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WELKOMSTWOORDJE VAN DE HOC
Hello Jamboreeanen,
Sinds de laatste bulletin zijn wij weer bijna twee maanden dichter bij de
Jamboree en dus hoog tijd voor het tweede nummer!
De Jamboree wordt vanuit België volledig vrijwillig georganiseerd en
dit door een team van momenteel dertien personen. In deze editie
wordt iedereen kort voorgesteld zodat je een beeld kan vormen van de
Belgische organisatie en de verschillende CMT*-functies.
Een World Jamboree is geen goedkoop kamp, maar het is daarentegen
wel een zeer unieke scouts-ervaring. Wij hebben er alles voor gedaan
om de prijs zo laag mogelijk te houden, maar het blijft veel geld. Via
sociale media konden wij al vaststellen dat er verschillende, originele
geldinzamelacties worden georganiseerd. In deze Bulletin hebben wij
enkele acties gebundeld waar jullie inspiratie kunnen opdoen. Als je een
actie organiseert, kan je ons altijd contacteren zodat wij je actie kunnen
delen via sociale media.
Over enkele weken is er ook het eerste leiding/IST-weekend en ik kijk er
alvast naar uit om oude gezichten terug te zien van vorige scoutsprojecten
en kennis te maken met nieuwe gezichten om samen dit project te
beleven.
’n Stevige linker,
Jasper Hulsmans
Head of Contingent
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* CMT = Contingent Management Team
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FOUNDER’S DAY - THINKING DAY

Overal ter wereld vieren scouts en gidsen ieder jaar Founder’s Day en
Thinking Day. Ter gelegenheid van de verjaardag van Robert BadenPowell, stichter van de scoutsbeweging en diens vrouw Olave BadenPowell, oprichter van de gidsenbeweging, vieren we de mooiste
momenten in onze groepen en associaties op 22 februari.
Wij interviewden Christa, 20 jaar oud, van de BSA (Boy Scouts of America),
om te weten te komen hoe die dag van de oprichters wordt gevierd aan
de overkant van de Atlantische Oceaan.
Wat betekent Founder’s Day voor jou?
Founders Day is heel belangrijk voor mij. Ik ging naar de scouts sinds m’n
twaalfde - de jongste leeftijd waarop een meisje naar de BSA mag. Ik ben
er halsoverkop ingetuimeld en scouting eiste heel snel een belangrijke rol
op in mijn leven. Scouting heeft me ook veel bijgebracht: van een betere
tijdsbesteding tot de honger naar avontuur, van communicatieskills tot
het leiden van een zomerkamp, van het organiseren van vergaderingen
tot reizen over de ganse wereld. Dat is allemaal mogelijk gemaakt dankzij
het programma dat Lord Robert Baden Powell bedacht. Scouting heeft
de grootste impact op mijn leven gehad. Ter gelegenheid van Founder’s
Day, wil ik de man die mij de kans gaf op die manier te groeien, te leren
en me te ontwikkelen, eren.
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Hoe viert men die dag in jouw scoutsgroep?
Founders’ Day wordt in mijn plaatselijke groep, in Missouri, niet echt gevierd.
Scouting in Amerika, BSA, is een tamelijk eigengereide organisatie: onze
activiteiten en evenementen zijn eerder op Amerikaanse scoutscultuur
gericht. Toch zijn er steeds meer groepen die zich naar de buitenwereld
openstellen, dus er verandert wel iets. De nationale leiding moedigt hen
ook aan om dat te doen, zeker met het oog op de organisatie van de
World Scout Jamboree in 2019, door de scouts van Canada, de VS en
Mexico.
Ik hoop dat de BSA nog verder zal groeien in haar internationaal
karakter en dat ze contacten blijft onderhouden met andere nationale
scoutsorganisaties. Ik zou graag willen dat Founder’s Day in de toekomst
meer wordt gevierd in de VS.
Welke sporen wil je nalaten in je scoutsleven?
Ik hoop een nieuw pad te kunnen nalaten. Ik wil dat de scouts die na
mij komen, gemakkelijker hun weg kunnen vinden, een beetje verder,
en dat ze mijn fouten niet hoeven te herhalen. Een beetje zoals door de
sneeuw wandelen en de voetsporen van degene die voor je loopt, volgen.
Ik hoop dat mijn voetsporen de volgende generatie zullen inspireren. Dat
die generatie in zichzelf gelooft (“Kijk wat Christa deed, dat kunnen we
beter!”) Als ik leidster ben, hoop ik de weg die ik nam te kunnen tonen,
maar ze ook een beter alternatief te kunnen voorleggen.
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GELD INZAMELEN
Op Jamboree gaan, dat kost veel geld. Daarom zijn veel deelnemers
al aan de slag gegaan met originele en winstgevende acties om hun
Jamboreeavontuur financieel te steunen. Als je met meerdere scouts en
gidsen van jouw groep of eenheid ingeschreven bent, kan je misschien
samen iets organiseren. Maar ook als je de enige van jouw regio bent, zijn
er veel mogelijkheden om iets leuks op poten te zetten en geld in het
laatje te brengen. Een paar voorbeelden:

2 Zelf iets maken en verkopen
Je kan je creativiteit de vrije loop laten door iets leuks te ontwerpen:
t-shirts, stylo’s, houten kerstbomen,... hoe enthousiaster je bent over het
eindresultaat, hoe hoger de verkoopcijfers zullen liggen.

