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N°3 - APRIL 2018

VOORWOORD

Hallo Jamboreeanen,
Zo’n acht jaar geleden stond ik ook in jullie schoenen. Net ingeschreven
voor de Jamboree in Zweden, nog een beetje angstig voor wat er komen
zou, maar wel met heel veel goesting. Ook al lijkt het misschien nu nog
ver weg, ik beloof dat het wachten beloond zal worden.
Ik durf met recht en reden zeggen dat de Jamboree het absolute
hoogtepunt was van mijn scoutscarrière. Het heeft mijn visie op scouting
veranderd en heeft me in contact gebracht met zoveel leuke en interessante mensen van over de hele wereld. Het was één van de mooiste
ervaringen uit mijn leven en ik ben er van overtuigd dat dat ook bij jullie
het geval zal zijn.
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Juli 2019 lijkt misschien nog ver weg, maar jullie eigen Jamboreeverhaal
is al volop bezig. Heel stiekem ben ik wel jaloers op jullie dat ik het hele
gebeuren niet nog een keer kan meemaken als lid.
Mijn tip aan jullie: je Jamboree-avontuur maak je zelf, niet alleen op het
kamp in West-Virginia maar ook tijdens de voorbereidingen. Sta open
voor het onbekende, durf nieuwe mensen aan te spreken, probeer zo
veel mogelijk te ontdekken maar vooral: geniet ervan, het is een once in
a lifetime experience.
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Na dat fantastische kamp in Zweden is het Jamboreevirus bij mij
blijven hangen. Vier jaar later ging ik als leider mee naar Japan en ook
dat was een schot in de roos. Toen de vacature om deel uit te maken van
het CMT voor de Jamboree in Noord-Amerika online stond, leek het me
een mooi vervolg om mee betrokken te zijn in de organisatie en om die
geweldige ervaring die ik had als lid proberen door te geven. Als één van
de jongelingen van het CMT is het soms nog wat zoeken, maar het is een
voorrecht om met zo’n gemotiveerd team en met zulke fijne mensen te
mogen samenwerken.
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BETALINGSTERMIJNEN

ANNULATIEVERZEKERING
Het is nog mogelijk in te tekenen op de annulatieverzekering tot
30 april 2018. Alle informatie, de algemene voorwaarden en het
inschrijvingsformulier vind je terug op onze website.

De volgende betalingstermijnen zijn:
Schijf 3 (700€) : 1 juli 2018
Schijf 4 (700€) : 1 oktober 2018
Schijf 5 (700€) : 6 januari 2019
De betalingen moeten op het rekeningnummer BE73 3630 1953 7860
(GSB) verschijnen, met de mededeling “Schijf X + rijksregisternummer”.
Het is heel belangrijk dat je nauwgezet het formaat van je rijksregisternummer respecteert. Dat moet er als volgt uitzien: xx.xx.xx-xxx.xx
Schrijf er ook niks achter, want dan herkent het boekhoudingsprogramma je niet!
Indien je vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren op:
info@jamboree2019.be

ARTS GEZOCHT
Voor de medische begeleiding van 880 scouts en gidsen, gedurende de
reis, voorreis en de 24ste Wereldjamboree in de USA (van 17/7/2019 t.e.m.
3/8/2019), zijn we op zoek naar 2 artsen.

IS MIJN INSCHRIJVING IN ORDE?
Je ontvangt binnenkort een gepersonaliseerde e-mail met info over je
administratieve stand van zaken (documenten en betalingen), alsook
informatie over de Unit waarmee je naar de Jamboree zal trekken.
Indien je vragen hebt met betrekking tot die e-mail, twijfel dan niet om
ons te contacteren via admin@jamboree2019.be of kom onze adminstand een bezoekje brengen op de infodag van 6 mei.

UNITS
Het Belgische contingent telt 20 units, waarvan twee tweetalige.
Je komt spoedig te weten in welke unit je zit en wie je leiding is!

Het profiel dat we zoeken is beschikbaar op www.jamboree2019.be
Wie ons graag hiervoor wil ondersteunen en zich kandidaat wenst te
stellen, kan zich melden op admin@jamboree2019.be . Graag je
motivatie en CV bijvoegen.
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MEDISCHE FICHE

INFODAG

We kregen nog niet de kans om jullie allemaal te leren kennen, maar
we zijn al volop bezig met de definitieve inschrijving van elk lid naar
de Amerikaanse organisatie toe. Daarom moeten we er zeker van zijn
dat alle gegevens 100% correct zijn en verzamelen we de gedetailleerde
medische informatie van iedereen die meegaat.

