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In het bureau van de YMCA loop ik ’s avonds voor een 
gesprek nog wat heen en weer. Plotseling wordt mijn 
aandacht getrokken door een oude foto. Op de foto zo’n 
200 jongens. 1936 staat er onder. Een International  
Boys Camp in Engeland. 200 jongens. Sommigen staan 
niet alleen naast elkaar maar hebben ook de armen over 
elkaars schouder geslagen. Vrienden voor het leven.

Naast het bureau verderop vind ik een fotoboek van het 
kamp. En vind daarin een verslag van een Duitse delegatie 
in dat Engelse kamp. 1936…. 200 jongens van tussen  
de 15 en 25 jaar. En plotseling zie ik de dramatiek.  
Gerede kans dat ze vier jaar later in verschillende 
uniformen tegenover elkaar stonden. Europa scheurde  
en voor dat soort jongens was er bijna geen keus.  
En de vrienden van vier jaar daarvoor 
kregen een wapen in de handen gedrukt en 
een plaats om een front tegenover elkaar 
te verdedigen. Waren ze in de tussentijd 
gehersenspoeld? Zagen ze de ander nog 
als vriend of was het vijanddenken tussen 
hun oren gekomen?

Ook nu nog zijn er fronten in de wereld. 
En road blocks. En machthebbers die 
er belang bij hebben om de wereld te 
verdelen in vrienden en vijanden. Zelfs 
de YMCA wordt soms verleid te kiezen in 
conflicten. Ben je voor of ben je tegen?

Maar daar is de YMCA niet voor. De YMCA 
bouwt bruggen. Over fronten en road 
blocks heen. Om jongeren elkaar te laten 
vinden. De YMCA is er niet voor wapens 
maar voor handen. Gevouwen of ineengeslagen. En daar 
waar de wereld uit beton en asfalt lijkt te bestaan zoekt 
de YMCA-er naar de scheuren daarin totdat hij het plantje 
vindt. Daar heeft een zaadje uiteindelijk zijn werk gedaan.

fotoreportage
Anderhalf jaar na de brand in Leusden staat er een 
compleet nieuw kamphuis. Een fotoreportage over 
de herbouw van Kampeercentrum Leusden.

Herman Docter zocht in de archieven van de 
YMCA naar het waarom aanschaffen van gebouwen 
voor ontmoeting en waarom er anno 2013 voor 
veel geld een nieuw kamphuis in Leusden wordt 
neergezet.

8

10

6

Werner van Katwijk
voorzitter

Geloven in ontmoeting



5Inclus Ief,  nummer 1, 20134 Inclus Ief,  nummer 1, 2013

Geboren
Op 20 september 2012 Lisa Johanna Louise 
Scheurs, dochter van René Scheurs en Hanneke 
Kloosterboer (vrijwilligster Y Camps) uit Houten
Op 28 oktober 2012 Meijke Elisa Josephine 
Glasmachers, dochter van Sascha en Lotte Glasma-
chers-Bonsel (vrijwilligster Y Camps) uit Utrecht
Op 11 november 2012 Nienke Dekker, dochter van 
Patrick en Marjan Dekker (vrijwilligster Y Camps) 
uit Utrecht
Op 18 januari 2013 Daniël Jacobus Alexander Vos-
jan, zoon van Esther van Gelderen en Martin Vosjan 
(bestuurslid YMCA Nederland) uit Zwolle
Op 5 februari 2013 Vince Karoli Laurian, zoon van 
Peter Laurian en Jolanda van Schie (oud-mede-
werkster YMCA Nederland) uit Utrecht.

In dienst:
per 1 februari 2013 Inge Bussink,  
coördinator Vakanties

Uit dienst:
Per 1 december 2012 Pieter Schoe,  
coördinator YMCA Works
Per 1 april 2013 Jolanda Postma,  
coördinator Vakanties

NIEuwS EN pERSoNALIA

Na solidariteitsacties voor Zimbabwe, Zuid-Afrika, Ecuador en Indo-
nesië besteden we in 2013 en 2014 aandacht aan het YMCA dak- en 
thuislozen project van YMCA-Malta.
YMCA Malta houdt al 12 jaar met zeer beperkte middelen een tehuis 
voor jongere dak- en thuislozen in stand, het YMCA Homeless Shelter. 
In dit project wordt tijdelijk onderdak geboden. Enkele deskundige 
vaste stafkrachten, maar vooral ook vrijwilligers, zorgen voor de bege-
leiding van de cliënten. Omdat het Homeless Shelter uit het huidige 
pand moet, is een andere accommodatie gevonden die opgeknapt en 
ingericht moet worden. Dat kost veel geld. Een eerste donatie van  
€ 5.000,= is al ontvangen van CJV/YMCA Ede. Heel hartelijk dank!!
Wilt u ook meewerken ? Laat dat dan aan ons weten (info@ymca.nl) of 
maak een gift over op bankrekening 37.52.29.752 t.n.v. 
YMCA-Nederland o.v.v. Malta Aktie.