1 De delegatie uit Scouts Heuvel Kalmthout ging tijdens de afgelopen
kerstvakantie zingen op de kerstmarkt. Organisatrice Hilde Van Passen:
“De reacties waren hartverwarmend. Het publiek kon zingende scouts wel
smaken. Samenzang brengt altijd wat teweeg bij mensen. Sommigen
bleven echt staan, begonnen te praten over eigen scoutsverleden of ‘hoe
knap ze dit vonden’. Zelfs een andere straatartiest was onder de indruk.
Toen we het geld telden in de trein terug naar huis konden we niet
geloven dat we op 4uur tijd 500 euro hadden bijeengezongen.”
Hilde geeft ook nog wat tips mee:
• Oefen eerst samen, vraag wat professionele hulp dan klinkt het
geheel beter!
• Maak zeker duidelijk aan de snelle voorbijganger wie je bent
(uniform), maak duidelijk waarom je zingt (badges met logo
jamboree en affiche).
• Laat een ouder of familieleden in het publiek wat filmen en
foto’s nemen, dan blijven mensen sneller staan, beginnen ze
een praatje, voelen ze sympathie en steunen ze hierdoor iets
meer.

*Toon heeft houten kerstbomen gemaakt met zijn opa.

3 Iets organiseren
Als je met meerdere scouts en gidsen uit dezelfde regio ingeschreven
bent, kan je gemakkelijk een evenement organiseren. Een quiz, een
spaghettifestijn, een karaoke-avond,... de mogelijkheden zijn eindeloos!
“Als jij iets organiseert, twijfel niet om het ons te melden! - info@
jamboree2019.be”
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WHO’S WHO?

Pâris Reffers Bustamante
Units, 43 jaar

Elk contingent dat deelneemt aan de World Scout Jamboree wordt
gecoördineerd door een Jamboreeploeg binnen het contingent, beter
bekend als het Contingent Management Team (CMT). Tot op heden
bestaat het team uit 13 leden, die ondersteund worden door twee
coaches. Door regelmatige bijeenkomsten zorgt het CMT ervoor dat
de organisatie van de Jamboree voor de 878 deelnemende Belgische
scouts en gidsen vlot verloopt.
Jasper Hulsmans
Head of Contingent (HoC), 29 jaar

Pâris staat Roeckie bij voor de units. Hij is lid van Scouts
& Guides Pluralistes, waar hij federaal leider was en
tegenwoordig ‘routier’, bij de 25e SSB (Zeescouts). Hij is
een onverbeterlijke levensgenieter en spendeert graag
tijd bij zijn gezin. Beroepsmatig is hij administratief en
financieel medewerker.
Daan Vanderpelen , “Alpaca”
International Service Team, 23 jaar

Alpaca is onze IST-verantwoordelijke (International
Service Team) - een functie die hij met veel energie en
enthousiasme volbrengt! Bij Scouts & Gidsen Vlaanderen
is Alpaca lid van het nationale vormingsteam en is hij
verantwoordelijk voor de vorming in Gouw Opsinjoor.
Daarnaast is hij commercieel medewerker in de ITsector. En als hij niet werkt of in scoutsvergadering zit,
gaat hij graag een danske placeren.

Jasper is onze Head of Contingent (HOC). Dat gaat hem goed
af, want hij weet wat het is om de mouwen op te stropen,
hij is creatief en hij is niet bang om zijn mening te geven.
Hij is lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen, waar hij
zich met internationale projecten bezighoudt. Laatst
was dat nog de World Scout Moot. Als hij zijn scoutsdas
niet om de nek draagt, is Jasper projectleider bij een
renovatiebedrijf dat voornamelijk in Brussel werkt.

Michael Meessen

Aurore Cullus

Logistiek, 41 jaar

Financiën, 32 jaar

Aurore houdt de financiën van de Jamboree in de gaten.
Pragmatisch, hardwerkend en met oog voor detail plant
en volgt ze elke uitgave, bekijkt ze de koers van de dollar,
houdt ze de betalingen in de gaten... Aurore is lid van
Scouts & Guides Pluralistes, waar ze Internationaal
Commissaris en co-voorzitter ad interim is. In het
dagelijkse leven is Aurore conceptueel ingenieur voor de
Belgische spoorprojecten (het nieuwe station Schuman,
RER,...)
Nicolaas Roeckens, “Roeckie”
Units, 32 jaar
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Roeckie houdt zich, samen met Pâris, bezig met de
leiding van het Belgisch Contingent en hij volgt het
beheer van de units op. Hij is lid van Scouts & Gidsen
Vlaanderen, waar hij medewerker evenementen is.
Buiten scouting houden wintersport en transport zijn
dagen gevuld.

