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Terugblik YMCA 
Impact Day
Op 16 november vierde YMCA Nederland haar 
160-jarig bestaan. Een terugblik op een inspirerende 
dag en avond op de Ernst Sillem Hoeve met interes-
sante sprekers en gezellig samenzijn.
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16 november vond de eerste Europese YMCA Impact 
Day plaats. In Wit-Rusland werd actie gevoerd tegen 
armoede, in verschillende landen was er een reünie voor 
bezoekers aan het YMCA Europe Festival en in Nederland 
organiseerden we een Impact Day symposium én een 
Impact Night. Meteen een mooie gelegenheid om onze 
160e verjaardag te vieren en passend afscheid te nemen 
van algemeen secretaris Cees Bremmer, die inmiddels is 
opgevolgd door Hans Klopper. 

Het was voor mij een inspirerende dag. Vooral de door EO-
voorzitter Arjan Lock aangezwengelde discussie over de rol 
van de ‘C’ deed me goed. Ik ben met hem ervan overtuigd 
dat de traditionele achterban van de YMCA en  
de ‘nieuwkomers’ elk recht hebben op een eigen 
benadering. Met ruimte voor eigen invulling van hun 
overtuiging. In Nederland doen veel YMCA-ers dat liever 
met daden dan met woorden. Niet een exclusieve club zijn, 
maar inclusief. En in de geest van Jezus zonder te willen 
preken. We delen liever onze waarden 
dan onze normen. Bij zo’n YMCA voel ik 
me thuis. 

Maar dan wil ik wel dat we impact 
hebben op onze omgeving.
Maatschappelijk relevant zijn door met 
nieuwe methoden invulling te geven 
aan burgerschap. Mooie woorden, maar 
wat kunnen we concreet doen? Op 
16 november kregen we daarvoor een 
boodschappenbriefje dat ik graag met 
jullie deel:

In the Picture
In juli trad Hans Klopper aan als nieuwe Algemeen 
Secretaris van de Vereniging YMCA Nederland. 
Renske Houweling sprak met hem over zijn ambi-
ties en doelen.

De vraag naar een overzicht met hoogtepunten uit 160 jaar 
Nederlandse YMCA veroorzaakt hoofdbrekens. Een opsom-
ming van mijlpalen kan lezers verleiden tot de houding: “Al-
les moet blijven zoals het nooit geweest is.” En dat is zeker 
niet passend bij de oudste jeugdorganisatie van Nederland. 
Daarom slechts een enkel fragment.

8

11  

6

Roeland Tameling, 
vice-voorzitter

Niemand is ooit vandaag 
jong geweest

1. Investeer mee in het daklozencentrum  
 van YMCA Malta. Doneren   
 kan op bankrekening    
 NL41RABO0375229752 t.n.v. YMCA  
 Nederland te Den Dolder o.v.v. Solidariteit Malta!
2. Doe mee aan de acties om de mensen om je heen 
 een glimlach te bezorgen. Speel bingo in de bus, deel  
 zomaar een cadeautje uit aan je buren of organiseer de  
 ‘uitzwaaiservice’. Meer info? Joost@ymca.nl!
3. Stuur jezelf of iemand anders naar de YMCA in het
 buitenland met de Cees Bremmer Beurs. Een ervaring  
 om nooit te vergeten, om te delen en te inspireren.
 Vraag hans.klopper@ymca.nl naar de voorwaarden.

Dit is onze boodschap: niet alleen praten, maar ook 
poetsen. Met impact op je naasten, op je omgeving, 
op de wereld. Doe je mee?
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NIEUWS EN PERSONALIA

Geboren
Op 24 mei 2013 Esmay Vink, dochter van Sabrina 
en Bart Vink (oud-vrijwilliger YMCA Vakanties) uit 
Sittard
Op 17 juni 2013 Tijn Knoester, zoon van Nienke 
en Jurjen Knoester (oud-collega YMCA Outdoor) 
uit Zeewolde
Op 23 juli 2013 Saskia Roxanne Boonman, 
dochter van Daniël en Nicolle Boonman 
(vrijwilligers Y Camps) uit Heinkenszand
Op 4 oktober 2013 Lucas Jeen Jacob Schoon-
hoven, zoon van Frank en Carianne Schoonhoven 
(vrijwilligster TriaxY) uit Ureterp
10 oktober 2013 Joris Herman Willemsen, zoon 
van Ruth Seuren en Lieke Willemsen (oud-vrijwil-
ligsters YMCA Vakanties) uit Nijmegen
Op 18 oktober 2013 Willem (Wilhelmus Nicolaas) 
Heiner, zoon van Ida en Dynand Heiner (lid CIC) 
uit Apeldoorn
Op 2 november 2013 Hugo Schuitemaker, zoon 
van Henrike en Jelle Schuitemaker (oud-vrijwilli-
gers Y Camps) uit Hengelo
Op 9 november 2013 Ben Steven Eerland, zoon 
van Peter en Janine Eerland (jeugdwerker YMCA 
Noord-Oost) uit Zwolle

