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Raalte voor Romania
Raalte voor Romania is een groep jongeren van 16 tot 26 jaar die
ontstaan is vanuit het jongerenwerk van de kerk. De doelstelling
is om vanuit de christelijke gedachte mensen te helpen die het
minder goed hebben en daarbij tevens kennis te maken net een
andere kant van de samenleving.

100 jaar YMCA Vakanties
Bij hun internationale contacten binnen de YMCA hoorden
bestuurders over de unieke kansen die een meerdaags verblijf in
tenten biedt. Een commissie krijgt ruimte voor een proefneming.
Zo gaan in 1910 bleke stadsneuzen naar de hei. Een gewaagd
initiatief.

Terugblik wintersportreizen
De winter was lang en koud en met een flinke lading sneeuw.
Toch trokken er ook dit jaar weer ruim 200 mensen met YMCA
Nautilus naar Osttirol voor één van de wintersportreizen. Een
fotoreportage van de sneeuwschoenhike op de Sattersattel.     
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Het laatste nieuws: www.ymca.nl/actueel
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Inclusief is een gratis uitgave voor leden
en vrijwilligers van YMCA Nederland en
verschijnt tweemaal per jaar.
Redactieadres:
Soestdijkerweg 10B
3734 MH DEN DOLDER
telefoon 035-6668700
telefax 035-6668688
inclusief@ymca.nl
www.ymca.nl
Vormgeving en drukwerk:
Bade creatieve communicatie, Baarn
www.bade.nl
Kopijdata
Inclusief verschijnt half april en begin
november. De kopijdata zijn 1 maart en
15 september.
Daarnaast verschijnt regelmatig de
elektronische nieuwsbrief @clusief.
Aanmelden hiervoor kan via
www.ymca.nl/nieuwsbrief. Overig nieuws
staat op www.ymca.nl/actueel
We verwelkomen bijdragen uit alle
geledingen van de YMCA. Omvang bij
voorkeur maximaal 250 woorden. Als dit
in verband met de ruimte noodzakelijk
is, behoudt de redactie zich het recht
voor artikelen in te korten. Graag foto’s
bijleveren, digitale foto’s minimaal
500 kb. Je kunt de kopij sturen naar
inclusief@ymca.nl.

Column

Wat doe je ?
Een reiziger zag toen hij een stad binnenkwam op een groot plein
drie steenhouwers. Nieuwsgierig stapte hij op de eerste af en vroeg
hem wat de man aan het doen was. ‘Wel’ antwoordde deze ‘ik
maak van stukken rots grote vierkante stenen’. ‘Maar waarom doet
u dat?’ vroeg de reiziger. ‘Dat is eenvoudig’ antwoordde de man ‘ik
ben al jaren steenhouwer. Het is goed werk, het betaalt goed en je
moet toch wat te doen hebben’. ‘Dank u’ zei de reiziger en stapte
op de volgende steenhouwer af. ‘Wat doet u?’ vroeg hij hem. De
steenhouwer keek op en zei: ‘Ik krijg van mijn collega daar grote
stenen en ik maak er kleinere stenen van’. ‘Maar waarom doet u
dat?’ vroeg de reiziger. ‘Wel’ antwoordde
deze tweede steenhouwer ‘Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Het werk
betaalt goed en ik moet mijn gezin onderhouden’. ‘Dank u’ zei de reiziger, wenste
de steenhouwer veel succes en liep naar
de derde steenhouwer toe. Ook aan hem
vroeg hij wat hij aan het doen was. De
steenhouwer stopte even en zei opgewekt
‘Mijnheer, ik heb het mooiste beroep wat
je maar kan denken ……Ik help om een
kathedraal te bouwen’.
Een reiziger arriveerde in een volgende
stad en ontmoette daar drie jeugdwerkers.
De derde werkte voor de YMCA. ‘Vertelt u
mij eens wat u doet ?’vroeg de reiziger. De
Werner van Katwijk,
YMCA -er keek de man aan en antwoordde
‘Weet u ik…….’
Voorzitter
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nieuws en personalia

