, Nederlandse 
les te geven…’ 

✒✒ Laura Lenaerts
KLJ Eigenbilzen

* De Conventie van Genève zegt dat 
wanneer je je niet meer veilig kan voelen 
in jouw eigen land, dat je mag vluchten. 
De ondertekenende landen zijn verplicht 
deze vluchtelingen op te vangen.

1 Informeer je grondig. Er 
 bestaan veel hardnekkige 

fabeltjes over de vluchtelin
genproblematiek. Ga zelf in 
gesprek met vluchtelingen, 
asielzoekers, geregulariseerde 
allochtonen, het OCMW, 
 opvangcentra...  

2 Stap naar een opvang
centrum voor asielzoekers 

en maak reclame voor jullie 
activiteiten. Met KLJ willen we 
alle  kinderen bereiken, ook 
kinderen die vluchten voor 
oorlog en geweld.  

3 Ga zelf helpen in een op
vangcentrum. Veel centra 

staan te springen om leiders 
te ontvangen die de kinderen 
een leuke namiddag kunnen 
bezorgen, Nederlandse les 
geven, helpen bij huiswerk...

4 Laat je leden in de winter
periode cadeautjes knut

selen, die ze zelf overhandigen 
aan de vluchtelingenkinderen.

5 Zamel geld in voor het 
Rode Kruis, Vluchtelingen

werk Vlaanderen...

LL Info kan je vragen aan onze 
werkgroep Diversiteit, aan 
 Tumult, op de website van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 
het Rode Kruis, Fedasil...

➜5 tips
Werken met 
vluchtelingen
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vluchtelingencrisis

Eind augustus las ik voor de 
zoveelste keer over de oor 

log in Syrië. De hele toestand 
 raakte mij diep en ik voelde mij 
steeds onmachtiger om vanop 
afstand te moeten toekijken. 
En toen kwam mijn lief Bert met 
het idee om de komende dagen 
zoveel mogelijk broden te bak
ken en soep te maken en die 
dan naar de vluchtelingen in 
Calais te brengen. Zo konden 
we onze betrokkenheid tonen. 
We vertelden het verder en de 
reacties waren overweldigend 
mooi. Groenten uit vele tuinen, 
kleren, schoenen, tenten en 
slaapmatjes stroomden hier 
toe. Uiteindelijk zijn Bert, mijn 

broer Lucas, Sofie en ik met een 
volgeladen camionette vertrok
ken richting Calais. We hadden 
er afgesproken met een plaat
selijke organisatie, l’ Auberge 
des Migrants, om samen aan 
het kamp de soep uit te delen. 
We bleken uiteindelijk soep te 
hebben gemaakt voor vijfhon
derd vluchtelingen. We ontmoet
ten er mensen van alle leeftijden 
uit allerlei landen (Syrië, Irak, 
Afghanistan en Soudan). Som
migen waren al jaren op de 
vlucht. De ervaring was onver
getelijk en heeft een heel diepe 
 indruk op ons nagelaten. De 
mensen waren erg dankbaar! 
Eind november gaan we terug.

GETUIGENIS

Ine Dieleman 
(KLJ Moerbeke 
Waas) bracht 

 samen met enkele 
vrienden brood 

en soep  naar de 
vluchtelingen in 

Calais.



14 idee • november 2015

Alle antwoorden op 
je vragen over lokalen, 
wetgeving, fuiven, 
administratie, kamp, 
verzekeringen …

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
Fuiven

Vraag De gemeente verplicht ons 
om security te voorzien op onze 
fuif. Mogen dit ook vrijwilligers zijn?

 t Wat zegt de wet?
De federale overheid heeft in de 
 bewakingswet op het uitgangsleven 
een speciaal regime voorbehouden 
voor personen die slechts sporadisch 
bewakingsactiviteiten voor de eigen 
vereniging uitoefenen. Hierbij 
moet wel voldaan zijn aan volgende 
voorwaarden. Zo is het vrijwilligers-
team samengesteld uit eigen leden 
van de organiserende vereniging. 
Ook personen die een aanwijsbare 
band hebben met de organisatoren 
mogen worden ingezet. Vrijwilli-
gers mogen dit enkel gratis doen en 
het kan alleen als je als organisatie 
slechts sporadisch een evenement 
organiseert (maximaal vier keer 
per jaar). De burgemeester (via de 
politie) moet ook toestemming 

 geven en screent vooraf de vrijwil-
ligers die je wilt inzetten. De politie 
kan dan ook voorgestelde personen 
 weigeren.

 t Betrouwbare security
Naast de wettelijke voorwaarden is 
het uiteraard ook sterk aangewezen 
dat je op zoek gaat naar geschikte 
personen (geen vechtersbazen, maar 
wel voldoende mondig) en goede 
 afspraken maakt (geen alcohol,  vaste 
plaatsen, hoe communiceren, niet 
zelf vechten…).