Overleden
Op 27 oktober 2013 Egon Slopianka, 
eerste algemeen secretaris YMCA Europa

In dienst
per 1 juli 2013 Hans Klopper, algemeen secretaris

Uit dienst
per 1 juni 2013 Cees Bremmer, algemeen 
secretaris 

NIEUWS EN PERSONALIA

Y Exchange wint  
YIP-award 2012
De YIP-award 2012 is gewonnen door de werkgroep Y Exchange die 
buitenlandse reizen organiseert voor jongeren. Tot 2012 waren zij 
onderdeel van YMCA Vakanties maar na de strategiewijziging besloten 
zij op eigen kracht verder te gaan. Met steun van YMCA Nederland is 
de werkgroep binnen 1 seizoen uitgegroeid tot een zelfstandig 
opererende tak binnen de YMCA. Doel van de jongerenreizen is jonge-
ren tussen de 17 en 25 kennis te laten maken met een ander land maar 
bovenal ook een andere cultuur. Door ontmoeting met jongeren van de 
YMCA in het land dat zij bezoeken, krijgen de Nederlandse deelnemers 
een uniek kijkje in het leven van een YMCA’er in bijvoorbeeld IJsland of 
Armenië. Welke bestemmingen in de zomer van 2014 bezocht 
kunnen worden, is te lezen op www.ymcajongerenreizen.nl 

Ook een project nomineren voor de YIP-award 2013? Kijk op www.ymca.nl

Personalia

Ed Eggink benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau 
Ed Eggink is zaterdag 16 november tijdens Impact Day koninklijk onderscheiden voor zijn 
werkzaamheden voor de YMCA in Nederland en Europa.  Voor hem was het een complete 
verrassing en pas toen loco-burgemeester Johan Varkevisser van de gemeente Zeist het 
woord tot hem richtte, werd het Ed duidelijk dat hij het middelpunt van de aandacht was. 
Varkevisser prees Eggink om zijn inzet van meer dan 40 jaar voor het (inter)nationele werk 
bij de YMCA. Op dit moment is hij lid van de Raad van Advies van YMCA Nederland en lid 
van de commissie Internationale Contacten. Op internationaal niveau is hij in 2012 gekozen 
tot voorzitter van het dagelijks bestuur van YMCA Europa en lid van het dagelijks bestuur 
van de World Alliance of YMCA's.

Opsplitsing  
zomer kampen 
YMCA Vakanties  
pakt goed uit
 
De voorgenomen koerswijziging van de Vereniging 
om zich met ingang van seizoen 2013 vooral te 
richten op kwetsbare jongeren heeft voor de va-
kantieafdeling een gunstig effect gehad. De nieuwe 
focus op kinderen die vanwege sociale of econo-
mische redenen niet makkelijk op vakantie kunnen 
zorgde voor een kleine groei van het aantal deel-
nemers. Ook de nieuwe kampor ganisatie Fun2Stay 
die vanuit het Kampeercentrum Leusden zomer-
kampen aanbiedt aan alle kinderen in Nederland 
mag met een startaantal van ruim 350 deelnemers 
spreken van een succesvol eerste seizoen.