World Councill 2010 in Hong Kong
Eens per vier jaar komt de wereldwijde YMCA familie bijeen in
steeds een ander werelddeel. Na
Mexico (2002) en Durban (2006)
is het nu de beurt aan Azië. De
YMCA Hong Kong treedt van 19
tot en met
24 juli a.s.op als gastheer.
Een kleine duizend vertegenwoordigers uit alle delen van de wereld komen een week bij elkaar om te
leren,vieren en dienen. Centraal
thema van deze World Council bijeenkomst is de globalisering.
Het officile thema luidt”: “Striving for Global Citizenship for all”.
Er wordt verder een opvolger gekozen voor secretaris generaal Bart
Shaha, die de Nederlandse YMCA in 2004 bezocht en aanwezig was bij
de viering van het 150 jarig bestaan. De Nederlandse delegatie zal o.a.
bestaan uit enkele CIC-leden, waaronder Harrie Vos (voorzitter)
en hoofdbestuurslid Robert Feith

In Memoriam
Op 30 December 2009 is op 74-jarige leeftijd ds. Jeanine de Ruijter
overleden.
Jeanine de Ruijter heeft vanaf eind jaren 60, als opvolger van Piet van
Die, ruim 10 jaar gewerkt als Jeugdwerkadviseur van YMCA Zuid-Holland.
Jeanine was een bevlogen jeugdwerker en tegelijkertijd zeer aktief als
predikant in Zuid-Holland. In haar zomervakantie maakte ze altijd de
liturgie voor de kerstvieringen, die de landelijke YMCA (toen nog CJV)
later uitbracht.
Jeanine werkte vooral in de ontwikkeling van het sociëteitswerk en
heeft ook veel zeil-kampen geleid.
Ze was een zeer harde werker, ook op tijdstippen diep in de nacht,
die haar collega’s niet altijd konden waarderen.
In het begin werkte ze vanuit huis en later vanuit het provinciale
kantoor “De Boemerang” in Rotterdam. Het was haar verdienste dat
de Provincie instemde met subsidieverlening voor deze kantoorruimte.
Persoonlijk contact met de vrijwilligers in de plaatsen stond bij haar
voorop waardoor ze veel kilometers aflegde; eerst zonder en later met
haar hond “Martina” als metgezel.
Jeanine heeft heel veel werkmateriaal geproduceerd ten behoeve van
de (landelijke) kadervorming en bood zich altijd aan als er iets gedaan
moest worden. Provinciaal en ook landelijk. Zij maakte regelmatig deel
uit van de Staf van landelijke kaderweekends. Ook heeft Jeanine grote
betrokkenheid gehad bij de samenwerking in de Provinciale Jeugdraad
en heeft zij een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de samenwerking met het toenmalige PGCJ (Gereformeerde jeugdwerk).
Jeanine ging uit van het goede in de mensen. Ze was open, eerlijk
en oprecht; een duizendpoot met een enorme werkkracht.
Als oud-collega en als oud-provinciaal bestuurder zijn wij blij dat
we haar gekend hebben.
Dat ze in vrede moge rusten.
Anc Burggraaf/Ed Eggink
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Personalia
Spelden van Verdienste
- 8 januari 2010
Cor van Duijn, Katwijk, 50 jaar vrijwilliger
Coby van Duijvenvoorde, Katwijk, 50 jaar
vrijwilliger
Kees Aandewiel, Katwijk, 25 jaar vrijwilliger
Mark Hazenoot, Katwijk, 12,5 jaar vrijwilliger
Gerard van Rijn, Katwijk, 12,5 jaar vrijwilliger
Overleden
- 8 maart 2010
John Zegveld, oud-vrijwilliger YMCA Vakanties en
YMCA Vluchtelingenwerk Dordrecht
- 30 december 2009
Ds. Jeanine de Ruijter, oud-jeugdwerkadviseur
YMCA Zuid-Holland (zie ook www.ymca.nl/personalia)
- 9 december 2009
Abraham Rodenburg (persoonlijk lid YMCA NL)
Geboren
- 4 maart 2010
Julia Antonia van Rijn, dochter van Suzanne en
Gerard van Rijn (voorzitter YMCA Katwijk)
- 7 maart 2010
Paulus Everhardus Lucas, zoon van Annemarie
Houkes en Roeland Tameling (Bestuurslid en
waarnemend vice-voorzitter YMCA Nederland)
uit Den Haag
- 8 januari 2010
Levi Johannis, zoon van Marieke en Asjon van den
Andel (vrijwilliger YMCA Vakanties) uit Ede
Hannah Aija, dochter van Karina en Harrie Vos
(vrijwilliger CIC) uit Utrecht
- 15 december 2009
Yfke, dochter van Gonneke Groenen en Sanne ter
Horst (vrijwilligers YMCA Vakanties) uit Nijmegen
- 1 oktober 2009
Tobias, zoon van Mark en Maaike ter Brugge
(vrijwilligster YMCA Vakanties) uit Voorburg