opening clubhuis CJV Borne 
en huldiging jubilarissen
Na jaren van voorbereiding is op vrijdag 1 maart jl. het nieuwe club-
huis van CJV Borne geopend. Ook ontving de CJV een cheque ter 
waarde van € 500,00 van het George Wiliamsfonds voor een nieuw 
speel toestel. Het George Williamsfonds steunt lokale initiatieven voor 
vernieuwend jeugdwerk met een financiële bijdrage. 
Bij de opening zijn 11 vrijwilligers door de YMCA in het zonnetje gezet 
vanwege hun jubileum. De volgende mensen kregen een bronzen speld 
(ruim 12,5 jaar actief): Ton Koetse, Miranda de Jager, Tamara Smid, 
Sonja Gierveld, Margrethe van der Logt, Frank Starke en Kirsten Smid. 
De zilveren spelden (ruim 25 jaar) werden uitgereikt aan: Robert  
Mekenkamp, Jonny de Vrieze, Silvia Mekenkamp en Henriette de Jager.
Wij wensen CJV Borne veel plezier en succes in hun nieuwe club-
gebouw en hopen dat zij met alle vrijwilligers zich nog jaren actief 
inzetten voor de jeugd in Borne.
Voor foto’s zie: www.cjvborne.nl.

YMCA Europe ‘Love2Live’ festival 4-10 augustus 2013  
in praag

Verhuizing van YMCA Jeugdwerk Bureau Noord-oost

Solidariteitsactie 2013-204: 
YMCA Malta

Graag nodigen wij u uit voor het jaarlijkse Ledencongres van de Vereniging 
YMCA Nederland op zaterdag 1 juni 2013. Het congres zal gehouden 
worden in Conferentiehotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder. Persoonlijk 
leden van de YMCA zullen een brief ontvangen. Wilt u de agendastukken 
vooraf per e-mail ontvangen, stuurt u dan een e-mail aan Cees Bremmer, 
algemeensecretaris@ymca.nl

Uitnodiging Ledencongres 1 juni 2013

Personalia

Diverse afdelingen van de YMCA zijn actief op 
internet met eigen websites, Facebookpagina’s en 
Twitteraccounts. Zo kunt u makkelijk op de hoogte 
blijven van actueel nieuws, activiteiten en gebeur-
tenissen van diverse afdelingen. 
Op www.ymca.nl staat een (niet compleet)  
overzicht van alle websites, via Facebook  
(www.facebook.nl/ymcanederland) kunt u in  
contact komen met andere Facebookpagina’s.

YMCA op internet

Nog minder dan vier maanden en dan is  
het zover! Het grote YMCA Europe festival wordt dan 
voor de derde keer georganiseerd in Praag!

Vanuit alle Europese windstreken komen zo’n 8000 
jongeren naar het centrum van Praag. Het programma 
van het festival bestaat uit alles wat de YMCA in Europa 
doet. Vanuit Scandinavië zullen o.a. veel Ten Sing 
bandjes komen om optredens te verzorgen, de Zwitsers 
organiseren een groots boomhuttenkamp op het  
festivalterrein en vanuit Engeland zullen bijvoorbeeld 
veel workshops over jeugdwerk georganiseerd worden.

YMCA Nederland kan hierbij natuurlijk niet achter-
blijven en er hebben zich inmiddels al meer dan 80 
Nederlanders aangemeld voor het festival. Daarvan 
gaan er zo’n 15 mee om mooie boomhutten te bou-
wen en daar ook in te bivakeren tijdens het festival.  
Ook is reeds bevestigd dat YMCA Scheveningen  
2 artiesten zal leveren om muzikale optredens op een 
van de podia op het festival te verzorgen. Verschillen-
de Nederlandse YMCAers zullen een aantal workshops 
verzorgen over hoe wij in deze tijd met het jeugdwerk 
bezig zijn. 