Michael is, samen met Stijn, onze logistieke kracht. Hij
is een betrouwbare scout, altijd bereid de handen uit
de mouwen te steken en werkt graag af waar hij aan
begonnen is. Bij Les Scouts is Michael medewerker
evenementen. Daarnaast werkt hij in de logistieke
sector en in de dienst aankoop van een groot bedrijf.
Hij houdt van film, muziek, geschiedenis, literatuur en hij
is geëngageerd in verschillende plaatselijke vzw’s in de
Duitstalige gemeenschap.
Stijn Kuypers
Logistiek, 23 jaar

Stijn beheer, samen met Michael, de logistiek van het
contingent: hij zorgt ervoor dat alles wat we nodig
hebben besteld, geleverd, opgeruimd en beschikbaar
is zodat alles vlot verloopt. Opgewekt en nieuwsgierig
is Stijn als leider bij Sint-Aloysius in Geel, bij Scouts
& Gidsen Vlaanderen. Stijn heeft zopas zijn studies
burgerlijk ingenieur in de energiesector afgerond.
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Bertrand Goethals

Pieter Lauwers

Communicatie, 27 jaar

Image, 25 jaar

Bertrand vormt samen met Vincent het duo
‘communicatie’ van het contingent: de e-mails
beantwoorden, de website aanvullen, de sociale
media onderhouden, de bulletins publiceren,... Bij
Scouts & Gidsen Vlaanderen is Bertrand AdjunctGouwcommissaris verantwoordelijk voor zingeving in
Gouw Gent. Als opmerkzame journalist houdt hij van
klimmen, muziek en quizzen.

Pieter is onze verantwoordelijke Image: het thema van
het contingent, het logo, de activiteiten om België voor
te stellen tijdens de Jamboree,... Hij (en binnenkort ook
zijn werkgroep) leiden het allemaal in goede banen. Hij
is districtscommissaris bij Scouts & Gidsen Vlaanderen
en IT-consultant op professioneel vlak. Tijdens zijn vrije
tijd werkt hij graag aan zijn limbotalent en aan de titel
‘slechtste keeper van het Belgisch zaalvoetbal’.

Vincent De Boever

Hans Tielens

Communicatie, 31 jaar

Vincent vormt samen met Bertrand het duo ‘communicatie
van het contingent. Bij Les Scouts is hij bijna aan het
einde van zijn tweede mandaat als gouwcommissaris
verantwoordelijk voor een aantal eenheden. Vincent
is plichtsbewust en creatief. Hij houdt ervan zich in te
zetten voor de vorming van leiding. Als muzikant werkt
hij in het muzikale onderricht, de analyse en de klarinet.
Hij gaat graag wandelen en schrijft graag op zijn gemak
aan een zonnig terras gezeten of in een gezellig café.
Marijke Van Camp
Voorreis, 38 jaar

Ik werk in de milieusector voor een ingenieursbureau en ben
gespecialiseerd in sanering van bodemverontreinigingen. Daarnaast hou
ik van zeilen, omgang met paarden en af en toe een goed boek.
Marijke zorgt, samen met haar werkgroep, voor een
mooi programma tijdens het precamp en ze kijkt erop
toe dat iedereen een vlotte reis beleeft. Optimistisch,
volhardend, pragmatisch en aimabel gooit ze haar
talenten in de strijd bij FOS waar ze deel uitmaakt van
Ploeg Internationaal. Buiten haar scoutscarrière werkt
Marijke voor een ingenieursbureau in de milieusector. Ze
is gespecialiseerd in bodemsanering. Ze houdt ook van
zeilen, paarden en een goed boek.
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Minikamp, 28 jaar

Hans is de coördinator van het minicamp, dat in april
2019 haar tenten opslaat in Sint-Joris-Weert. Hans was
tijdens de vorige Jamboree in Japan leider en heeft
dus heel wat ervaring met het Minicamp. Daarnaast is
hij cipier in de gevangenis. Hij wordt geprezen om zijn
eerlijkheid en zijn klare kijk.
Peter Vande Loock, “Mier”
Administratie, 57 jaar

Peter is de man achter het adres admin@jamboree2019.
be. Hij beheert alle inschrijvingsdocumenten en bewaakt
de orde in onze administratie. In een ver verleden was
hij Internationaal Commissaris bij FOS, tegenwoordig
is hij vooral gekend om zijn bijna encyclopedische
scoutskennis. Die haalt hij ongetwijfeld uit zijn persoonlijk
scoutsmuseum.
COACHES
Ibis & Greet zijn de coaches van het Jamboreeproject.
Ze zijn niet rechtstreeks gebonden aan de organisatie
van de Jamboree, maar bewaken het goede verloop
van het project. Ze zien toe op de teamgeest van het
CMT en sturen bij waar nodig. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
coachingsessies geven over talenten, groepsdynamiek,
timemanagement etc. Ibis & Greet, een zeer
complementair duo, hebben beiden een lange staat
van dienst binnen de organisatie van internationale
kampen en hebben samen heel wat coachingervaring.
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