Nieuws van de Commissie
Internationale Contacten
Van onze vrienden uit Wit-Rusland kregen we een
uitnodiging voor een festival. Heb je zin een avontuurlijke reis en nieuwe vrienden aan de andere kant van
Europa dan is dit je kans.
De programmakosten zijn slechts 50 euro. Wel moet
je zelf je reis daar naar toe regelen. Je kan je direct
aanmelden bij de organisatie daar. Maar laat het ook
weten aan de Nederlandse YMCA via
harrievos@hotmail.com.
Ik ben ook beschikbaar voor vragen hierover. Als je
geïnteresseerd bent in andere activiteiten kan je die
vinden via de agenda op www.ymcaeurope.com. Meer
nieuws van de CIC staat op www.ymca.nl/internationaal

Vrijwillige klussen
Regelmatig zijn we door het jaar heen op zoek
naar vrijwilligers die bij activiteiten willen helpen.
Bijvoorbeeld op pad met de mobiele klimtoren, een
interview geven bij een radio-omroep, een training
geven voor YMCA Jeugdwerk of het opbouwen van
het kampterrein in Leusden. Met enige regelmaat
ontvangen de vrijwilligers van Vakanties een e-mail
met verschillende oproepjes, maar er zijn ook wel
eens spoedklussen. Een actueel overzicht van alle
klussen staat op www.ymca.nl/actief

Verenigingscontributie
2010
Dit voorjaar ontvangen de persoonlijke leden een
brief thuis met het verzoek de contributie voor 2010
te voldoen, die bedraagt dit jaar 2010 opnieuw
€ 21,- (eenentwintig Euro). De leden die per automatische incasso betalen, een mogelijkheid sinds
einde 2009, hoeven uiteraard niet aan het verzoek
per brief te voldoen. Een enkele keer gaat er nog
wel iets mis, en krijgen leden die per automatische
incasso betalen, ook per brief het verzoek de contributie te voldoen. Dat is uiteraard niet de bedoeling.
In de praktijk blijkt dat enige ervaring nodig is, met
het werken met automatische incasso. Gelukkig gaat
dat steeds beter en komen er steeds minder foutjes
voor. Al vast op voorhand onze excuses, mochten er
nog foutjes voorkomen.

Natuurlijk is er nog veel meer nieuws te melden.
Actueel nieuws staat op de website
www.ymca.nl/actueel voor verenigingsnieuws of
www.ymcavakanties.nl/actueel voor vakantienieuws.

Gezocht:
enthousiaste, vrijwillige schrijvers
De YMCA zoekt nieuwe, enthousiaste en creatieve schrijvers die het leuk
vinden om een aantal keren per jaar (3 of 4 keer) een artikel te schrijven voor
KOMBY. KOMBY is er voor iedereen die activiteiten organiseert voor kinderen
en tieners tussen de 6 en 16 jaar. Het omvat een reeks spelprogramma’s,
dus volop ideeën voor het werken met groepen kinderen en/of tieners.
We vergaderen 4 keer per jaar op het landelijke bureau in Den Dolder.
We verwachten dat je minimaal 2 keer aanwezig bent. De vergaderingen
leveren namelijk voor alle aanwezigen veel inspiratie op voor het schrijven!
Wat kunnen we bieden?
We werken met een vrijwillige schrijversgroep
die geen financiële vergoeding krijgt. Je krijgt
wel reiskostenvergoeding en een gratis abonnement op KOMBY.
Wanneer binnen je opleiding wordt gewerkt met
vrije studiepunten, dan komt deze taak vast en
zeker in aanmerking. We bieden je daarnaast
natuurlijk ondersteuning, prettige contacten
en de kans om het schrijven van artikelen voor
vrijwilligers in het jeugdwerk te leren.
Lijkt het je leuk en leerzaam om deel uit te
maken van onze schrijversgroep, of wil je eerst
meer informatie? Neem dan contact op met
Gepke Aukje Walda, tel. 0512-544377 of
e-mail gepkeaukje@ymca.nl

Ledencongres YMCA
Nederland 12 juni 2010
Het jaarlijkse Ledencongres van de Vereniging YMCA-Nederland vindt
dit keer plaats op zaterdagmorgen 12 juni van 1000-1300 uur. De toegang is gratis en voor een lunch na afloop wordt gezorgd. Met persoonlijke leden zijn belangstellenden van harte welkom. Rond eind april/
begin mei ontvangen de persoonlijke leden,naast deze aankondiging via
Inclusief, thuis een uitnodigingsbrief. Los van vaste bestuurlijke zaken
staan er altijd aantrekkelijke inhoudelijk punten op de agenda, zoals dit
keer het vrijwilligerswerk binnen de YMCA, evenals het jubileum van
100 jaar YMCA-vakanties

