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WELKOMSTWOORDJE VAN DE HOC
Hallo Jamboreeanen!
Exact vijftien jaar geleden (december 2002) nam ik deel aan de World
Scout Jamboree in Thailand. Dat was een gebeurtenis die mij voor het
leven zal bijblijven. Met het ganse Belgische Contingent en een lokaal
schooltje samen Kerstmis vieren of met 35 000 scouts van over heel de
wereld het nieuwe jaar inluiden, als veertienjarige scout maakte het een
blijvende indruk op mij. Elk uur kon je ergens anders wel aftellen tot het
nieuwe jaar.

HET BELGISCH CONTINGENT
Bij het uitbrengen van de eerste uitgave van dit bulletin zijn er maar liefst
868 scouts en gidsen ingeschreven in ons contingent, afkomstig uit heel
België. Niet minder dan 720 jeugddeelnemers, 66 leid(st)ers, 69 IST’ers
en 13 CMT’ers kunnen haast niet wachten om het avontuur te laten
beginnen… een onverhoopt succes dat onze stoutste dromen overtreft!

Plots zijn we vijftien jaar verder en staan we voor een volgend
Jamboreeavontuur, dit keer in Noord-Amerika. Daarom wil ik, samen
mt het volledige Contingent Management Team, jullie allemaal een
gelijkaardige fantastische ervaring aanbieden. Net zoals ik het zelf als lid
heb mogen beleven. Een World Jamboree is één van de hoogtepunten
binnen je scoutstraject en wij willen er alles aan doen om het
Jamboreevuur in jullie aan te wakkeren.
Alvast prettige feestdagen en laten we van 2018 een buitengewoon
Jamboree-voorbereidingsjaar maken!
Jasper Hulsmans
Head of Contingent
Gidsen- en Scoutsbeweging in België (GSB) is de nationale scoutsorganisatie die lid is van de World Organisation of Scouting Movements
(WOSM) en van de World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS). Ze verenigt de vijf Belgische scouts- en gidsenassociaties:

Net als tijdens de voorgaande editie in Japan, vormen onze vijf associaties
één contingent. Op die manier wordt de Jamboree van bij het begin een
unieke belevenis waarbij je andere scouts en gidsen leert kennen, zowel
uit het naburige dorp als aan de andere kant van de taalgrens. Als we
binnenkort scouts en gidsen van over de hele wereld zullen ontmoeten,
kunnen we ons simpelweg als het Belgisch Contingent voorstellen.
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PRETTIGE FEESTDAGEN!
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Wanneer ben je met scouting begonnen? Welke functie betrek je nu?
REMYA - Ik ben begonnen toen ik twaalf was (ik ben niet naar de kabouters
geweest), omdat ik een vriendin had die bij de scouts zat. Sindsdien ben
ik helemaal gek van scouting - ik heb er spijt van dat ik niet vroeger ben
begonnen. Nu ben ik HPL. Wat mij motiveert is de vriendschap met mijn
medescouts, maar ook en vooral het besef dat ik bijdraag aan een betere
wereld. Ik word er een beter mens door, voor mezelf en de anderen.
BEN - Toen ik zeven jaar was, hebben mijn ouders me aangemoedigd
om naar de lokale welpen te gaan. In het begin twijfelde ik omdat ik niet
zeker was of ik het wel leuk zou vinden. Mijn vader, die jarenlang scout
was, en mijn moeder wisten hoe geweldig scouting is en hebben me
aangezet om het toch te proberen. Sindsdien vind ik het leven als scout
steeds leuker.
Tegenwoordig ben ik vrijwilliger in verschillende aspecten van scouting.
Onder andere in de Order of the Arrow, een scouts-honor society en
service club, het Contingent Management Team van de 24e World Scout
Jamboree en in mijn eigen scoutsgroep, Troop 888.
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Waarom ben je bij de scouts?
FEDERICA - Mijn ouders waren scouts toen zij jong waren, dus het is een
beetje een familietraditie. Ze wilden graag dat ik buitenshuis ook een
familie zou hebben, vrienden om samen mee te lachen, avonturen te
beleven en een betere mens worden. Maar ik ben vandaag nog steeds
bij de scouts omdat ik niet meer zonder kan! Ik wil een glimlach op de
gezichten van jongeren toveren, door mezelf te zijn. Ik wil iedereen laten
zien dat het OK is om jezelf te zijn. Ik kan jongeren meenemen op het
avontuur van het leven.
BEN - Voor mij is scouting een kwestie van realistisch optimisme. Veel
mensen hebben het over de wereld verbeteren en jongeren opleiden tot
verantwoordelijke leiders van morgen; scouts doen dat elke dag, op een
concrete en nederige manier. Ik ben pas echt van scouting beginnen
houden toen ik PL werd. In de VS bestaat er een vormingsaanbod op
maat van PL’s, de ‘National Youth Leadership Training’ (NYLT). Toen ik
daaraan had deelgenomen en ik PL werd, was ik geïnspireerd door
mijn nieuwe verworven competenties om de wereld rondom mij te
verbeteren. Waar ik vroeger vond dat scoutsvergaderingen soms slecht
georganiseerd en chaotisch verliepen, zag ik voortaan duizenden
mogelijkheden om dingen te verbeteren en mensen te helpen. Ik ben
nog steeds gemotiveerd door datzelfde verlangen om mensen rondom
mij te helpen. Ik wil in het bijzonder de scouts van vandaag en morgen
de kans geven om hun eigen leiderschap te ontdekken, net zoals ik dat
kon doen.
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Wat zou je veranderen in de wereld?
FEDERICA - Ik zou meer aandacht besteden aan de rechten van meisjes
en vrouwen, opleidingen en vormingsmogelijkheden voor hen. Ik zou
me er ook van willen verzekeren dat iedereen de kans heeft te worden
wat hij of zij wilt.
Vier je Kerstmis met de scouts?
SERENA - Ja. Eerst komen we samen in de kerk om er de kerstviering bij
te wonen. Daarna feesten we samen.
LORENZO - Wij vieren Kerstmis niet met de scouts.
Wat is een typisch kerstgerecht bij jou?
LORENZO - We hebben er veel, maar de lekkerste (en de meest gekende)
zijn Panettone en Pandoro. Die moet je absoluut eens proeven!
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Wat is je favoriete kersttraditie?
FEDERICA - De lichtjes ophangen in de kerstboom en van een ruimte
een feestelijk oord maken, met glitters, lintjes, kleurrijke kerstballen,... da’s
een van mijn lievelingsdingen!
BEN - Ieder jaar gaat de hele familie naar een van de nationale bossen in
de bergen om er een kerstboom te halen. Soms moeten we uren door
de sneeuw wandelen om onze favoriete boom te vinden. We zijn altijd
bevroren wanneer we ‘m vinden, omzagen en naar de auto slepen, maar
dat maakt de warme chocomelk en de pizza achteraf nog lekkerder.
Wat hebben Kerstmis en Jamboree gemeenschappelijk?
BEN - Net zoals Kerstmis is Jamboree een bijzonder moment waarop
mensen genieten van de aanwezigheid van anderen. In beide gevallen
maakt het niet veel uit wat je aan het doen bent: het is het samenzijn
dat telt.
FEDERICA - De eendracht, de vrolijkheid, de vriendschap, het goede
humeur, de magie...
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AGENDA VAN HET PROJECT
Alvorens we naar de VS vertrekken, willen we graag hechte vriendschappen
smeden. Daarom zien we elkaar regelmatig terug tijdens de voorbereiding.
Hieronder vind je de data terug waarop je verwacht wordt, alsook de
deadlines voor de betaalschijven.
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DATUM