Op 6 mei 2018 nodigt het Belgische Contingent Management Team (CMT) je uit
voor de infodag van het Jamboreeproject. Iedereen is van harte welkom: Leiding,
IST en deelnemers en natuurlijk ook hun ouders en eventueel broers of zussen.

Om je medische fiche te vervolledigen (één per deelnemer), moet je:
Je aanmelden bij het formulier op onze website
(www.jamboree2019.be)
Het formulier nauwgezet en correct invullen
De documenten afdrukken die je zal krijgen in de bevestigingsmail
Die documenten laten invullen en ondertekenen door je ouders
of het zelf doen indien je op het ogenblik van ondertekenen
meerderjarig bent
Op het formulier twee klevertjes van je mutualiteit kleven
De documenten meebrengen naar de administratiestand tijdens
het infomoment op 6 mei in Leuven
Als je niet aanwezig kan zijn op de infodag, vragen we om deze
documenten voor 31 mei op te sturen naar: JAMBOREE - Dublinstraat
21, 1050 Brussel

Dit is het ideale moment om de organisatie te leren kennen, een update te krijgen van het project, een antwoord te krijgen op al je vragen, ...
Er zijn verschillende sessies in het Nederlands en eentje in het Frans:
om 10 uur: 450 plaatsen voor de sessie in het Nederlands en 350 plaatsen
voor de sessie in het Frans
om 12.00 uur: 800 plaatsen voor de sessie in het Nederlands
om 14.00 uur: 800 plaatsen voor de sessie in het Nederlands
Omdat de plaatsen per sessie beperkt zijn, vragen we om je hiervoor in te
schrijven. Als je dit nog niet gedaan hebt, gelieve je online in te schrijven op
www.jamboree2019.be - Let erop dat het inschrijvingsformulier in een resem
talen beschikbaar is, maar jammer genoeg niet in het Nederlands. Maar dat kan
voor echte Jamboreeanen geen probleem vormen :)
Plan je aankomst zeker tijdig in (parkeren, wat administratie voor de sessie in de
aula, etc.)
Praktische informatie
Adres: Parkstraat 51, 3000 Leuven
Transport: de parkeermogelijkheden in Leuven zijn beperkt. Kom indien mogelijk met het openbaar vervoer. Kies je voor de auto dan zijn er betalende
parkeergarages in de buurt.
Vergeet niet om je online medische fiche in te vullen, af te drukken, te handtekenen en mee te brengen naar de infodag.
Geniet van een dagje Leuven...
Wist je dat je in Leuven naar het Museum van scouts en gidsen kan gaan? Het is
op 17 minuten wandelafstand gelegen, het is open van 13u tot 17u en de toegang
is gratis! Ideaal om er een daguitstap van te maken!
Adres: Sint-Geertruiabdij 5, 3000 Leuven

