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VOORWOORD

Ik kan het niet geloven! Intercamp was met dank aan onze leiding en IST een
succes. Wat we allemaal bereikt hebben? Ik weet nu dat we als leiding en IST
vlot kunnen samenwerken, dat de sfeer er goed in zit en dat we samen al heel
wat beleefd hebben. Of het nu gaat over het knippen van ijzerdraadjes tot in de
vroege uurtjes, het programma een succes maken voor de leden, een bijdrage
leveren tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s),
genieten van een internationaal kamp in eigen land of bijkletsen boven pot en
pint, we kunnen het allemaal en genieten er nog van ook. Dit belooft alleszins
een knaller van een belgisch contingent te worden.

Jullie welverdiende zomervakantie komt eraan en ook de zomerkampen laten
niet op zich wachten. Sjor je eigen patrouillehoek, neem een douche met koud
kraantjeswater, bouw een hudo, speel een bos- of stadsspel en beleef avonturen.
Iedere groep geeft er zijn/haar eigen draai aan, maar één ding is zeker, geniet
ervan!

Veel leesplezier met deze NEW WORLD TODAY N°4 !
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ANNOUNCEMENTS
Arts gezocht!
880 Belgische scouts en gidsen laten afreizen naar Amerika voor de 24e World
Scout Jamboree is een hele onderneming. Het vraagt heel wat organisatie en
begeleiding. Maar er is meer. Ook de gezondheid en het welbevinden van de
deelnemers draagt onze zorg weg. Daarom zijn we op zoek naar twee artsen
(met volgend profiel) die de medische ondersteuning en begeleiding willen
verzekeren tijdens de voorreis en de Jamboree (17/7/2019 – 3/8/2019). Ben je
geïnteresseerd of ken je iemand die geschikt is voor deze functie? Kandidaat
stellen kan dan door ons te contacteren via admin@jamboree2019.be en dit voor
15 juli 2018. Graag ook je motivatie en CV bijvoegen.

Betaling 3e schijf
De deadline van de 3e betalingsschijf komt er aan. Een samenvatting van de
resterende betalingstermijnen:
● 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) gestort worden, met de mededeling “Schijf X +
rijksregisternummer”. Het is heel belangrijk dat je nauwgezet het
formaat van het rijksregisternummer respecteert. Dat moet er als
volgt uitzien: xx.xx.xx-xxx.xx Schrijf er ook niets er achter, want
dan herkent het boekhoudingsprogramma je niet! Indien
je vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren
op info@jamboree2019.be.
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GLUREN BIJ DE BUREN
Het mag eigenlijk niet, maar het is wel spannend…. Nieuwsgierig dat we
zijn… Hoe doen andere contingenten het in hun voorbereiding? Op digitale
verkenning in de WSJ-wereld… Wat valt er ons op?
Algemeen?
● Er zijn nog heel wat contingenten die geen Facebook of WSJ-website hebben.
● Verschillende contingenten hebben al een eigen WSJ-logo, andere nog niet.
● Er zijn naast contingent-FB-groepen en websites ook al heel wat unit-FBgroepen (of “troepen”, “patrouilles”,…) te vinden. ● Over de contingenten heen zijn
verschillende snelheden, aanpak, digitale activiteiten … te merken, maar allen
leiden naar hetzelfde doel.

Eerste Unitweekend
In november komen de eerste ledenweekends er aan. Hét moment waarop je
eindelijk je medejamboreanen kan leren kennen en de voorbereiding op het
grote Amerikaanse avontuur echt kan beginnen. Door het grote aantal units is
het echter niet mogelijk om allemaal op hetzelfde moment op weekend te gaan.
Hierdoor zijn de units verdeeld over twee verschillende weekends en locaties. Bij
deze het overzicht zodat je zeker en vast je agenda kan vrij houden!

● 9 - 11 november 2018
→ Locatie: Hoge Rielen, Kasterlee
		

Units A, G, H, I, J, K, L, T, Y, Z

→ Locatie: De Brink, Herentals
		

Units C, E, F, M

● 16 - 18 november 2018
→ Locatie: Hoge Rielen, Kasterlee
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Units B, Q, S, V, W, X

En in het bijzonder?
● De Noren zijn volop units aan het
samenstellen en vliegtickets aan het
zoeken.
● De Peruvianen hebben een eerste
leden- en leidingsweekend achter de
rug.
● De Denen hebben een eerste
leiding- en IST-weekend achter de rug.
● De Canadezen zijn volop leden aan
het inschrijven.
● De Australiërs organiseren een logoontwerpwedstrijd.
● De Tunesiërs hebben bijna een logo
en vieren het einde van de Ramadan.
● De Amerikanen (samen met
Mexicanen en Canadezen) zijn op
zoek naar 300 leden voor de ‘Puma
Patrouille’. Deze scouts en gidsen van
de gastlanden gaan mee het gezicht
vormen van de WSJ.
● De Engelsen hebben een geweldige
WSJ-‘beren’-das

● De Ieren leggen nadruk op de
duurzame klimaat-doelstellingen en
verweven dit in hun programma en
FB-nieuws
●
Niet op het WK, maar onze
Nederlandse noorderburen zijn op
dit moment wel al zeer actief bezig
op Jamboree-vlak. Al verschillende
“troepenweekends” zijn achter de rug
of bezig. Ze vernoemen hun units naar
Nederlandse lekkernijen. Wat dacht u
van de “Bitterballen, Nonnenvotten,
Dropjes, Hagelslag, Stroopwafels,…..”?