ACTIVITEIT

1 maart 2018

Schijf 2

9 - 11 maart 2018

Weekend Leiding/ IST

6 mei 2018

Infodag

17 - 20 mei 2018

Intercamp (Facultatief)

1 juli 2018

Schijf 3

1 oktober 2018

Schijf 4

19 - 21 oktober 2018

Weekend Leiding/ IST

9 - 11 november 2018

weekend Units A *

16 - 18 november 2018

weekend Units B *

6 januari 2019

Schijf 5

15 - 17 februari 2019

Weekend Leiding/ IST

15 - 17 maart 2019

Weekend Units

15 - 17 april 2019

Voorbereiding minicamp

18 - 22 april 2019

Minicamp

23 - 24 april 2019

Afbraak minikamp

18 mei 2019

Infoavond

13 - 21 juli 2019

Precamp (datum onder voorbehoud)

22 juli - 2 augustus 2019

JAMBOREE

3 - 4 augustus 2019

terugreis (datum onder voorbehoud)

+18

LEDEN

* Aangezien we met zo veel deelnemers zijn, moeten we het eerste unitweekend
verspreiden over twee opeenvolgende weekends. Het weekend dat voor jouw unit
van toepassing is, wordt je later meegedeeld. Hou dus best al beide weekends vrij
in je agenda!

CMT
Om het avontuur van meer dan 800 Belgische scouts en gidsen tot
een goed einde te brengen, hebben we een stevig team nodig dat de
omkadering van het project van A tot Z verzorgt. Die taak is weggelegd
voor het Contingent Management Team (‘CMT’), een fijn allegaartje dat
elkeen van de vijf associaties vertegenwoordigt. Hun doel is jullie een
onvergetelijke Jamboree te bezorgen. De taken binnen het CMT zijn
verdeeld: Head of Contingent (HoC), finance, administratie, IST, units,
image, logistiek, communicatie, precamp, minicamp enzovoort. Het hele
team is al gestart en ze verheugen er zich op om jou te ontmoeten!
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