Kinderen,  
mij een zorg!
YMCA Jeugdwerk heeft een nieuwe training ont-
wikkeld rondom het signaleren van kindermis-
handeling. In een praktische training van 2 uur 
krijgen vrijwilligers die veel met kinderen werken 
handvatten aangereikt om signalen in een vroeg-
tijdig stadium op te pikken en deze bespreekbaar 
te maken zodat professionals vervolgens kunnen 
werken aan een oplossing. De cursus van YMCA 
Jeugdwerk bestaat uit twee delen, waarbij het 
tweede deel vooral gericht is op professionals en 
welke stappen zij kunnen ondernemen om tot een 
oplossing voor het stoppen van de mishandeling 
te komen. Meer informatie over deze training is 
verkrijgbaar bij YMCA Noord-Oost,  
www.ymcajeugdwerk.nl of 035-4540221

Start nieuwe jeugdclub  
in Zoetermeer
Sinds 1 oktober 2013 is de YMCA een nieuwe jeugdclub rijker: 
YMCA Zoetermeer. De vrijwilligers hebben de afgelopen jaren onder 
de naam YMCA Haagrand een zomerkamp georganiseerd. De vaste 
kern van de ploeg vrijwilligers heeft vele jaren ervaring als leiding op 
het zomerkamp. "We willen de jeugd een leuke vrijetijdsbesteding 
en een plaats bieden elkaar te ontmoeten," vertelde voorzitter Justin 
van Genderen aan het AD. YMCA Zoetermeer maakt deel uit van de 
Centrale Stichting YMCA Den Haag. In het aprilnummer van Inclusief 
zal een uitgebreid artikel over YMCA Zoetermeer te lezen zijn.

In memoriam:  
Egon Slopianka
Op 27 oktober 2013 overleed in 
Berlijn ‘Mister Europe’ Egon 
Slopianka, de eerste algemeen 
secretaris van YMCA Europa. Als 
jonge soldaat tijdens de laatste 
dagen van de Tweede Wereldoor-
log werd Slopianka krijgsgevan-
gen genomen waardoor hij pas 
in 1948 naar zijn familie kon 
terugkeren. In die donkere dagen 
kreeg hij warmte en hoop van 
leden van de YMCA. Hij beloofde 
na zijn vrijlating 1 jaar van zijn 
leven aan de YMCA te geven. 
Het werden er uiteindelijk 40. 
Slopianka was geen organisator, 
geen bureaucraat, maar bovenal 
een visionair. 
In 1973 startte hij zijn carrière 
als secretaris met slechts een 
blanco velletje papier en wist 
vele Europeanen met elkaar in 
contact te brengen en de band 
van Europa met de World Allian-
ce of YMCA’s te versterken. Op 4 
november is hij in Westoverledin-
gen, Duitsland, begraven.
Terry Ratcliffe, YMCA Europe
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GROOT VERHAAL

Nieuwe verbindingen
In het midden van de negentiende 
eeuw ontstaan in Europa grote 
migratiestromen. De uitvinding 
van de stoommachine doet fa-
brieken verrijzen. De postkoets 
krijgt opvolgers. Rails verbinden 
economische centra. Stoomboten 
bevaren de wereldzeeën. Jongeren 
met weinig scholing trekken van het 
overbevolkte platteland naar snel 
groeiende steden als Amsterdam. 
Alleen in de zomer vonden zij thuis 
voldoende emplooi. Op zolders van 
grote grachten¬panden krijgen zij 
onderdak. Zes lange dagen per week 
verrichten zij arbeid. Handelsmen-
sen maken gebruik van de nieuwe 
mobiliteit en zoeken elkaar op. In 
1851 vindt in Londen de eerste 
Wereldhandelstentoonstelling plaats. 
De ontmoetingen van mensen 
met verschillende achtergronden 
veroorzaakt een religieuze opleving, 
het Réveil. Geïnspireerd door de 
verhalen van elders stellen zij hun 
huizen open. ’s Avonds zijn er 
sociëteiten, jongeren ontmoeten el-

kaar. De eerste beroepskracht heeft 
als taak iedere avond aanwezig te 
zijn. Op zondag is er scholing met 
een breed vakkenpakket. Een kleine 
eeuw later trekken Nederlanders 
de Atlantische Oceaan over om hun 
heil in de nieuwe wereld te zoeken. 
Eind twintigste eeuw zullen we 
vergelijkbare migraties economische 
vluchtelingen noemen, als men-
sen van andere continenten naar 
West-Europa komen. Dezer dagen 
trekken strandende sloepen op de 
Middellandse Zee de aandacht. De 
dominante houding van onze samen-
leving is verre van gastvrij. Zijn wij 
in staat iets voor hen te betekenen?