Vrijwilligersbeleid in beeld bij
commissie Stam
Onder leiding van erebestuurder Albert Jan Stam is nu bijna een jaar een
commissie met veel elan aan de slag, die “een foto” wil maken van het
vrijwilligerswerk binnen de YMCA breed. Met het bestuderen van trends in
de wereld van de vrijwillige inzet, door een enquête onder eigen vrijwilligers,
en via litteratuurstudie en verkennende oriëntaties bij andere organisaties wil
deze commissie helder zicht krijgen op de vrijwillige inzet binnen de YMCA.
Op het Ledencongres 2010 zal vermoedelijk een eerste rapportage plaats
vinden. Het boeien en binden van vrijwilligers is voor maatschappelijke organisaties een steeds een grotere uitdaging. Nu bovendien de komende jaren
onzeker is of landelijke overheidssubsidies te verwachten zijn voor specifieke
vrijwilligersprojecten,is er volop reden tot extra aandacht voor het thema
vrijwillige inzet.
Cees Bremmer
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Raalte for Romania (R4R) is een groep jongeren van 16 tot 26 jaar
die ontstaan is vanuit het jongerenwerk van de kerk. De doelstelling is
om vanuit de christelijke gedachte mensen te helpen die het minder
goed hebben en daarbij tevens kennis te maken met een andere kant
van de samenleving. Dit leidde tot acties om de leefomstandigheden
in Roemenië te verbeteren, en wel met groot succes!

Raalte for Romania
De YMCA staat
midden in de
samenleving.
Activiteiten
spelen (al dan
niet direct) in
op de actualiteit en op de
behoeftes van
de doelgroep.
Wat doet de
YMCA allemaal?
En vanuit welke
visie? Dat staat
in deze rubriek
centraal.

Geertje Gerrits is voorzitster van de
bestuurgroep van de protestantse
kerk Raalte. In de zomer van 2008
hebben 20 jongeren en hun begeleiders in Siria, Roemenië een school
voor moeilijk lerende kinderen
opgeknapt.
Samenwerking
Ook deze zomer zal er weer hard
gewerkt worden door twee groepen
jongeren. R4R is een samenwerking
aangegaan met een jongerengroep
uit Driebergen. Samen zullen ze een
badhuis bouwen in Batar.
Batar ligt 50 km ten zuiden van

Oradea. Hier woont een groep arme
zigeuners in lemen hutjes. De
omstandigheden zijn erbarmelijk.
Men heeft geen toilet of douche.
In de zomer nemen de bewoners
1 of 2 keer per week een bad in
de rivier. De kinderen hebben een
jaar lang geen les gehad, omdat de
school in het centrum vol is. Vanaf
half september gaan de kinderen
weer naar een nieuw te starten
school in hun eigen wijk. De tafeltjes en stoeltjes zijn door samenwerking met Stichting Veri Olanda
uit Driebergen, Stichting DeventerRoemenie en R4R uit Raalte begin
september afgeleverd in Batar.
Een mooi begin.
In de zomer van 2010 gaan
2 groepen jongeren een badhuis
bouwen; de groep jongeren uit
Driebergen gaat het gebouw bouwen
en de Raalter jeugd gaat het gebouw
afwerken en inrichten. Een grote
uitdaging!!
Activiteiten leveren geld op
Dit alles is mogelijk door de inzet
van de vrijwilligers en sponsoren.
R4R organiseert verschillende acties
om geld in te zamelen. Zo is er een
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wintermarkt geweest en worden er
met pasen eieren en paas-stukjes
verkocht. Met een flessenactie,
boekenbeurs en sponsorloop wordt
er eveneens geld ingezameld.
Ook een beursvloer heeft in september 2010 veel opgeleverd. Er waren
bedrijven aanwezig en er waren
een aantal vrijwillige organisaties
aanwezig. Als je voor je organisatie
iets nodig had, dan kon je dit bij de
bedrijven vragen. Zo is de woningbouw gevraagd een projectleider te
leveren en een installatiebedrijven
voor het toiletgebouw materiaal.
Dit met positief resultaat.
Kortom, het gaat goed met R4R!
Hoewel ze relatief kort bezig zijn,
groeit de organisatie, het zo
genoemde steen in de vijver effect.
Respect voor iedereen die een
bijdrage levert en het goede werk.