Wellicht de belangrijkste factor van het verlopen van 
een goed festival zijn niet per sé de optredens of 
de workshops maar juist de vrijwilligers die er voor 
zorgen dat alles op tijd klaar is en alles achter de 
schermen op rolletjes verloopt. Er hebben zich  

Op 6 april is Bureau Noord-Oost verhuisd naar het clubgebouw van de Harley 
Davidsonclub in Zwolle. We hebben elkaar ontmoet op de Beursvloer in 2012, een 
plek waar ondernemers en maatschappelijke organisaties producten en diensten ruilen. 
Wij waren op zoek naar bergruimte voor kampmaterialen en zij hadden ruimte op de 
zolder van hun nieuwe- en zelfgebouwde clubhuis. Toen we het clubhuis bezochten, 
ontdekten we dat de bovenverdieping nog leeg stond. De Harley Davidsonclub bood 
ons belangeloos de ruimte aan in het kader van maatschappelijke betrokkenheid. 
Dankzij dit aanbod kunnen we nu enorm bezuinigen op onze huisvestingskosten.
Na enige aanpassingen van de ruimte is de verhuizing nu gepland. We zijn erg blij 
met deze unieke samenwerking en met onze nieuwe kantoorplek.

22 Nederlanders aangemeld om zich in te zetten als festivalvrijwilliger. 
Een festival zo groot als deze heeft zo’n 200 vrijwilligers nodig om goed 
te kunnen draaien en we gaan er van uit dat er nog wel een aantal  
Nederlanders bij komen die mee willen werken als vrijwilliger.

Alle deelnemers verblijven in hostels verdeeld over de stad Praag en 
daardoor is het festivalarmbandje ook direct het kaartje voor het open-
baar vervoer in de stad. In de hostels wordt ’s ochtends voor ontbijt 
gezorgd en de andere maaltijden kunnen op het festivalterrein gehaald 
worden. Deze drie maaltijden zitten bij de prijs inbegrepen.

Wil jij ook mee naar dit grootse festival in Praag, meld je dan aan via 
www.yefestival.com. Voor vragen over het festival is de werkgroep te 
bereiken via praagfestival2013@gmail.com.

Namens de festivalwerkgroep
Lucas de Graaf, Nationaal Coordinator

Nieuw adres: 
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
Tel. 038-4540221
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GRoot VERHAAL

Geloven in ontmoeting

Een speurtocht in notulen van be-
stuursvergaderingen en voorgaande 
edities van Inclusief geeft een 
overweldigende hoeveelheid materi-
aal. De rode lijn? Wijze bestuurders 
bieden ruimte aan goede initiatieven 
van leden. Het is vaak financieel  
riskant, maar we doen het. De 
YMCA wil zo bijdragen aan de ont-
moeting van mensen die geloven  
in een wereld zonder grenzen.

Vakantiepension
De wortels van het kamp in Leusden 
stammen uit 1907.
“In 1907 was bij het Bondsbestuur 
ingekomen een voorstel om een 
vakantiepension op te richten voor 
de Bondsleden. Dit voorstel werd 
aangehouden. Nog eens komt men 
er in het Bondsbestuur op terug, 
maar ziet in dezen nog géén weg. 
Het eerste ontworpen ledenkamp in 
Vierhouten gaat niet door. Maar in 
1911 komt het eerste jongenskamp 
– Knapenkamp heette het – bij wijze 
van proef tot stand in Hoenderloo. 
Waar het jarenlang bleef gehand-
haafd. Daarnaast kwam Leersum.”
In 1927 worden ze samengevoegd 
in Leusden. Het aantal deelnemers 
valt tegen. 
“Dhr. Gordeau oppert de mening, 
dat het kampeeren wellicht uit 
de mode raakt, en in discrediet, 

waartegenover de hr. Kraayenhof op-
merkt dat bij V.S.C.B. en V.C.J.B. de 
cijfers stijgend zijn. Op de vraag van 
Ds. Veen waarom de jongens niet in 
grooter aantal komen, antwoorden 
de hh. Gordeau en Kraayenhof, dat 
h.i. wij jongens krijgen die meerdere 
luxe vragen bij de voeding, wat ook 
de hr. Norel beaamt. Thans krijgen  
de jongens 1x 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 van de 
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 
meer animo is om zonder leiding te 
kampeeren.”