Parijzer Basis
In 1855 vindt in Parijs de tweede 
Wereldhandelstentoonstelling 
plaats. Aansluitend richten aanwe-
zigen de Wereldbond van YMCA’s 
op. Van de grondslag is een concept 
bewaard. De gesprekken en keuzes 
zijn ruim beschreven. Belijden gaat 
naar een bijzin; de wens van het 
discipelschap in geloof en leven 

wordt hoofdzaak voor de leden. Het 
verenigen van hun inspanningen het 
Koninkrijk uit te breiden wordt het 
doel van de organisatie. Verschil 
van mening over andere onderwer-
pen mag nooit de goede onderlinge 
verhoudingen verstoren. Dat zal in 
Nederland zelf niet lukken. In het 
verlengde van kerkscheuringen ont-
staan kerkelijke jeugdorganisaties. 
Om niet te stranden in oeverloze 
discussies over uitgangspunten, 
wordt de grondslag onveranderlijk 
verklaard. In het concept van de 
Parijzer Basis is le même esprit 
veranderd in un même esprit, 
dezelfde geest in eenzelfde geest. 
Deze erkenning van pluriformiteit is 
hierbij leidraad.

Herkenning en perspektief
Bij het 125-jarig jubileum van de 
Nederlandse YMCA verscheen Her-
kenning en Perspektief. Thematisch 
kijkt men terug met de bedoeling 
perspectief te bieden, de voorwaart-
se blik. De voorzitter van de Sociaal 
Economische Raad, dr. J.W. de 

Pous, karakteriseert de maatschap-
pelijke betekenis van christelijk 
jeugdwerk. Hierin leert een deelne-
mer verantwoordelijkheid te dragen, 
zich kwetsbaar op te stellen, wordt 
hij aangespoord zijn visie te verbre-
den en zijn horizon te verruimen.
Treffend schetst hij het vertekende 
beeld dat velen hebben. “Een club 
wordt dan gezien als een verzame-
ling reeds vroeg oude mannetjes 
en vrouwtjes, die zich enigermate 
vermoeid met de bijbel bezig houdt 
en wat verstrooiing zoekt bij sjoelen 
en dammen.” Dat beeld behoeft 
correctie. “Jongeren worden lid van 
een groep, omdat ze het daar leuk 
vinden. Wat later ontdekken ze dat 
de dingen beter lukken, wanneer 
je ze samen doet en een volgende 
fase is het daaruitvloeiend accep-
teren van verantwoordelijkheid.” 
Jeugdwerk is vrijwilligerswerk. “De 
jeugdproblematiek lag ten grondslag 
aan de oprichting van het Neder-
landsch JongelingsVerbond [YMCA-
Nederland], dat vanuit een bijbelse 
visie trachtte de ‘hoogste geestelijke 
en maatschappelijke belangen’ te 
behartigen.” Jeugdwerk is sociaal 
gericht. “Het samenbrengen van 
jongeren activeert en verruimt de 
blik tot over de grenzen. Het is een 
voor de hand liggend aangrijpings-
punt voor jongeren hun maatschap-
pelijk engagement te beleven in 
acties voor Ethiopië, Bangla Desh 
of Sri Lanka.” Jeugdwerk is maat-
schappelijk geëngageerd. “Het 
CJV [Nederlandse YMCA] mag zich 
gelukkig achten met zijn interna-
tionale organisatie, de YMCA, die 
vanaf haar oprichting de pluriformi-
teit zag als een unieke mogelijkheid 
voor jongeren om kennis te nemen 
van elkaars overtuiging en om de 
saamhorigheid, d.w.z. het weten bij 
elkaar te behoren, te stimuleren ver 

over de kerkelijke grenzen heen.” 
Jeugdwerk is interconfessioneel.
De Pous vat samen: “De maat-
schappij, in al haar geledingen, is 
doortrokken van de effecten die 
jeugdverenigingen hadden op jonge 
mensen. Zij zal verarmen wanneer 
er onvoldoende mogelijkheden voor 
volgende generaties zijn.”