LL www.klj.be > leiding en bestuur 
> thema’s > fuiven en grote evene
menten > betrouwbare security 
www.fuifpunt.be > op welke manie
ren kan je als organisator bewaking 
inzetten

2.
Verzekering

Vraag Zijn we verzekerd bij schade 
aan wagens bij een carwash?

Het korte antwoord: neen. 

 t Toevertrouwd goed
Een chauffeur die zijn wagen door 
jullie laat wassen, vertrouwt deze 
aan KLJ toe en verwacht dat hij deze 
dan ook in dezelfde staat terugkrijgt. 
Schade die jullie aan de wagen toe-
dienen, is in onze verzekeringspolis 
uitgezonderd als toevertrouwd goed.

 t Moeilijk te verzekeren
Toevertrouwd goed moet je steeds 
geval per geval verzekeren. Zo kan 
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Matthias  Vercauteren, zorgt 
voor de antwoorden.

actuele vragen

de verzekeraar de risico’s inschatten. 
Aangezien het hier over veel wagens 
met hoge waarde gaat, zal de premie 
om dit te verzekeren eerder hoog zijn.

 t Wees voorzichtig
Een document ophangen waarop 
staat dat jullie niet verantwoordelijk 
zijn voor schade aan wagens die jul-
lie wassen, kan zeker en vast sensi-
biliserend werken, maar is juridisch 
niet sluitend. Ga bij schade zeker 
het gesprek aan met de chauffeur en 
stel eventueel voor om de franchise 
te betalen van de omniumverzeke-
ring van de wagen.

3.
Aansprakelijkheid

Vraag Mag minderjarige leiding 
(nog geen 18 jaar) hetzelfde doen 
als meerderjarige leiding?

Neen, minderjarige leiding mogen 
bijvoorbeeld niet met de auto rijden, 
kunnen geen contracten rechts-

geldig tekenen en kunnen ook geen 
volmachthouder van de bankreke-
ning van KLJ zijn. Overeenkomsten 
gelden juridisch niet wanneer deze 
met een minderjarige worden afge-
sloten, zonder toestemming van 
zijn ouders. 

 t Verzekering
Qua verzekering verandert er eigen-
lijk niets in de overgang van lid naar 
leiding, en dus ook niet van minder-
jarige naar meerderjarige. Via KLJ 
ben je dus verzekerd voor lichame-
lijke ongevallen en schade aan derden 
waarvoor jij aansprakelijk gesteld 
kan worden. Dit geldt voor alle 
 leden, leiding en ouders binnen 
KLJ-verband.

 t Verantwoordelijkheid
Minderjarigen die leiding geven, 
doen dit steeds onder de verant-
woordelijkheid van hun ouders. Je 
kan dus wel begrijpen dat niet alle 
ouders even blij zijn als hun minder-
jarig kind leider wordt. Daarom 
een aantal tips. 
Leid je jonge leiding voldoende op. 
Op Trainingsdagen hebben ze de 
kans om veel te leren over leiding 
zijn. Dit geeft aan de ouders het 
 gevoel dat hun kind goed voorbereid 
is op het leiderschap.
Begeleid minderjarige leiding goed 
bij het voorbereiden van activiteiten, 
het omgaan met leden… Het is sterk 
wenselijk dat er per leeftijdsgroep 
minimaal één meerderjarige leiding 
is die als aanspreekpunt kan fun-
geren om beslissingen te nemen of 
overeenkomsten af te sluiten.

LL www.klj.be > leiding en  bestuur 
> thema’s > verzekering > de KLJ 
verzekering

✒❝Minder
jarigen die leiding 

geven, doen dit 
steeds onder de 
verantwoordelijk

heid van hun 
 ouders.

✒❝ Eventuele 
schade aan 

 wagens bij een 
carwash is in onze 
verzekeringspolis 
uitgezonderd als 

toevertrouwd 
goed.
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KLJ Melsele kijkt naar het vogeltje

Aantal leden: 73 • Aantal bestuursleden: 12 en 2 volwassen begeleiders • Sinds: 1926 • Leeftijdsgroepen: Piep (610 jaar), Jong KLJ (1115 jaar), Oud KLJ (16+) • Topactiviteit: sportmarathon
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KLJ Melsele kijkt naar het vogeltje