Wil je meer weten? Of wil je
ook een bijdrage doen door
bijvoorbeeld sponsoring of
diensten? Kijk dan op
www.r-4-r.nl en laat je horen.

in the picture

Marlieke Boon:

‘Lekker gek en
enthousiast doen’
Wie ben je?
Ik ben Marlieke Boon, 22 jaar, en
ik woon in Arnhem. Momenteel ben
ik aan het afstuderen: ik schrijf een
scriptie voor de master Onderwijskunde in Utrecht.
Hoe ben je bij de YMCA verzeild
geraakt?
Lang geleden ben ik met een kamp
mee geweest van Nautilus. Ik kreeg
daarna elk jaar een brochure in de
bus. Op het moment dat ik een
zomer niks te doen had (geen zin
om met m’n ouders mee te gaan,
maar ook geen trek in Loret de Mar
met vrienden), bedacht ik dat ik
graag vrijwilligerswerk zou willen
doen. Toen viel de brochure van de
YMCA waarin werd gevraagd naar
vrijwilligers op de mat, precies op
het juist moment.
Wat doe je binnen de YMCA?
Ik ben lid van de RKT-commissie,
de commissie die de basistraining
verzorgt voor de nieuwe vrijwilligers.
Voornamelijk het enthousiasmeren
van deze nieuwelingen vind ik
ontzettend leuk. Mijn taak is,
volgens mij, vooral gericht op lekker
gek en enthousiast doen. Daarnaast
vind ik het binnen de commissie
leuk om bezig te zijn met het aanscherpen van de workshops, waar
ik mijn opleiding mooi voor
kan gebruiken.
De afgelopen twee jaar heb ik reizen
naar Griekenland en Spanje begeleid. Aankomend jaar wil ik graag
weer een kamp in het binnenland
gaan doen, met de jongere kinderen.
Waarom doe je dit vrijwilligerswerk?
Ik beleef er ontzettend veel lol aan,
krijg er veel energie van en leer er
erg veel van. Het is gaaf om na een
week kamp te zien dat je met een

hele groep kinderen of jongeren een
band hebt opgebouwd. Heel cliché,
maar het idee dat je iets goeds
doet, is fijn.
Wat is voor jou het ultieme
YMCA-gevoel in twee woorden?
Lol en plezier!
Wat is het leukste/ meest
bijzondere dat je bij de YMCA
hebt meegemaakt?
In de vier jaar dat ik nu kampen
begeleid, zijn er zo veel momenten
die je nooit meer vergeet. Eén van
de leukste momenten vond ik het
ontbijt op bed dat wij als leiding van
de kinderen kregen. De dag ervoor
hadden wij de kinderen een ontbijtje
op bed gegeven. We hadden de
kinderen als tegenprestatie gevraagd
om dat de ochtend erna voor ons te
doen, kijken wat ze er van zouden
bakken! ‘s Middags ben ik met een
aantal deelnemers naar de super-

markt gereden. In alle geheimzinnigheid hebben zij toen de boodschappen gedaan. De volgende morgen
zagen we het resultaat: een heerlijk
ontbijtje op bed, met als hoogtepunt: een blikje energiedrank!
De hele week hadden we blijkbaar
zoveel energiedrank gedronken, dat
de kinderen de conclusie hadden
getrokken dat we dat wel heel erg
lekker vonden. (Terwijl we het in
feite alleen maar heel hard nodig
hadden.) Heerlijk, op de vroege
morgen!

“Ik vind het een
uitdaging om mee
te denken hoe de
C vorm krijgt in de
YMCA”

Wat wil je bereiken bij de YMCA?
Dit is pas mijn tweede seizoen bij
de RKT-commissie. Ik wil hier graag
nog een tijdje blijven! Misschien
zou ik later meer willen groeien in
het geven van training en workshops
of in de richting van het beleid
hiervan, zodat ik mijn kennis en
interesse nog meer in het vrijwilligerswerk kan leggen.
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groot verhaal

Komt kampeeren kerels!
Men leert snel.
“Reeds twee malen is gekampeerd
bij Hoenderloo. Er is gewoond in
tenten, en dat de kampementen in
de smaak gevallen zijn, is genoegzaam bewezen uit de verslagen van
diverse afdelingen, is te zien op de
foto’s in Jong Holland, waarop de
jongens met blijde gezichten rondom
hun tentkommandant staan, of wel
waar zij in het vrije veld naar hartelust kunnen spelen, niet gebonden
door voorschriften van stedelijke
autoriteiten.”