De beste jaren
Tijdens de viering van het eeuwfeest 
spreekt vice-voorztter ds. Van Heer-
den de aanwezigen toe. “Zeg hun 
dat zij voorwaarts gaan. De beste ja-
ren zijn die welke vóór ons liggen!” 
Voorwaarts! Waarom? Kort en goed, 
omdat de beste jaren nog komen. 
Dit is een ander geluid dan teme-
rig gezeur over die goeie oude tijd, 
die immers zo veel beter was dan 
nu. Laat je niets wijs maken, jeugd 
van nu, die goeie oude tijd bestaat 
niet. Toen is het ook geen paradijs 
geweest. Toen hebben allen, die 
iets bereiken wilden, ervoor moeten 
vechten met de inzet van hun hele 
persoon. En daarom maar niet te 
veel terugkijken. Het zijn anderen 
geweest, die het vroeger gedaan 
hebben, maar nu komt het er op 
aan, dat jullie het zult doen, zult 
mogen doen. Maar hoe voorwaarts? 
Niet als een stuk drijfhout, dat 
willoos op de stroom meedrijft. Je 
kunt alleen maar voorwaarts gaan, 
wanneer dit doelbewust gebeurt. 
Geen overspannen gejakker, en geen 
vluchtig enthousiasme. ‘Gaan’ heeft 
het ritme van het taaie stugge vol-
houden, doorzetten met de tanden 
op elkaar. Doelbewust, omdat het 
er nog steeds om gaat, de hoogste 
belangen van de jongeren te dienen. 
Is dat uit de oude doos? Is dit doel 
ouderwets? Ja, uit de tijd zouden 
we zijn als we dat doel in de 20ste 
eeuw willen dienen met middelen 

van de 19de eeuw. Als we dat doen, 
moeten we ons niet verbazen dat, 
terwijl we bezig zijn heilige huisjes 
op te verven en dierbare tradities 
te cultiveren, de jeugd ons intussen 
ontglipt.Deze vraag blijft nog over: 
Heeft het zin om als jeugdorganisa-
tie verder te gaan? Is de jeugd nog 
wel te bereiken? Van vrome praatjes 
is ze minder dan ooit gediend. De 
jeugd vraagt naar de mens die ach-
ter de woorden staat. Getuigende 
kracht gaat er allermeest uit, niet 
van wat je zegt en doet, maar van 
wat je bént, van wat er spontaan en 
opzettelijk van je uitgaat, de sfeer, 
de geest, die je vervult en van je 
uitgaat.

www
WWW is in de Nederlandse YMCA 
een begrip, heel veel ouder dan het 
internet. Het staat in de zestiger 
jaren voor de Werkgroep Wereld 
Wijd Werk. Ze vormde de voorloper 
van de Vluchtelingencommissie en 
de Commissie Ontwikkelingssamen-
werking. Mensen in andere landen 
zijn hierdoor steeds in beeld. Vele 
acties worden gevoerd. De Commis-
sie Internationale Contacten geeft 
deze mondiale aandacht nu vorm 
door uitwisselingen en acties voor 
jongeren elders, zoals voor Malta.
WWW zou de rol van de stoom-
machine kunnen vervullen. Zij stelt 
gebruikers in staat razendsnel 
wereldwijd contact te leggen. Je 
mag verwachten dat een nieuw elan 
ontspruit. YMCA’s hebben prachtige 
websites, facebook kent vele YMCA 
vriendengroepen. Digitale contacten 
vormen de opmaat voor ontmoetin-
gen dichtbij. In Praag hebben ze 
een impact in vele landen. De beste 
jaren…

Herman Docter

Toen oud Algemeen Secretaris Franklin gevraagd werd een jubileumboek over de 
YMCA te schrijven, zat hij ermee in zijn maag. Een dun werkje kreeg de titel  
No one has ever been young today. Hij verwoordt de verlegenheid: het gaat om 
vandaag, om jong zijn, toekomstgericht, en er is niemand die hiermee nu ervaring 
heeft. In 1990 schrijft Clyde Binfield This has been tomorrow, the World Alliance of 
YMCAs since 1955. De titel duidt een zelfde verlegenheid, het gaat om de toekomst, 
waarom terugkijken, de gangbare houding van geschiedschrijvers? De vraag naar 
een overzicht met hoogtepunten uit 160 jaar Nederlandse YMCA veroorzaakt 
hoofdbrekens. Het boek van Gordeau en Faber uit 1953, 100 jaar CJMV, behoort 
verplichte kost te zijn voor allen die nu geroepen zijn de idealen van Van Oosterwÿk 
Bruijn en Van de Puttelaar te realiseren. Dit gedateerde meesterwerk behoeft geen 
herhaling. Een opsomming van mijlpalen kan lezers verleiden tot de houding: “Alles 
moet blijven zoals het nooit geweest is.” En dat is zeker niet passend bij de oudste 
jeugdorganisatie van Nederland. Daarom slechts een enkel fragment.