Dit jaar ging KLJ Melsele in de zomer-
vakantie undercover in Nederhasselt. 
Een succes, want nog nooit gingen 
er zoveel leden mee! Zelfs de plaats 
was incognito. In tegenstelling tot 
wat de naam doet vermoeden, ligt 
Nederhasselt niet in Limburg, maar 
in Oost-Vlaanderen (in Ninove). 
Een kamp vol mollen, spionnen en 
maffia. De leden moesten een laser-
parcours omzeilen, codes kraken en 
geheime boodschappen doorgeven. 
Twee mollen kregen de opdracht 
om elke keer hun team te laten ver-
liezen. Wat hen ook gelukt is! Toch 
bleef het tot aan het kampvuur een 
mysterie wie de twee mollen waren. 
Het kamp was superspannend en 
iedereen leefde zich volledig uit 
met het  thema. 
Speciaal voor deze gelegenheid lieten 
we fluogele brillen maken, zodat 
we overal anoniem naartoe konden 
gaan. Helaas herkende iedereen 
KLJ Melsele meteen aan hun KLJ- 
sjaaltjes, en vooral aan de toffe sfeer 
in de groep! Daar kan je natuurlijk 
niet omheen kijken.

✒❝Op kamp in 
 Nederhasselt hadden we 
af te rekenen met twee 
mysterieuze mollen.

Anouck Ryckaert 
Leidster

Aantal leden: 73 • Aantal bestuursleden: 12 en 2 volwassen begeleiders • Sinds: 1926 • Leeftijdsgroepen: Piep (610 jaar), Jong KLJ (1115 jaar), Oud KLJ (16+) • Topactiviteit: sportmarathon
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WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

Webshop
Bij een echte KLJ’er horen ook 
de echte, offi ciële KLJgadgets. 
Kies en bestel de gadgets 
 online via www.klj.be/shop.

Samenaankoop
KLJsamenaankoop biedt 
goederen en diensten aan 
 tegen voordelige tarieven. Deze 
promoties worden aangebo
den op jouw vraag of die van 
een andere KLJafdeling. Om 
aan deze promotietarieven
te geraken is er telkens een 
minimum af te nemen aantal. 
Anders gaat de samenaan
koop niet door. Heb jij ook een 
idee? Stuur dan een mailtje 
naar webmaster@klj.be.
Op www.klj.be vind je het 
 huidige aanbod.

de etalage

Flessenopener
Webshop Als je je fl esje niet 
open krijgt, blijf je maar dorst 
hebben. Niet zo leuk! Gelukkig heeft KLJ daar iets op gevonden:
een nieuwe KLJ-fl essenopener. Blijf niet langer droog staan en schaf 
jezelf er eentje aan. Bestellen kan nu in de webshop.
2,30 euro/stuk

Nieuw postkaartje
Webshop ‘We missen je.’ Heb je het 
gevoel dat je enkele leden van vorig 
jaar dit werkjaar nog niet gezien 
hebt? Laat hen weten dat je aan ze 
denkt en hen hard mist. Hopelijk 
 komen ze snel weer terug. 
8 euro/20 stuks

Veiligheidsmateriaal
Samenaankoop Bekijk het aan-
bod aan veiligheidsmateriaal
met KLJ-opdruk. Er zit heel wat 
leuks tussen!

We missen je
en dat maakt ons droevig.

Hopelijk zien we je snel terug!

Fietsbel
Samenaankoop KLJ n atuurlijk. Met zo’n jaar-
thema kunnen we niet anders dan elke keer duur-
zaam – met de fi ets dus – naar KLJ te gaan. Maar,
nog beter zou het zijn als je duurzaam én veilig je
fi ets opkruipt. Daarom hebben we speciaal voor jullie
een ‘KLJ natuurlijk’-fi etsbel in de aanbieding. Je kan deze 
voordelig bestellen via de samenaankoop.
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de huisfi losoof

Om mijn imago van het vorige schrijfsel 
een beetje te ontkrachten, wil ik eerst iets 
bekennen: ik zat dit semester al meer aan 
mijn boeken dan aan de toog. Dus mama, 
zelfs met mij komt het wel goed hoor!

Om mijn imago weer een beetje naar de 
knoppen te helpen, mogen jullie deze keer 
meegenieten van een verhaal dat nog vele 
jaren zal meegaan aan de kersttafel. Het 
begon allemaal – hoe kan het ook anders – 
op de KLJ. We vertrokken op kamp met een 
auto vol enthousiaste grietjes die helemaal 
klaar waren voor elf dagen dolle pret. 

Na de monsterfi le op de Antwerpse ring, 
was iedereen blij dat we bijna onze bestem-
ming bereikt hadden: nu kon ons kamp echt 
beginnen! Toen we de afrit van de snelweg 
afreden en nog meer fi le zagen staan, kon 
de pret niet meer op. Lichtelijk gefrustreerd 
bleven we in de rij aanschuiven. Tot we na 
een kwartier ontdekten dat er werken bezig 
waren en de weg voor een paar honderd 
meter afgezet was met blinkende, spik-
splinternieuwe verkeerkegels. Het toeval 
wil dat we heel graag honkbal spelen, maar 
dat we alleen vuile kegels of onhandige 
kommen hebben om als honk te gebruiken. 
Het duurde dus niet lang tot onze auto nog-
al fel uitweek, er een arm naar buiten stak, 
en er ineens een kegel ontbrak in de rij.