Een van de eerste
kamperende
jongens

Bij hun internationale contacten binnen de YMCA hoorden bestuurders
over de unieke kansen die een meerdaags verblijf in tenten biedt. Een
commissie krijgt ruimte voor een proefneming. Zo gaan in 1910 bleke
stadsneuzen naar de hei. Een gewaagd initiatief. Een huisarts is lid van
de leiding. De voorzitter van de Tweede Kamer stelt een stuk hei in Hoenderloo beschikbaar. Het kamp verloopt rampzalig getuige het verslag:
”Een telegram had mijn aanstaande komst reeds gemeld, maar gelukkig
wist ik niet, dat de jongens daarop hadden geantwoord, zeggende tegen
hun kampcommandant: Och mijnheer, laten we direct terug telegrafeeren
dat die dominee niet hoeft te komen, want het is hier veel te lollig.
Dat ik ’s avonds in de tent op het stroo kroop bij de jongens, heeft schijnbaar iets goeds teweeg¬gebracht, want de volgende dag was de stemming
iets beter. Als de dag van gisteren herinner ik me, dat ik heel laat in den
avond uit Apeldoorn kwam terugfietsen. ’t Was een keet van jewelste en
de Hoofdleider zat midden op het terrein op een stoel, in het pijnlijke
besef tegen die overmacht niet opgewassen te zijn. Bevreesd voor den
indruk, dien het Christelijke kamp op de bewoners in de omgeving zou
maken, greep ik met zijn toestemming in, om te pogen wat orde en rust te
brengen.
Een vloekende 18-jarige jongen werd tot zijn groote schrik uit de tent
gesleurd en tot zijn nog grooter angst buiten het kamp geworpen, naar het
Bijbelsche voorschrift den vloeker buiten
de legerplaats te brengen; tegelijk werd hem het besef bijgebracht
dat hij heel genadig behandeld werd, want in het O.T. werd de vloeker
gesteenigd. Het krachtdadig optreden scheen er de schrik in gebracht te
hebben en toen de slaap vaardig was geworden over de vermoeide lichamen, konden we den uitgeworpene, vergevingvragende en alles belovende,
jongeman in zijn tent laten kruipen.”
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De ontwikkelingen worden
nauwgezet gevolgd.
“Dhr. Gordeau noemt het resultaat
van de stijging vrij pover. Hij oppert
de mening, dat het kampeeren wellicht uit de mode raakt, en in discrediet, waartegenover dhr. Kraaijenhof
opmerkt, dat bij VCSB en VCJB de
cijfers stijgend zijn. Op de vraag van
ds. Veen waarom de jongens niet in
grooter aantal komen, antwoorden
de hh. Gordeau en Kraaijenhof, dat
h.i. wij jongens krijgen, die meerdere
luxe vragen bij de voeding, wat ook
de hr. Norel beaamt.
Thans krijgen de jongens 1 x vleesch,
terwijl de kwaliteit v/h bruine brood
en van veel dingen beduidend beter is
dan toen wij met onze kampen begonnen. Maar de eischen zijn veranderd,
en de vraag rijst of ons idealisme
ten opzichte der jongenskampen wel
gefundeerd is. Is het niet voor velen
een vrij vieze beweging? Ds. Koolhaas
geeft toe, dat er een eigenaardige
geest in het kampleven is, die niet
voor iedereen is, en de hr. Den Dulk
meent dat er animo is zonder leiding
te kampeeren. Daar zit een groot
gevaar, waarover ook in onze bladen
moest worden geschreven.”
Het jaar van deze overwegingen?
1927!

Het kamp te
Hulshorst

Het geheim van het kampwerk.
“Ik ben er nog steeds niet achter.
Het is nu zeker al de twintigste keer,
dat ik die ontdekking doe, maar
begrijpen doe ik ’t niet. Vanmorgen
merkte ik het weer. Hier in ’t kamp
kun je tentkommandanten-metochtendziekte om 7 uur ’s morgens
aantreffen in ’n keurig verzorgd
humeur, hier worden plotseling de
lamlendigste knullen de hulpvaardigheid zelf, hier bestaat er geen
conflikt tusschen de dolste jool en
de ernstigste aandacht, hier wordt
niet gemopperd over ’t weer, hier
kun je op elkaar rekenen.
Waar zit ‘m dat in? Nog steeds ben
ik er niet achter. Wat is dat voor
een geestelijke gezondheid, die er
in zoo’n kamp heerscht, waardoor
er plotseling van allerlei voor den
dag komt bij de bewoners, dat je
er nooit had gezocht? Er hangt hier
een sfeer van echtheid, waarin de
praatjesmaker-van-professie zich
evenmin thuisvoelt als de permanente zeurpiet.