Niemand is ooit vandaag 
jong geweest.  
Over peinzingen bij 160 jaar
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Gerard Tosserams ontvangt het eerste waarderingslintje

Welkom bij de ontvangstbalie
Foto’s: Dynand Heiner, Marco Kampstra, 
Daan van Aken, Stephan Tosserams, 
Robert Nijssen.
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Cees ontvangt een schilderij als 
afscheidscadeau Keynotespreker 

Arjan Lock

Met een Jubileumcongres op zaterdag 16 november 
is het 160-jarig jubileum van YMCA Nederland ge-
vierd. ‘s Middags waren ruim 100 gasten bijeen op 
de Ernst Sillem Hoeve voor de Impact Day. Diverse 
sprekers vertelden over de impact van de YMCA in 
binnen- en buitenland. Voor de pauze sprak EO-
voorzitter Arjan Lock over ‘Verbinden en overbrug-
gen: over de zeggingskracht van christelijke orga-
nisaties in deze tijd’, waarna een Lagerhuisdebat 
volgde over het al dan niet moeten benoemen van 
de Bron bij de activiteiten van de YMCA. In een 
drietal Impactsessies werden oplossingen geboden 
voor oude problemen, gesproken over de vraag ‘Op 
welke wijze kan de YMCA van betekenis zijn in de 
buurt’ en verder discussie over de ‘C’ binnen de 
YMCA. Afscheid werd genomen van Cees Bremmer 
die via een fotopresentatie een terugblik gaf op zijn 
internationale werk voor de YMCA, Ed Eggink sprak 
over de impact van de YMCA in Europa en werd de 
middag besloten met de koninklijke onderscheiding 
voor Ed.

Na een smakelijk broodjesbuffet werd het feest voortgezet met YMCA Impact Night.  
Stagiaires van YMCA Noord-Oost zetten direct de toon door de aanwezigen een spoedcursus 
“Cupsong dansen” te geven. Hans Klopper sprak over de waardering die voor elke vrijwil-
liger geldt. Impact kun je maken door iets voor een ander te doen. Waardering uitspreken en 
iemand een lintje overhandigen of naar de bar gaan en een drankje halen voor een ander. Zo 
ontstaan nieuwe ontmoetingen en nieuwe gesprekken. Coverband Purple Mind zorgde voor 
de muzikale omlijsting van de avond. Anne Loes Aarssen legde tot slot uit waarom diverse 
mensen een knijper met opschrift aan hun kleding gevonden hadden. Het project Fucking 
Flink draait om iets kleins doen voor een ander waardoor de ander zomaar een glimlach op 
het gezicht krijgt.

Annemarie Houkes zingt Cees toe tijdens de receptie

Lagerhuisdebat

Y Exchange wint de YIP-award 2012

Ed Eggink wordt koninklijk onderscheiden 

door Zeister loco-burgemeester Johan Varkevisser

Ed Eggink bedankt voor zijn onderscheiding

Creatieve oplossingen tijdens de Impactsessie

Impact Day en Impact Night: 
viering 160 jaar YMCA Nederland

FOTOREPORTAGE

Iedereen wordt gewaardeerd door de YMCA

Optreden van coverband Purple Mind

Uitvoeren van de Cupsong
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ring. De inrichtingskosten komen 
voor rekening van de YMCA zelf.

Het nieuwe onderkomen zou in staat 
moeten zijn om ongeveer 28 cliën-
ten te huisvesten, ervan uitgaande 
dat twee mensen een kamer delen. 
Dat betekent dat er zo’n 14 kamers 
moeten worden ingericht. Nodig 
zijn bedden, nachtkastjes, lakens, 
dekens, stoelen, bureaus. Daarnaast 
is er behoefte aan inrichting van de 
keuken .

De Solidariteitsactie 2013-2014 
van YMCA Nederland staat in het 
teken van dit project. Op dit mo-
ment  hebben we uit diverse acties 
al meer dan 8000 euro opgehaald 
maar we hopen dat we hen nog veel 
meer kunnen helpen.

Marion van den Akker

In 1976 begon Albert Degiorgio een 
YMCA op Malta. Hij was geïnspireerd 
geraakt na deelname aan een Schots 
YMCA Festival. 
Hij bezocht kinderen in het zieken-
huis, organiseerde rockconcerten en 

pikte jonge mensen 
op van de straat die 
er uitzagen als ze 
dakloos waren of 
de indruk gaven dat 
ze onderdak voor 
de nacht zochten. 
In 2004 opende de 
YMCA een opvang-
huis voor daklozen 
(het Dar Niki Cassar 
Homeless Shelter)  in 
een appartementen 
gebouw in Valetta dat 
kosteloos ter beschik-
king werd gesteld 
door de eigenaar. 