De dagen die daarop volgden, beleefde 
de kegel de tijd van zijn leven op ons kamp: 
nog nooit zag hij zoveel lachende kinderen 

die zoveel plezier met hem maakten. Na
het kamp verdween de kegel in het berghok 
tussen zijn vuile vrienden. Een maand later 
belde iemand van de politie om te vragen 
of ik op verhoor wou komen, omdat iemand 
de nummerplaat van onze auto genoteerd 
had toen er een tijdje terug een kegel in 
verdwenen was. Eerst dacht ik dat het een 
mopje was, maar dat bleek wat te optimis-
tisch. Een offi cieel verhoor bij meneer de 
politie en een waarschuwing voor een straf-
bladvermelding erbovenop. Ondertussen 
woont de kegel weer bij zijn kegelvriendjes 
in de rij, en honkballen wij vrolijk verder 
met onze onhandige honken.

Hoewel honkbal nooit meer hetzelfde 
zal zijn, kunnen we met kerstmis wel trots 
tegen de bomma vertellen dat we er iets
uit geleerd hebben: als we ooit nog eens 
een kegel willen meenemen, zullen we er 
tenminste voor zorgen dat niemand iets 
gezien kan hebben!

De onwettige adoptie

Eveline Kenis
KLJ Balen

✒❝ Als we nog eens een  kegel 
willen meenemen, zullen we er 
 tenminste voor zorgen dat niemand 
iets gezien kan hebben!
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STRAK GEVORMD

vorming

Verdere Vorming
Verdere Vorming is in elke regio 
 anders. In WestVlaanderen begon
nen ze in september met een XL 
editie van hun Focus: 3 thema’s, 
30 deelnemers. Ook op 9 december 
en 11 mei kan je nog bij hen terecht 
voor een avondvorming. In Antwer
pen gingen ze voor hun 24 uren 
recept: Pili Pili. In OostVlaanderen 
zetten ze dit jaar in op een avond
editie van O2, op 2 december. In 
VlaamsBrabant en Limburg kozen 
ze voor het weekend van 21 novem
ber. Eén dag Boenk(t) Erop en 24 uur 
OoTwee bieden maar liefst 7 of 9 
keuzes aan, om iedereen naar huis 
te kunnen sturen met nog meer 
goesting in KLJ. In VlaamsBrabant 
zetten ze op 7 mei het geboenk 
zelfs verder. 

Vorming op Maat
KLJ kiest voor deze brede waaier 
aan mogelijkheden omdat we te 
maken hebben met een groot, ge
varieerd en geïnteresseerd publiek. 
Soms is dit nog niet genoeg, we 
zijn niet te trots om dit toe te geven. 
Maar je hoeft niet bij de pakken te 
blijven zitten. Vraag ons gewoon 
wat je nodig hebt. Wij bieden elk 
thema aan: ledenwerving, werken 

met Walle of een promocampagne 
uitwerken. In Walle, onder ‘Vormin
gen en evenementen’, kan je je 
 Vorming op Maat aanvragen.

Weetjes
 t Hoofdanimator

Al 28 KLJ’ers begonnen aan de 
spiksplinternieuwe Hoofdanimator
cursus in oktober. 

 t Trainingsdagen
210 startende leid(st)ers vonden 
voor de eerste keer de weg naar 
de Trainingsdagen en 88 al wat 
 oudere hebben in de herfstvakantie 
hun vorming afgerond.

 t Stageboekje
KLJ’ers die hun Trainingsdagen, 
Hoofdanimator of VKBcursus 
 gevolgd hebben vóór 1 oktober 2015, 
hebben nog tot december 2016 om 
hun stageboekje in te dienen bij 
KLJ. Daarna vervalt hun cursus en 
moeten ze opnieuw cursus volgen 
om het attest te behalen.

✒❝ Pili Pili 
is een 24 uur 

 lange ervaring 
waar  plezier en 
sfeer centraal 

staan.

Arjan 
Raeymaekers

KLJ Aartselaar

✒❝ Focus XL 
is een leuke, leer
rijke, maar vooral 

interessante 
avond waar je 
met bestuurs 

leden uit andere 
gewesten kan 
 uitwisselen.

Marleen Rosseel
KLJ Moorsele

De eerste vormingsrush is achter de rug. 
Verdere Vormingen en andere cursussen 
zijn weer vertrokken met een vliegende 
start. Maar er is meer…
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ledenwerving en ledenbinding

 t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Schiplaken

 t LEDENBINDINGSTIP
KLJ Oostham

Iedereen die bij de popupstal passeerde, kon z’n hoofd in 
een buitengewoon beestig bord steken. De foto’s hiervan 
konden ze terugvinden op de Facebookpagina.