Inmiddels zijn we 100 jaar verder en nog steeds
zijn er jaarlijks ruim 2.200 kinderen en jongeren
actief binnen het kampwerk.
In 2009 waren zij verdeeld over de volgende
vakanties:
Binnenland
903
Buitensport
171
Buitenlandse reizen
147
Vluchtelingen
133
Eenoudergezinnen
122
Y-camps
214
Nautilus
549
Om deze vakanties te begeleiden zijn er zo’n
400 vrijwilligers actief en die worden weer
ondersteund door 4 beroepskrachten.
De kampen worden gehouden op 7, al dan niet
eigen, terreinen door heel Nederland en België en
de buitenlandse reizen gaan ver over de grenzen
tot de Balkan en Amerika aan toe.

Je hebt elkaar hier dan ook veel
gauwer dóór. Want je kunt hier veel
minder gemakkelijk met het masker
manoeuvreeren dan in het gewone
leven. En daarom leef je veel meer
open voor elkaar dan anders: wat
vergemakkelijkt die open hemel ’t
je, om met elkaar aan de praat te
komen, om jezelf bloot te geven.”
Om teleurstellingen te voorkomen
verzoekt men bepaalde jongens om
maar op voorhand weg te blijven:
De egoïsten. Jongens die allen maar
voor hun eigen plezier willen komen
en hun eigen zin willen doordrijven.
De bekrompenen. Daar bedoelen wij
hen mee, die alleen de jongens van
hun eigen club vertrouwen en daarmede willen omgaan en zich niet bij
anderen willen aansluiten.
De papkinderen, die direct om
moeder schreeuwen en wanneer zij
hun zin niet krijgen of het eten volgens hun zeggen niet smaakt, zich
verbeelden dat zij in een concentratiekamp zijn.
De ontevredenen, die zich van een
kamp allerlei wonderlijke dingen
voorstellen, zoals een zwembad
vlak naast de tent of elke nacht
“kermis”, enz. enz.
Doch sportieve jongens, die bereid
zijn om met elkaar een fijn kamp te
beleven, zijn hartelijke welkom!
Als je een echt kampeerder bent,
dan maak je een reuze week mee,
waar je een heel jaar op kunt teren.
Wie nadenkt over het initiatief van
1910 raakt onder de indruk. Het
kampwerk brengt jongeren samen
uit verschillende milieus, met verschillende opleidingen en kansen,
met verschillende visies. Het vormt
een uitnodiging tot het plegen van
het nodige zelfonderzoek en roept
op tot behoedzaamheid bij het
koesteren van al te sterke vooroordelen. Het daagt uit tot bezinning
op fundamentele levensvragen. Het
nodigt uit verantwoordelijkheid te
dragen, je kwetsbaar op te stellen,
het spoort aan je visie te verbreden
en de horizon te verruimen.

verrijzen kamphuizen. Buitenlandse
reizen ontstaan. Vanuit Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Zwolle zakt
men de Rijn af. Nederlanders gaan
als vrijwilliger meedoen in het programma van buitenlandse verenigingen. Op een groot aantal plaatsen
verrijzen accommodaties of stellen
agrariërs hun boerderijen open voor
de programma´s van de YMCA.
Een waaier aan activiteiten ontstaat,
steeds in eigentijdse vormen, outdoor, survival of inspelend op actuele situaties, opvang van vluchtelingen, kinderen uit eenoudergezinnen,
tandems voor slechtzienden.
Wat zou toch het geheim zijn?
In de YMCA gaat het zeer beknopt
geformuleerd om het werken aan
een leefbare samenleving, met de
woorden van de oprichters de uitbreiding van het Koninkrijk. Daarin
worden we opgeroepen vrede te
stichten, recht te doen en naar het
welzijn van onze medemensen te
streven. In het kampwerk kunnen
we dat oefenen en zichtbaar maken.
Een oud-voorzitter van de YMCA
schreef: “De jeugd is het tijdvak
van het leven, dat zich hoort te
kenmerken door een drang naar
ontwikkeling, vooruitgang en schepping, zo krachtig, dat ouderen van
meer ervaring en bezadigdheid die
moeten betomen en leiden. Wee de
jongeling die niet jong is.”
In het kampwerk is ruimte voor
de onstuimigheid van de jeugd.
Het is een oefenplek om deze
energie positief te benutten.
Zo’n setting heeft een hoge educatieve waarde, voor deelnemer en
leiding. De samenleving is in al haar
geledingen doorspekt van de effecten die zo’n samenzijn had op deze
jonge mensen. Zij zal verarmen als
er onvoldoende mogelijkheden voor
volgende generaties zijn.
Herman Docter