En de Belgen?...
Kom dat zelf ervaren op onze FB-,
Instagram-,
internetpagina
en
daarbuiten tijdens de zomer en in het
najaar. Ondertussen kan je op een
regenachtige dag al op zoek gaan
naar nieuwe digitale scoutsvriendjes.
Unlock a new (digital) world!
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WAS JIJ ER OOK BIJ? - INFODAG 6 MEI
“Op 6 mei was ik als enthousiaste medewerker aanwezig
op de infodag voor ouders en deelnemers over de
Wereld Jamboree van 2019. Deze infodag was DE aftrap
voor de jeugddeelnemers van het jamboreeproject. Als
steward stond ik in voor het onthaal van de gasten en
zorgde ik ervoor dat iedereen in de juiste infosessie
terecht kwam. Er waren meer dan 1.200 deelnemers
aan de verschillende infosessies. Na afloop van de dag
was ik blij dat het erop zat, maar stiekem toch ook wel
trots dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan
het welslagen van deze dag.”
Anton Schroyen - Leiding

“De infodag was een leuke maar
drukke dag. Het deed me wel
iets om iedereen voor het eerst
te zien en te weten dat we over
een jaar met al deze mensen als
één contingent naar Amerika
gaan!”
Frea Van Haperen - IST

Interview oud deelnemer
Naam: Jorg Van Haperen
Leeftijd: 26 jaar
Functie in scouts: materiaalmeester
Scouts : Scouts en Gidsen Vlaanderen 13e sint Joris Zee scouts

Op welke jamboree ben je mee geweest en welke functie had je toen?
Engeland 2007 als lid.
Zweden 2011 als IST. In België heb ik mee het voorkazzmp ineen gestoken en op
jamboree was ik sub-camp staff en mee verantwoordelijk voor de algemene lost
en found.
Wat is de beste herinnering aan deze jamboree?
Al de foodhouses die aanwezig waren op het terrein in Zweden. Zeker het
Ramadan foodhouse, daar kan je als IST ‘s nachts ook nog terecht om mee te
eten met de moslims.
Heb je nog altijd contact met mensen van je unit of andere contingenten?

“Na deze dag zou ik graag terug 15 jaar zijn, zodat
ik mee kan op dit avontuur. Het ziet er echt enorm
cool uit, ik ben stikjaloers!”
Ouder

Zeer zeker ! Zo heb ik nog contact met mensen van Finland en Noorwegen, vooral
de Scandinavische landen omdat ik me daar erg in interesseer. Enkele jaren
geleden ben ik zelfs nog op bezoek geweest bij vrienden in Helsinki (Finland).
Was het voor jou een eenmalige belevenis of zou je het nog eens opnieuw
willen doen?
Ik heb het al twee keer gedaan en als ik het niet zo druk had met werken, zou ik
zeker nog eens overwegen om een derde keer mee te gaan.
Heb je advies voor de deelnemers van jamboree 2019 in Amerika? Do’s en
Dont’s,…

“ De infodag was super interessant
en vooral de filmpjes zagen er
geweldig uit! Ik kan nu echt niet
meer wachten om iedereen te
ontmoeten waar we mega zotte
herinneringen mee gaan maken!”
Emma Vanuytsel - Lid
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Nodig zelf veel mensen uit op je kampterrein en ga zeker ook op bezoek bij
andere contingenten. Zo kan je nog leren over hun culturen en tijdens een
maaltijd is het gemakkelijker om vriendschappen te creëren.
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HoC - Meeting
Niet alleen in België, maar in alle deelnemende
landen zijn de voorbereidingen nu echt
begonnen. Om van elkaar te leren en om
de organisatie in Amerika te leren kennen,
zakte onze Head of Contingent af naar WestVirginia voor de eerste HoC-meeting.

De HoC-meeting is een vergadering waar
alle Head of Contingents van de verschillende
landen die deelnemen aan de Jamboree
samenkomen. Dit niet alleen om informatie
te krijgen van organisatie, maar ook vooral om
kennis te maken met elkaar.

Ongeveer 80% van de
te verwachten 50.000
scouts en gidsen van
de
Jamboree
was
vertegenwoordigd op dit
event. Het was fantastisch
om zoveel nieuwe mensen
te leren kennen en enkele
bekende gezichten terug
te zien. Daarnaast was
het ideale moment om te
horen hoe andere landen
hun
voorbereidingen
treffen tot de jamboree!
Ook kregen we er zeer veel
(nieuwe) informatie van
de Noord Amerikaanse
organisatie
en
was
iedereen
overdonderd
door de grootsheid (57
km²!) van de Summit
Bechtel
Reserve,
het domein waar de
Jamboree plaats vindt.
Naast de HoC visit heb ik zelf mogen genieten van een kleine voorreis door de
VS. Het culturele aanbod van New York City en Washington DC stonden op mijn
programma, maar er was ook nog ruimte voor de prachtige natuur van West
Virginia. Ook met het Belgische contingent gaan wij er een onvergetelijke voorreis
doen en proberen we zeker de ideale mix te vinden tussen natuur en cultuur.
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