Naar mate het werkjaar vordert, krijgt de kaart van Ham 
steeds meer kleur en namen van aanwezige KLJ’ers. De leden 
die het vaakst aanwezig zijn, krijgen op het einde van het 
werkjaar een leuke verrassing van de leiding.

Buitengewoon 
beestige pop-upstal
Op 15 augustus is er altijd een grote rommelmarkt bij 
ons in de buurt. KLJ Schiplaken kon daar natuurlijk 
niet ontbreken. We sjorden met enkele balken een stal 
en vulden die met strobalen. Daarna versierden we 
onze stand met KLJ-ballonnen, onze KLJ-vlag, beestige 
posters en vlagjes. Iedereen van de leiding had een 
dierenpak aan. Elke marktbezoeker kon bij ons een 
beestige foto laten maken door zijn hoofd door ons 
buitengewoon beestig bord te steken. Deze foto vonden 
ze terug op onze Facebookpagina. Ideaal om nieuwe 
volgers aan te trekken! Terwijl de kinderen hun foto 
lieten maken, sprak de leiding de ouders aan. Zij kregen 
een informatiefoldertje en een jaarplanning. Zo heb-
ben de ouders direct een zicht op onze werking. De 
kinderen kregen een beestige ballon zodat ze ons niet 
snel zouden vergeten.

✒✒ Ellen Van Dievel (zebra links op de foto)
Hoofdleidster

Tour de Ham
Bij de start van het werkjaar hebben we een grote kaart 
van de stad Ham gemaakt en opgehangen in ons lokaal. 
We proberen elke activiteit op een andere locatie in 
Ham te laten doorgaan. Zijn we op het einde van de dag 
terug in het lokaal, dan kleuren de leden het gedeelte 
van Ham in op de kaart waar we die dag speelden. 
 Iedereen die aanwezig was, schrijft zijn/haar naam 
in het gekleurde gedeelte. Aan de hand van de kaart 
mogen de leden ook zelf aangeven op welke plaatsen in 
Ham ze graag eens een spel willen spelen, en ideeën 
geven over welk soort spel dat dan zou kunnen zijn. 
Op het einde van het werkjaar bekijken we de kaart. 
Welke leden waren het vaakst aanwezig dit werkjaar? 
Zij krijgen een leuke verrassing van de leiding!

✒✒ Joren Dekelver
Hoofdleider
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plattelandsonderzoek

✒❝Uit dit onder
zoek blijkt ook dat er 

nood is aan een vlottere 
combinatie van de 

fiets met de bus en de 
trein. Met de fiets op 
de bus raak je overal. 

De huidige dienst
verlening van het 

openbaar vervoer mag 
zeker niet afgeschaft 

worden.

✒❝Wonen op het 
platteland mag niet 
duurder worden dan 

wonen in de stad.

✒❝Uit dit onder
zoek blijkt duidelijk dat 
de rust en de natuur, 
de aanwezigheid van 
familie en vrienden en 
de ruimte en privacy 

de belangrijkste voor
delen zijn voor jongeren 

van wonen op het 
platteland.
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plattelandsonderzoek

‘Jongeren horen thuis in de stad’, hoor je wel eens. 
Maar vinden alle jongeren dat zelf ook wel? Kennis van 
sommige noden en behoeften van plattelandsjonge
ren zijn aanvaarde leemtes. KLJ ging op zoek naar 
hoe we het Vlaamse platteland leefbaar en bruisend 
kunnen houden voor kinderen en jongeren.

Plattelands
jongeren willen 
op het platte
land kunnen 
blijven
Het onderzoek
KLJ vroeg aan 619 plattelands-
jongeren tussen 20 en 25 jaar wat 
hun behoeften zijn betreffende vijf 
thema’s: wonen, werk/studie, mobi-
liteit, voorzieningen en vrije tijd. 
De resultaten zijn verrassend. Nog 
steeds wordt er te weinig stilgestaan 
bij de noden van jongeren op het 
platteland. Het lijkt alsof sommige 
behoeften op het platteland aan-
vaarde leemtes zijn. Dit onderzoek 
brengt deze leemtes in beeld.

95% wilt een woning kopen 
op het platteland
Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat 
de rust en de natuur, de aanwezig-
heid van familie en vrienden en de 
ruimte en privacy de belangrijkste 
voordelen zijn voor jongeren van 
wonen op het platteland. Hierdoor 
wilt 95% van de jongeren in een 
 gekochte woning op het platteland 
wonen wanneer ze kinderen hebben. 
KLJ pleit voor maatregelen die het 
aantrekkelijk maken voor jongeren ➜
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plattelandsonderzoek

Onderzoeks
resultaten

96
procent van de ondervraagde 

jongeren wilt graag op het 
platteland wonen met hun 

kinderen. 