Geïnspireerd door de goede mogelijkheden die het verblijf in een
groep biedt, zoekt men een vast
onderkomen. Vooral ’s zomers is er
veel werk, ’s winters is er tijd voor
samenkomsten. De Ernst Sillem
Hoeve in Lage Vuursche wordt
gekocht. In Leusden en Hulshorst
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Fotoreportage

Sneeuwschoenhike
De winter was lang en koud en met een flinke lading sneeuw.
Toch trokken er ook dit jaar weer ruim 200 mensen met YMCA
Nautilus naar Osttirol voor één van de wintersportreizen. Hoogtepunt
van het seizoen was de sneeuwschoenhike op de Stattersattel.
In de bergen is er niet alleen op skipistes veel te beleven. Sinds het
begin van 2009 is het via Nautilus ook mogelijk om de wereld buiten
de gebaande paden te ontdekken. Op toeski’s of sneeuwschoenen
kom je op plaatsen waar nog volledige rust heerst en maak je eventueel
prachtige afdalingen door verse poedersneeuw.
Een groepje collega’s ging eind februari de uitdaging aan. Vanuit
Lienz trokken zij onder leiding van een lokale berggids de Dolomieten
in. In sudtirol, het Italiaanse deel van Tirol beklommen zij de
Durrenstein. Deze berg van bijna 2900 meter hoog bleek een
behoorlijke klus te zijn voor de deelnemers, die boven de 2500 meter
allemaal flink “aan het werk” moesten om de klim binnen de tijd te
voltooien. Het topmoment was dan ook weer een enorme beloning.
De sneeuwsituatie is momenteel bijzonder goed, en er was een
magnifiek uitzicht over de Dolomieten. De wereldberoemde
“Drei Zinnen” staken geweldig boven de overige toppen uit en waren
goed te zien vanaf de Durrenstein.
Snoekduiken in de poedersneeuw
De afdaling was ook niet mis. In flink steil terrein volgde de groep
hun UIAGM berggids Charly Anderle richting de eerder geparkeerde
auto in het dal. Charly zorgde voor een veilige route, daarmee
rekening houdend met de actuele situatie qua lawinegevaar. “Het
viel me op hoe veel profijt ik had van de Off-piste clinic die ik vorig
jaar tijdens de Krokusreis bij Nautilus volgde.” merkte een van de
deelnemers op. “Ik sta ineens veel stabieler op mijn ski’s”. Niet
voor iedereen was de afdaling even makkelijk, wat zich uitte
in diverse mooie snoekduiken in de poedersneeuw. Uiteraard
droegen de skiers tijdens de afdaling een helm voor de veiligheid,
en waren
zij uitgerust met een lawine-set.
Al met al was het voor de drie collega’s weer een hele ervaring om samen op deze manier een berg te bedwingen.
“Je bent ineens op een heel andere manier samen aan
het werken, en dat is heel leerzaam” was een van
de opmerkingen.
Jaap Wijnands en Jantineke van Helden
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Volgend jaar ook mee op wintersport? Begin oktober
start de inschrijving via www.nautilus.nl Meer foto’s
zijn daar ook te vinden.
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Blik in de Tent
Maak kennis met YMCA
Vakanties en YMCA Nautilus
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De eerste keer op kamp kan een hoop vragen
oproepen. Hoe zal het terrein eruit zien, waar
gaan we slapen en eten? Om die en meer
algemene vragen te beantwoorden, houden
we drie keer een informatiebijeenkomst op
het kampeerterrein in Leusden en op Tweede
Pinksterdag de traditionele Open Dag op
Nautilus.
Kijk voor meer informatie op
www.ymcavakanties.nl/blikindetent
of bel met 035-6668700

YMCA Kampeercentrum
Leusden
Paradijsweg 4
3832 GT Leusden
033-4940330
YMCA Nautilus
Zandstraat 17
5331 PG Kerkdriel
0418-632887

www.ymcavakanties.nl

It’s fun to stay at the YMCA