Eigenaardige geest
“Ik ben er nog steeds niet achter. 
Het is nu zeker al de twintigste 

keer, dat ik die ontdekking doe, 
maar begrijpen doe ik het niet. 
Vanmorgen merkte ik ’t weer. Hier 
in ’t kamp kun je tentkommandan-
ten-met-ochtendziekte 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 atmosfeer van echtheid, waarin 
de praatjesmaker-van-professie zich 
evenmin thuisvoelt als de perma-
nente zeurpiet.
Je hebt elkaar hier dan ook veel 
gauwer dóór. Want je kunt hier veel 
minder gemakkelijk met het masker 
manoeuvreren 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.”

Bezinning
Bij de droom van een pension werd 
niet alleen gedacht aan een plaats 
voor recreatie in de zomer, maar  
ook aan een oord voor bezinning  
en studie. Toen het kamp in  
Hoenderloo werd opgericht, dacht 
men aanvankelijk daaraan die  
bredere functie te kunnen geven. 
Spoedig vonden er conferenties 
plaats. Maar de accommodatie 
bleek hiervoor niet geschikt. Tenten 
boden buiten het zomerseizoen niet 
de meest geschikte logeergelegen-
heid. Ook de verlichting was onvol-
doende voor avondbijeenkomsten.
Men organiseerde conferenties in 
verschillende oorden en voelde al 
snel de behoefte aan een eigen 
onderkomen. Deze wordt gevonden 
onder Baarn, het voormalige  
stalgebouw van de buitenplaats 
Prins Hendriksoord.
 “Een groot, buitengewoon solide 
gebouwd huis, van dertig meter 
breed en dertig meter diep, omge-
ven door ongeveer 8 H.A. bosch  
en park, met twee kloeke neven-
gebouwen en een weide, net groot 
genoeg voor een sportveld, was dat 
niet juist wat wij zochten? Maar  
’t was een stal; een vorstelijke stal; 
waarin, naar ’t woord van den heer 
James, de dieren beter gehuisvest 
waren, dan menig mensch; maar 
toch een stal.
De heer A. Ingwersen, de Amster-
damsche Architect, die te hulp 
geroepen werd, om de vraag te 
beantwoorden, of van een stal een 
jongemannenhuis te maken is, zei 
’t nog krasser; ’t Is in zijn ziel een 
stal, zei hij, maar die ziel zal eruit, 
’t kostte wat ’t wil, en ’t zal een 
modern jongemannenhuis worden.
En dat is het voormalige stalgebouw 
geworden; dank zij niet het minst 
de enorme, deskundige en onbaat-
zuchtige medewerking van den heer 
Ingwersen.”
Voor de aankoop en de verbouwing 
is een bedrag nodig dat groter is 
dan het jaarlijkse budget van de 

YMCA. Met een obligatielening 
onder vrienden wordt het bijeen-
gebracht. Indrukwekkend zijn de 
berekeningen hoe de opbrengst van 
het eikenhout de rentelasten voor  
de eerste jaren kan dekken.
Omdat de exploitatie riskant is, 
wordt deze ondergebracht in een 
aparte rechtspersoon, de Vereniging 
de Ernst Sillem Hoeve.

Instelling
In het verslag van de opening komen  
de motieven voor de gewaagde  
initiatieven aan bod.
“Het huis is nu gereed; maar het 
eigenlijk staat nu pas te komen. 
Wat zal het Verbond [=YMCA] met 
zijn nieuwe huis doen? Wat zal het 
door en in en met dit huis tot stand 
brengen?
Het is niet enkel een huis; het 
is ook een instelling. Zooals een 
school gehouden wordt in een 
school, – zoo is er in de Hoeve 
(gebouw) een Hoeve (instelling). 
Hiertoe behoort de vorming  
onzer leiders in Knapen – en  
Jongemannenvereeniging.
De tijden zijn voorbij, dat alleen  
’t Verbond vroeg naar het lot van 
den jongen en den jongeman; naast 
ons zijn opgericht tientallen vereeni-
gingen die alle – als om strijd – zich 
op de jeugd werpen. Daardoor wordt 
de algemeene bekwaamheid der 
leiders een zaak van groote beteke-
nis. En nu het Verbond zijn Hoeve 
heeft, kan de vorming intensief tot 
stand komen.
We zijn rijk met onze Hoeve. Zeer 
zeker. Maar de grootte van onzen 
rijkdom beseft nog niemand.”