65
procent van de respondenten 
geeft ‘rust en natuur’ als een 

van de drie belangrijkste 
voordelen van wonen op het 

platteland. 

38
procent van de jongeren wilt 
meer sporten in zijn vrije tijd.

44
procent van de jongeren

vindt uitgaan de belangrijkste 
vrijetijdsactiviteit.

5
procent vindt milieuvriende

lijkheid de belangrijkste
reden bij de keuze van een 

vervoersmiddel.

79
procent van de jongeren

die geen bakker in hun dorp 
hebben, geven aan dat er

wel een bakker in hun dorp 
moet zijn.

om bestaande woningen te kopen 
en te renoveren.

Wonen op het platteland mag niet 
duurder worden dan wonen in de 
stad. Hiervoor zijn leefbare dorps-
kernen nodig en moeten nieuwe 
woonvormen mogelijk gemaakt 
worden. CD&V-jongerenvoorzitter 
Wim Soons ijverde bij het debat op 
KLJ naar aanleiding van de lance-
ring van het onderzoek ervoor dat 
jongeren moeten kunnen blijven 
wonen in hun eigen buurt, zonder 
hiervoor meer te moeten betalen. 
Hij beschouwt volgend voorbeeld 
dan ook als een goede praktijk. Een 
jong koppel koopt een appartementje 
in een dorpskern op het platteland. 
Wanneer hun ouders ouder worden 
en de kinderen buitenshuis wonen, 
kunnen de ouders perfect met hun 
kinderen van eigendom ruilen. De 
ouders in het appartementje, de 
kinderen met de kleinkinderen in 
het ouderlijk huis.

Jongeren die samen een huis kopen 
op het platteland of jong en oud
die samenwonen en elkaar helpen, 
sociale woningen die eenvoudig te 
betrekken zijn: het zijn maar een 
aantal voorbeelden die wonen op 
het platteland mogelijk, aantrekke-
lijk en betaalbaar kunnen houden 
voor onze jongeren. 
 
Openbaar vervoer moet 
 effi ciënt en fl exibel zijn
76% van de jongeren verplaatst zich 
met de auto naar het werk. De fl exi-
biliteit, reistijd en het comfort zijn 
de doorslaggevende redenen bij
de keuze van hun vervoersmiddel. 
 Innovatie bij bestaande organisaties 
en samenwerkingen tussen over-
heden en privéorganisaties op regio-
naal vlak kunnen hier een oplossing 

bieden. Volksvertegenwoordiger 
Renate Hufkens van N-VA gaf tijdens 
het debat bij de lancering toe dat er 
nog veel  geïnvesteerd moet worden 
in betere fi etspaden. Eline Deblaere, 
ondervoorzitster van Jong Groen, 
roept politici op om wijkbudgetten 
te voorzien, zodat iedereen in zijn 
eigen buurt voor voorzieningen kan 
zorgen. Uit dit onderzoek blijkt ook 
dat er nood is aan een vlottere com-
binatie van de fi ets met de bus en de 
trein. Met de fi ets op de bus raak je 
overal. De huidige dienstverlening 
van het openbaar vervoer mag zeker 
niet afgeschaft worden, voordat er 
voldoende innovatieve mogelijk-
heden zijn voor jongeren om zich te 
verplaatsen (ook zonder de auto te 
moeten gebruiken).
 
Nood aan multifunctionele 
 ontmoetingsplaatsen
Amusement en mensen ontmoeten 
zijn de belangrijkste voorwaarden 
voor een geslaagde vrijetijdsactivi-
teit. Voorzieningen verdwijnen op 
het platteland, maar de nood naar 
ontmoeting niet. KLJ pleit voor 
 ondersteuning van gemeentebestu-
ren, creativiteit en middelen om 
voorzieningen in de dorpen te orga-
niseren in bijvoorbeeld multifunc-
tionele ontmoetingsplaatsen.

✒✒ Matthias Vercauteren
Stafmedewerker KLJ

LL www.klj.be > thema’s > 
KLJthema’s > jongere op het 
 platteland

➜
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plattelandsonderzoek

Wist je dat KLJ er voor
alle kinderen en jongeren

op het platteland is?

 Ik vulde samen met
618 andere plattelands
jongeren een bevraging

in over onze noden. 

Zou het ook zijn,
was het niet dat KLJ

hier een prachtig
rapport van maakte.

Nèèèèèèèèèèèèèèèèèèè!

Klinkt saai!

Dat moeten we aan al 
onze vrienden vertellen. 
We laten hen surfen
naar www.klj.be.