6

Tot binnenkort!
Het CMT
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EERSTE LEIDING/IST WEEKEND
Leiding & IST maakte al kennis tijdens het eerste weekend, dat begin
maart doorging in Geel. Op het programma stonden onder andere de
leidingsverdeling en de verdeling in werkgroepjes van de IST’s. Zo kon
het communicatieteam zich verheugen op de uitbreiding van haar
troepen, waardoor we jullie nu in avant-première een blik achter de
schermen kunnen bieden, met veel plezier opgetekend door Baribal!
“Vanuit heel België kwamen de deelnemers op een regenachtige
vrijdagavond toe. Oude bekenden en nieuwe gezichten stroomden binnen. Indianen en cowboys zorgden voor een vlotte inschrijving en onthaal. Vrij snel gingen de eerste kringspelletjes van start en
werden namen, woonplaatsen en leeftijden gedeeld en in het beste
geval al onthouden. Na verschillende amusante rondes (waarbij Frans
en Nederlands werden geoefend, al dan niet met wat visuele ondersteuning) was het tijd de avond af te sluiten met een rustig gesprek.
Zaterdagochtend kroop de koffiegeur onder de slaapkamerdeur en
maakte die een einde aan een korte (snurk)nacht - of waren het de
hanen? Na een uitgebreid ontbijt ging de IST-groep via pleinspelen
verder met elkaar kennismaken. Binnen kreeg de leiding een presentatie over de werking van het CMT. Na de koffiepauze werden die activiteiten omgedraaid. Voor IST‘ers was die info extra interessant om een
goede keuze van werkgroep te maken. IST’ers gaan ook actief ondersteunend samenwerken met CMT’ers in de domeinen ‘Minikamp, Voorreis, Logistiek, Units, Image, IST en Communicatie’. Na het middagmaal werd de presentatie via een groepspel verder gezet Elke groep
kon aan de hand van een opdracht voor punten het takenpakket van
een CMT-lid of -tandem nog beter leren kennen. Memory, hoefijzer slingeren, rekenen, pictionary, puzzelen,… en nog andere leuke spelletjes
werden intensief volbracht. Ideaal om al die informatie nogmaals
te horen en ervaren. “Learning by doing” zei ooit een oud wijs man.
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Na de koffiepauze konden de verdiende punten nog heel wat
opleveren in een Stratego ‘Western-stijl’. In een mum van tijd werd
iedereen een beetje welp en kabouter. Strategieën al dan niet volgens de regels, werden bedacht. Op het einde won de sterkste - of lees
‘sluwste’ - ploeg het spel, al werd hierover nog duchtig “nagepraat” tot
het avondeten. Want moe, voldaan en een beetje vol met modder, ging
iedereen aan tafel voor lekkere hamburgers (het heeft zo zijn voordelen
om in Amerika te zitten qua ‘eetcultuur’). Na dat lekkere avondmaal
konden de IST-‘ers hun voorkeuren qua werkgroepen bekend maken.
Voor het slapengaan was er nog even tijd voor verdere kennismaking per
leidings- of IST-groep, gevolgd door een dansje, gezelschapsspel of
babbel.
Na een nog kortere nacht (snurken geraak je gewoon, hanengekraai
minder) stond er opnieuw een ontbijt klaar om op krachten te
komen. IST’ers gingen daarna aan de slag in de hun toegewezen
werkgroepen waar het CMT een nachtje over had geslapen. Opnieuw werd er enthousiast kennisgemaakt, werkafspraken gemaakt
en contactgegevens uitgewisseld voor een volgende afspraak. In tussentijd had de leiding even de rol van IST overgenomen en onze verblijfplaats netjes gepoetst en terug in orde gebracht. Iedereen kon hierdoor
een hotdog eten (ja, ja,… geweldige eetcultuur) om het weekend samen
af te sluiten.
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WHAT DOES THE HOCS SAY?
We vroegen aan verscheidene HoC’s (Head of Contingent Contingentleiding) waarom de World Scout Jamboree 2019 een unieke
ervaring wordt. Hieronder hun antwoorden!
“Ik denk dat het belangrijk is deel te nemen aan de World Scout Jamboree om te begrijpen dat je deel uitmaakt van een groot geheel dat verder
gaat dan je eigen scoutsgroep of zelfs je nationale scoutsorganisatie. Je
krijgt de kans je onder te dompelen in een reeks verschillende culturen
in de grote scoutsfamilie. Het is een unieke ervaring. Ik hoop jullie hier
allemaal te kunnen ontmoeten op de Summit in West-Virginia!”
Janine, USA

“Een jamboree is een fantastisch evenement voor jongeren om aan deel te
nemen. Je ziet dat de wereld bestaat uit heel veel verschillende culturen
en heel veel verschillende mensen en samen kunnen we er een prachtige
wereld van maken. Door hier allerlei mensen te ontmoeten en wat we van
elkaar kunnen leren, hoe we met elkaar andere dingen kunnen doen, kunnen we samen de wereld een stukje mooier maken. Ik denk dat het een
leuke plek is om nieuwe dingen te leren, elkaar te leren kennen en samen
een betere wereld maken.”
Suzanne, Nederland

“Deelnemen aan Jamboree, da’s een buitengewone internationale ervaring. Een manier om scouting over de ganse
wereld te ontdekken en vrienden te maken van overal!”
Kat, Denemarken

“Jamboree is een ervaring die je enkel hier kan
beleven: zo veel mensen, uit zo veel verschillende landen! Je zal er vrienden voor het leven
maken voor over heel de wereld.”
Adriana, Liechtenstein
“The Summit is een fantastische plek,
echt enorm! Het is zo groot als een
stad in mijn land. Het is ongelooflijk
om je hier jonge mensen uit meer
dan 100 landen voor te stellen. Iedereen verschillend maar toch allemaal vrienden, bezig met elkaar te
leren kennen, badges aan te bieden,
ontdekken waar je vandaan komt.“
Lyda, Ecuador
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