Terug naar Leusden
Het terrein is te nat, men verhuist 
naar het huidige terrein, op het 
landgoed Den Treek.
“Ds. Veen heeft den hr. De Beaufort 
een langen brief geschreven en hem 
sedert over de zaak gesproken. In 
beginsel is men bereid ons toe te 
staan daar te kampeeren en een 
kamphuis neer te zetten. Als de  
hr. Sillem van vacantie terug is, 
zal hij gaarne met onzen architect 
worden ontvangen ter vaststelling 
onzer plannen.
N.A.V. deze mededeeling, komt dus 

vast te staan, dat onze jongenskam-
pen definitief te Leusden komen, 
zoodat wij nu moeten zien met 
de financieële actie te beginnen, 
waarvoor de hr. Kraayenhof zegt 
gaarne een schetstekeningetje van 
het te bouwen kamphuis te zullen 
ontvangen.”
“Wat het te bouwen kamphuis  
betreft, blijkt de wens uit te gaan 
naar een gebouw van ongeveer  
17 x 8 x 4 m3 met in het midden de 
zaal, aan het eene einde de keuken, 
en aan het andere einde de eene 
helft voor kantoor en de andere 
helft als slaapgelegenheid voor de 
dames in te richten. Wat het kosten 
moet, is zelfs bij benadering niet te 
zeggen; maar er zal toch wel een  
ƒ 7.000,- mee gemoeid gaan.” 
Het 75-jarig jubileum van de YMCA 
wordt aangegrepen om actie te voe-
ren voor de bouw van het kamphuis. 
Het wordt op 4 augustus 1928 
officieel geopend.

Bedreigingen
In de zestiger jaren van de 20ste 
eeuw is het opnieuw water dat de 
continuïteit van Leusden in de 
waagschaal stelt. Het terrein is zo 
nat dat de vraag van 1927 weer 
actueel wordt: Is het niet voor velen 
een vrij vieze beweging? Het bestuur 
overweegt sluiting. Een enthousiaste 
groep vrijwilligers onder leiding van 
Arie Dekker en Rein van de Berg 
toont zich ware landschapsarchitec-
ten. Het terrein wordt gedraineerd 
en omgetoverd.
In de negentiger jaren zijn er 
donkere wolken in Leusden. De 
toename van het verkeer vraagt om 
nieuwe snelwegen. Deze worden zo 
dicht bij het kamp geprojecteerd dat 
de rust in het kamp in gevaar komt. 
Waardevolle flora in de buurt schudt 
plannenmakers wakker. Het tracé 
wordt verlegd, YMCA kamp Leusden 
kan blijven.

In 2013 verrijst een gebouw dat 
YMCA kamp Leusden toerust voor 
de komende jaren. We zijn rijk met 
onze nieuwe Leeuw, teken van zorg-
vuldig rentmeesterschap.

Herman Docter

Oktober 2011. Brand in Leusden. Het kamphuis, in 1928 gebouwd en  
De Leeuw gedoopt, gaat in luttele minuten verloren. Aan 84 jaar rijke historie 
lijkt een eind gekomen. Voor direct betrokkenen staat het vast: herbouw moet. 
Bestuurlijk verantwoordelijken geven gelukkig groen licht. Een jaar wordt 
overbrugd met een noodaccommodatie. Voorjaar 2013 is het nieuw kamphuis 
geopend.
Mensen op enige afstand tonen verbazing. Waarom richtte de YMCA verblijfs-
accommodaties op en waarom hield ze deze in stand? Waarom wordt AD 2013 
dezelfde keuze gemaakt?
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Daar lag een taak voor ons, zo werd 
ons ingegeven. Contact met kerken 
en de YMCA op Sumatra bevestigde 
dat heel helder. “Kom over en help 
ons” luidde de boodschap. Met 
steun van Kerkinactie en Wings of 
Hope konden we in 2005 en 2006 
vier keer voor enige tijd naar  
Indonesië, om daar jonge vrijwil-
ligers te trainen in hulpverlening na 
rampen en de YMCA toe te rusten 
voor die nieuwe uitdaging. Ook  
Inclusief berichtte daar toen over. 
Na twee jaar hebben we dat werk 
overgedragen aan de lokale mensen 
en zijn we, langs een flinke omweg, 
sinds 2008 tot op vandaag, betrok-
ken geraakt bij ontwikkelingswerk in 
Sierra Leone.
Toen de Stichting Familiefonds 
Dorrepaal in het najaar iets wilde 
doen voor kansarme kinderen en 
hun ouders in Indonesië, herinnerde 
men zich iets over ons werk na de 
tsunami gelezen te hebben. Het 
contact was snel gelegd en na enig 
overleg mochten wij het genoemde 
bedrag van € 5.000,- laten beste-
den. De actie van YMCA Nederland 
zette ons op het spoor van de YMCA 
in Surabaya, waar werk ontwikkeld 
wordt zoals het Familiefonds bedoel-
de. De verrassende gift is intussen 
doorgesluisd en kan daar uitstekend 
benut worden.
Zo zie je maar waar een jarenlange 
band met de YMCA toe kan leiden. 
Houd daarom ook jouw relatie  
met die mooie oecumenische, inter-
nationale beweging goed intact.