Dankzij KLJ blijft het fi jn 
 wonen op het platteland!
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Jochen Cobbaert KLJ Gistel

Leeftijd: 26 jaar • Studies: ingenieur • Job: projectleideringenieur • Sociale status: verliefd • Guilty pleasure: vendelen en kietelen • Favoriete uitdrukking: gedeeld geluk is dubbel geluk

Te gast in een christelijk Palestijns 

 dorpje middenin het Israëlische gebied. 

Niettegenstaande de moeilijke situatie 

worden we heel hartelijk ontvangen. Samen de boot in. De bezinning op
het meer van Galilea was legen-
darisch. Geloof of geen geloof, ieder-
een kwam tot rust!

En nu naar het leger. Een jong joods 
meisje (ongeveer 17 jaar) spreekt over 
haar angst voor de verplichte twee-
jarige legerdienst.

Onrust op de Tempelberg in Jeruzalem.

Rellen tussen moslims en het Israëlische 

leger, de spanning is te snijden.

Eens goed klagen. Hier bevinden we 

ons bij de Klaagmuur. De dames en de 

heren netjes van elkaar gescheiden.

Zweten en veel zand in de Wadi Qelt-
woestijn. En wij die dachten dat de 
sauna een Scandinavische aangele-
genheid was. Niet dus!

Over het water lopen is dan toch niet zo gemakkelijk als gedacht. Helaas was Jezus niet in de buurt om onseen snelcursus te geven.
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fotodagboekJochen Cobbaert KLJ Gistel

Beste KLJ’ers, ziehier mijn verhaal 
van de reis die ik in september 
maakte naar Israël en Palestina. De 
beste reis die ik ooit maakte! Het 
was een onvergetelijke, ‘nie geweune’ 
ervaring met jongeren van over heel 
Vlaanderen, met heel veel respect 
voor elkaar en elkaars geloof. Deze 
reis werd georganiseerd door het 
Netwerk voor Pastoraal met Jongeren. 
‘Oh nee, zo christelijk!’, hoor ik jul-
lie meteen denken. Maar nee, het 
was gewoon een superdelegatie van 
52 jonge gasten waarbij jongeren 
van KLJ en KSA samen reisden met 
jongeren van onder andere IJD en 
Jongeren Heuvelland. Zoals je kan 
zien in de fotoreportage had de reis 
een heel gevarieerd programma: 
van bezinning tot woestijnwandelen 
en terug. Geniet van de foto’s en 
spreek mij zeker aan op een of ander 
evenement, zodat ik je nog veel meer 
kan vertellen. Tot in den draai!

✒❝ De reis naar Israël 
en Palestina was een 
 onvergetelijke ervaring, 
 omdat iedereen een groot 
respect had voor elkaar
en elkaars geloof.

Leeftijd: 26 jaar • Studies: ingenieur • Job: projectleideringenieur • Sociale status: verliefd • Guilty pleasure: vendelen en kietelen • Favoriete uitdrukking: gedeeld geluk is dubbel geluk

Jochen

Op de vlucht. Het bezoek aan een 

 Palestijns vluchtelingenkamp was 

hartverscheurend.

Viering with a view op Jeruzalem.
Er werden bruggen gebouwd tussen
KLJ (18), KSA (11), IJD (10), Jongeren 
 Heuvelland (7), AKABE (1), Sint-Michiels-
vereniging (4) en Kena (1).

Zweten en veel zand in de Wadi Qelt-
woestijn. En wij die dachten dat de 
sauna een Scandinavische aangele-
genheid was. Niet dus!

KLJ, buitengewoon beestig. Een ritje 

op een kameel voor we terugkeren 

naar huis. Zalig!

Op de vlucht.
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het booreiland

Stef Wij, bij KLJ Tielen, kiezen voor 
een planningsweekend. Vrijdagavond 
trekken we richting stad en eten we 
 gezellig samen, zo zit de sfeer er meteen 
helemaal in. We kiezen ervoor om te 
verblijven in een hostel in een of andere 
grootstad. Zo zitten we nooit ver van 
het feestgebeuren en logeren we toch 
 relatief goedkoop. De ideale KLJ-city-
trip! Zaterdag staat er een vergaderdag 
gepland: evaluaties, jaarplanning en 
taakverdeling, het komt allemaal aan 
bod. ’s Avonds gaan we op verkenning 
naar het plaatselijke nachtleven. Zondag 
gaat het er iets rustiger aan toe en ver-
trekken we op tijd naar huis. We zouden 
dit alles ook op één vergaderdag kunnen 
doen, maar nu is er veel meer tijd om 
aan leidingsbinding te doen, en de sfeer 
is dan ook veel losser dan bij een stan-
daard vergadering. We eten samen, gaan 
samen in één groep weg… Niet evident 
als je met een leidingsploeg van dertig 
bent. Het ideale moment dus om samen 
met de hele leidingsploeg ook wat te 
 genieten, naast het zware overleg dat 
op zaterdag gepleegd wordt.