Toen ik mij in 1966 verbond aan 
de Federatie van CJV (YMCA) Den 
Haag, kon niemand bedenken dat 
die band nu, 47 jaar later, van 
betekenis zou zijn voor de YMCA in 
Surabaya. OK, het bleef niet bij een 
paar jaar werken als “hoofdjeugd-

consulent” in Den Haag en bij eer-
ste internationale contacten namens 
“het landelijk Verbond”. Al spoedig 
volgde overplaatsing naar de Ernst 
Sillem Hoeve in Lage Vuursche, 
toen als directeur en tevens Hoofd 

Kadervorming van de landelijke 
organisatie. Acties om de ESH uit te 
breiden en te verbouwen tot Inter-
nationaal YMCA Centrum maakten 
mij voor de rest van mijn loopbaan 
vertrouwd met fondsenwerving.  
En ondertussen namen natuurlijk de 
contacten met de nieuwe European 
Federation of YMCA’s en de Wereld-
bond in omvang toe. Dat breidde 
zich nog meer uit na de overstap 
naar het hoofdbureau in Driebergen, 
nu als Hoofd Programma, zeg maar 
Algemeen Secretaris. Tientallen 
reizen naar YMCA’s in andere delen 
van de wereld en deelname aan drie 
4-jaarlijkse World Councils zorgden 
ervoor dat die band nooit weer zou 
verdwijnen, ook niet toen ik in 1979 
afscheid nam om bij ICCO te gaan 
werken. Mijn brede oecumenische 
en internationale ervaring zou mij 
daar van veel nut zijn. En ook dat 
werk bracht mij o.a. bij YMCA’s in 
derde wereldlanden. 
Een grote sprong in de tijd: na ook 
nog een periode in vormingswerk 
en als loopbaanadviseur op de 
Christelijke Hogeschool Windesheim 
in Zwolle ging ik eind 2004 met 
pensioen. Wat zouden mijn vrouw 
en ik met die nieuwe vrijheid gaan 
doen ? Genieten van ons nieuwe 
huis in Meppel, gaan reizen, een 
boek schrijven, of nog iets anders 
? Binnen enkele weken kwam het 
antwoord in de vorm van een nieuwe 
uitdaging. Een tsunami had grote 
delen van Azië, o.a. Indonesië, 
getroffen, zodat grote behoefte aan 
hulp en hulpverleners was ontstaan. 

SoLIDARItEItY EN DE MAAtSCHAppIJ

De Change Agents zullen elkaar een 
aantal keer zien tijdens ontmoetin-
gen en trainingen, maar ook wordt 
een groot gedeelte online gedaan 
met zgn. “webinars” en opdrach-
ten. Zo kunnen de Change Agents 
van over de hele wereld alvast met 
elkaar in contact komen en ideeën 
uitwisselen. De meeste trainingen  
zijn op regionaal niveau – in ons 
geval in Europa – maar er zijn 
twee momenten gepland waar alle 
Change Agents bij elkaar zullen 

komen. De eerste is het Europese 
Festival in Praag deze zomer en de 
tweede is de vergadering van de 
Wereldbond in 2014. Om de Change 
Agents extra te ondersteunen 
worden er op dit moment mentors 
gezocht, vaak actief ook bestuurlijk 

niveau, waar regelmatig contact 
mee zal zijn.
Het curriculum dat de Change 
Agents doorlopen is erg divers,  
hier volgt een kort overzicht.  
Er wordt een start gemaakt met  
een blik op de YMCA als organisatie 
en het YMCA Change Model:  
Space | Transformation | Impact. 
Vervolgens wordt er gewerkt aan 
teambuilding, in de groep zelf maar 
ook aan de kennis om zelf activi-
teiten te ondernemen. Dan volgt 

leiderschap en globale bewustwor-
ding met een stukje geschiedenis, 
publieke organisaties en diversi-
teit en culturen. Hierna is er een 
onderdeel ‘leren door doen’ wat zich 
vooral richt op de lokale realiteit van 
de Change Agent zelf. En tenslotte 

zijn er actief burgerschap – hoe ben 
ik een verantwoordelijk en betrokken 
onderdeel van de maatschappij – en 
netwerken.
Voor meer informatie is er een  
website beschikbaar van de  
Wereldbond: http://change.ymca.int

Maria Verwoerd is de Nederlandse 
Change Agent. Zij vertelt: “Ik ben 
ontzettend blij namens YMCA 
Nederland te mogen deelnemen in 
het Change Agent programma van 
de World Alliance. Wat ik precies ga 
doen binnen dit programma is tot 
op zekere hoogte nog een verassing, 
maar mijn eerste concrete training 
zal zijn tijdens de YES seminar in 
mei in Manchester. Naast ‘face-
to-face’-trainingen is er een online 
leeromgeving gecreëerd waarin 
opdrachten moeten worden gedaan. 
Dit alles om uiteindelijk, samen met 
alle andere change agents, key lea-
ders te zijn tijdens de World Council 
in Estes Park (USA) in 2014. Ik ben 
erg nieuwsgierig naar wat het pro-
gramma me zal brengen en ik hoop 
vooral dat ik voor YMCA Nederland 
echt iets kan betekenen tijdens en 
na dit project. Het wordt een uitda-
ging, maar ik kijk er enorm naar uit. 
Ik hoop jullie op de hoogte te houden 
en mailen (maria@ymcaeurope.com) 
met vragen kan altijd!”

Gift voor YMCA Surabaya 
dankzij oude banden
In december 2012 viel mij een gift van € 5.000,- in de schoot van 
Familiefonds Maria Emalia Dorrepaal, te besteden aan het werk met 
kinderen en moeders in het centrum van de YMCA in Surabaya.
Waar kwam die verrassing ineens vandaan en waar hadden we die 
aan te danken ? Een boeiend verhaal in stappen.
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Maria Verwoerd 
is Change Agent
Het is velen van jullie waarschijnlijk wel bekend dat de YMCA een wereldwijde 
organisatie is. Dit jaar is er een nieuw programma gestart, het zogenaamde 
Change Agents programma, dat als doel heeft 200 Change Agents te trainen  
over de hele wereld. In Europa zijn hier ook verschillende actieve vrijwilligers voor 
benaderd en er zijn ondertussen 48 Change Agents, van Schotland tot Georgië 
en van Spanje tot Rusland. De Nederlandse Change Agent is Maria Verwoerd 
en Nederland heeft ook, met ondersteuning van YMCA Engeland, de regionale 
coördinator voorgedragen: Gerard Tosserams.

Aad en Mettie Kik met YMCA cursisten op Nias

Met het geld van de Solidariteitsactie kan er verbouwd worden.
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fotoREpoRtAGE

8 oktober 2011 staat bij elke Leusdenganger in het geheugen gegrift: de dag van de allesverwoestende 

brand van de kampschuur. Direct werden er plannen gemaakt om een nieuw kamphuis neer te 

zetten. 5 april 2013 is een nieuwe datum om nooit te vergeten: de sleuteloverdracht van het nieuwe 

kamphuis. Het seizoen 2012 werd doorgebracht in tijdelijke units en op 20 april is de feestelijke 

ingebruikname. In deze fotoreportage een terugblik op dit bewogen afgelopen anderhalf jaar.

Herbouw van Kampeer-
centrum Leusden.
Herbouw van Kampeer-
centrum Leusden.

Tekst: Jantineke van Helden
Foto’s: Robert Nijssen
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De kampschuur voor de brand

Een aquarel van de oude kampschuur in de beginjaren

Het nieuw kamphuis in al zijn glorie

De nieuwe keuken in het nieuwe huis

Een grote zandvlakte markeert de plek van de oude 
kampschuur waar straks het nieuwe huis zal verrijzen

Slechts enkele onderdelen herinneren nog 

aan de oude situatie

Hoewel het huis in brand staat, blijft de rest van het terrein gelukkig ongedeerd

Ook bij het nieuwe huis kan volop worden gespeeld.

In tijdelijke units kan het werk in 2012 

gewoon door blijven gaan

De tijdelijke keuken waar voor de deelnemers 

de maaltijden worden bereid



IN tHE pICtuRE

Wie ben je?
Aukje Zijlstra. Ik werk op de TU 
Eindhoven als studievoorlichter 
en communicatiemedewerker van 
Biomedische Technologie. Bij de 
werkgroep Y Exchange ben ik als 
vrijwilligster onder andere actief  
als secretaris en met PR.