ID-kit Stef Leeftijd: 21 jaar • Aantal jaar 
in KLJ: 5 jaar • Functie: –12leiding, gewest
leiding en lokaalverantwoordelijke

Melle Bij KLJ Zoersel kiezen we voor 
een planningsdag. Met een leidingsploeg 
zo groot als de onze is het moeilijk om 
 iedereen een heel weekend bij elkaar te 
krijgen. In de voormiddag vergaderen 
we over het verloop van het komende 
werkjaar. ’s Namiddags komen de nieuwe 
leiders erbij en verdelen we alle functies 
en taakjes binnen onze leidingsploeg. 
We hebben ook een speciale ploeg die 
ons tijdens de planningsdag en de rest 
van het werkjaar goed verwent. We pro-
beren ook op zoveel mogelijk andere 
 momenten tijdens het werkjaar de 
 leiding bij elkaar te krijgen op leuke 
 activiteiten. Zo hadden we pas nog een 
heerlijke barbecue na de KLJ-activiteit 
en soms gaan we samen eten bij een 
 andere jeugdbeweging. Zo’n volledige 
dag vergaderen en je concentreren kan 
best vermoeiend zijn, maar op één dag 
ben je wel helemaal klaar.

ID-kit Melle Leeftijd: 19 jaar • Aantal jaar 
in KLJ: 2 jaar • Functie: +12leider en gewest
bestuurslid

2 MENINGEN OVER

Planningsweekend of planningsdag?

Leidingsweekend 
is het ideale 

 moment om als 
één KLJgroep 
naar buiten te 

 komen.

Stef Meeuwsen
KLJ Tielen

Onze plandag 
is vooral praktisch, 
daarnaast zetten 
we het hele jaar 

door in op leidings
binding.

Melle Aerts 
KLJ Zoersel
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 t CIJFERWERK

KLJ-varia

 t KLJ STRIJLAND  t CAMPAGNE WELZIJNSZORG

95
afdelingen werden de 

voorbije 3 maanden be
zocht en ondersteund door 
onze vrijgestelden tijdens 
een bestuursvergadering, 

een speciaal themaoverleg 
of een kampbezoek.

44
gewestvergaderingen 
werden er de voorbije 3 

maanden bezocht door de 
vrijgestelden. Zo behouden 

zij een goed contact met 
hun afdelingen en blijven 

zij het aanspreekpunt voor 
al jullie vragen.

24
KLJ’ers belden tijdens de 

vakantie naar het KLJnood
nummer (0475 77 51 10).

18
KLJ’ers gingen van 7 tot 16 

september naar Israël. 
Zij verdiepten er zich in de 

lokale natuur, cultuur, 
 temperatuur, gastronomie, 

geschiedenis en de ver
schillende godsdiensten.

Help mee in 
de strijd tegen 
armoede
Niemand kiest voor een toekomst 
in armoede, niet voor zichzelf, 
noch voor zijn kinderen of klein-
kinderen.  En toch…  1 op 7 mensen 
in ons land leeft in armoede. 
Durven zij dromen van een betere 
toekomst? Vooral op het vlak van 
wonen, vervoer en gezondheid 
stelt Welzijnszorg vast dat nog 
heel wat duurzame maatregelen 
ontbreken, waardoor mensen in 
armoede het extra moeilijk heb-
ben. Daarom voert Welzijnszorg 
campagne in 2015 en hopen ze 
ook dat jij meedoet, bijvoorbeeld 
met je KLJ-afdeling.

LL Ontdek op www.welzijnszorg.be 
wat je kan doen met je afdeling.

Jeugdraad zet 
KLJleiding in 
de bloemetjes
Naar aanleiding van de Dag van 
de Jeugdbeweging werd de leiding 
van KLJ Strijland in de bloemetjes 
gezet. Samen met de andere jeugd
bewegingen uit Gooik konden ze op 
een zaterdag genieten van een uit
gebreid etentje, een geanimeerde 
quiz en een fuif. Op zondag waren 
alle leden van KLJ Strijland en de 
andere jeugdbewegingen welkom 
om een middeleeuws spel te spelen. 
Meer dan 300 enthousiastelingen 
beleefden fantastische dagen, 
dankzij de jeugdraad.

Nikita Vanschaemelhout, hoofdleidster 
van KLJ Strijland: ‘Een supertof initiatief 
waarmee de leiding in de bloemetjes 
wordt gezet en de concurrentiestrijd 
tussen de verschillende jeugdbewegingen 
wordt weg gewerkt.’
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