Hoe ben je bij de YMCA  
terechtgekomen?
Ik was 18 jaar en wilde vrijwilligers-
werk gaan doen omdat ik wist dat ik 
na mijn examen een lange vakantie 
zou hebben. Het leek mij wel leuk 

om iets in een 
animatieteam 
of iets met het 
begeleiden van 
kampen te gaan 
doen. Zelf was 
ik een keer met 
Vinea mee ge-
weest, maar daar 
was het lastiger 
om kampen te 
begeleiden.  
De YMCA 
kende ik ook 
en daar mocht 
ik meteen aan 
de slag. Na de 
RKT1, de eer-
ste kennisma-
kingsdag voor 
stafl eden, was 
ik verkocht, ik 

was meteen super enthousiast om  
kampen te gaan begeleiden!

Wat doet de werkgroep Y Exchange 
precies en wat maakt jouw werk 
waardevol binnen de werkgroep?
Y Exchange organiseert reizen 
naar andere landen waar naast het 
ontdekken van het land ook kennis-
maken met andere YMCA’s centraal 
staat. De werkgroep organiseert 
alles rondom de reizen, bijvoorbeeld 
de website maken en onderhouden, 
de reizen bedenken, stafleden in-
delen en trainen en contact leggen 
met buitenlandse YMCA’s. Ook  
coachen we onze stafleden, zodat 
de reizen allemaal superleuk 
worden. Ik denk dat ik met mijn 
enthousiasme veel kan bijdragen 
aan de organisatie. Ik kan met veel 
mensen goed overweg waardoor het 
gemakkelijk is om samen dingen te 
bereiken. Bovendien is de YMCA 
een soort passie van mij en dat 
maakt dat ik er echt voor wil gaan.

Beschrijf de werkgroep Y Exchange 
in één zin?
Samen ontdekken en beleven!

Er wordt gezegd dat de YMCA  
één grote familie is, hoe vind ik  
dat terug in de werkgroep?
De doorstart van de jongerenreizen 
en het enthousiasme van de staf-
leden en deelnemers hierover.  

De reacties waren erg positief 
toen we spraken over doorgaan. 
Bovendien merk je het ook aan de 
reacties van buitenlandse YMCA’s. 
Die staan meteen open voor een 
samen werking en willen je met open 
armen ontvangen. Alle YMCA’s over 
de hele wereld is één grote familie.

Wat is de mooiste reis die  
jij gemaakt hebt?
Mijn backpackreis naar Griekenland, 
met het openbaar vervoer, was mijn 
gaafste reis. Ik houd van backpacken  
en het avontuur en ik vond het leuk 
om dit ook aan de groep te laten 
zien en hun ook enthousiast te 
maken. De sfeer in de groep was 
fantastisch en tussen mijn mede-
staflid en mij ging het ook super. 
Alles klopte aan die reis.

Wat is jouw wens voor Y Exchange? 
Ik hoop dat we nog jaren hele mooie 
internationale projecten mogen  
hebben met leuke contacten met 
jongeren over de hele wereld. Hier-
bij kunnen we het bestaande buiten-
landse netwerk van de YMCA goed 
gebruiken. Naast deze wens voor de 
organisatie heb ik ook een persoon-
lijke wens. Als ik ooit kinderen krijg, 
hoop ik dat ze met de YMCA op 
kamp kunnen, en uiteindelijk ook 
op een avontuurlijke backpackreis 
met Y Exchange. Dat zou ik prachtig 
vinden.

Samen ontdekken 
en beleven

Waar kan ik terecht als ik 

meer wil weten over Y Exchange 

en wil jezelf nog iets kwijt over 

de werkgroep?

Je kunt terecht op de website 

www.ymcajongerenreizen.nl op 

Facebook: www.facebook.com/

ymcajongerenreizen E-mail: 

info@ymcajongerenreizen.nl.  

Je kunt ons altijd mailen. Als 

mensen leuke ideeën hebben 

die passen binnen YMCA jonge-

renreizen en internationalisering 

moeten ze zeker bij ons aanklop-

pen. Wij staan open voor veel 

goede ideeën en hebben het 

afgelopen jaar geleerd dat maar 

weinig dingen onmogelijk zijn. 

Hoe fantastisch zou het zijn, als 

je jouw eigen idee gerealiseerd 

ziet? Inleveren dus en misschien 

kun je volgend jaar wel op je 

eigen reis!

Aukje  
(tweede van links) 
met een groep  
op Corsica