Het YMCA Homeless 
Shelter heeft een 
speciale plaats in de 
opvangmogelijkheden 
op Malta. Waar de 
meeste organisaties 
alleen mensen met 
1 specifiek pro-
bleem opnemen bijv. 
drugsproblematiek, 
alcoholproblematiek 
of mishandeling of al-

leen voor jeugd of vrouwen of mannen 
zijn, wil de YMCA zoveel mogelijk de 
gezinssamenstelling intact laten en 
hele gezinnen opnemen.

Een gezin van een moeder die mis-
handelt wordt met minderjarige kinde-
ren wordt bij de YMCA in zijn geheel 

opgevangen en wordt niet uit elkaar 
gehaald. Op deze manier blijft er 
stabiliteit. In maximaal 6 maanden 
wordt getracht om de mensen weer 
in de maatschappij terug te krijgen. 

De door de YMCA opgevangen 
minderjarige jeugd, leeftijd 14-18, 
heeft vaak al een lange weg achter 
de rug met opvanghuizen, verlating 
door ouders, wegsturen van school 
en werk etc. De YMCA vangt hen 
op en wil ze het gevoel geven dat 
ze ergens gewenst zijn ongeacht 
hun gedrag. Ze moeten zich wel aan 
regels houden maar worden niet 
meer weggestuurd. De regel van 6 
maanden geldt niet voor hen. 
Hogerejaars studenten van de uni-
versiteit bieden ondersteuning met 
psychologische hulp en met extra 
scholing wordt geprobeerd mensen 
aan een baan te helpen zodat ze 
weer zelfstandig kunnen wonen.

Helaas wil de eigenaar van het 
huidige gebouw het gebouw terug 
wat zou betekenen dat het werk zou 
moeten stoppen.
De YMCA neemt echter een unieke 
plaats in binnen de hulpverlening 
aan daklozen op Malta. De regering 
erkent dit ook en  heeft de YMCA 
een gebouw ter beschikking gesteld 
in de stad Msida zodat de YMCA het 
werk kan voortzetten. 

Het pand is een oud halfvrijstaand 
huis van drie verdiepingen met een 
kleine zij-en achtertuin. Het heeft 
qua ligging en bouw veel mogelijk-
heden maar staat al 40 jaar leeg. 
De kosten voor renovatie (150.00 
euro) worden betaald door de rege-

SOLIDARITEIT

YMCA  
Homeless Shelter Malta
De Solidariteitsactie 2013-2014 van YMCA Nederland staat in het teken van het YMCA 
Homeless Shelter in Malta. In mei 2013 brachten Marion van den Akker en Olga van 
de Mortel een bezoek aan Malta om met eigen ogen te zien waarom het zo belangrijk 
is dat de YMCA van Malta steun van Nederland krijgt voor het vernieuwen van het 
opvanghuis.

De totale kosten voor het inrich-
ten van de kamers in het Home-
less Shelter zijn € 32,220. 
Er is al een flink bedrag bijeen 
gespaard, maar donaties zijn 
nog altijd van harte welkom. 
U kunt uw gift overmaken op 
NL41RABO0375229752 t.n.v. 
YMCA Nederland Den Dolder 
o.v.v. Solidariteit Malta.
  
Meer informatie over de actie 
kunt u krijgen via de Commis-
sie Internationale Contacten, 
telefoon 035-6668700 of  
info@ymca.nl.

Dank voor uw gift!

IN THE PICTURE

Hoe bent u bij de YMCA terechtge-
komen?   
Dat ging via Werner van Katwijk. 
Toen ik destijds als schooldirecteur 
werkte, was Werner van Katwijk 
voorzitter van het schoolbestuur. 
Daar ken ik hem van. Hij vertelde 
me over de vacature voor algemeen 
secretaris. Ik heb de vacature be-
keken, informatie verzameld en ben 
op gesprek geweest. Ik werd steeds 
enthousiaster en ja, toen ben ik het 
geworden.

Wat trok u zo aan in de YMCA? 
Ik vind het fascinerend dat er in 
deze organisatie zo veel kennis is, 
bijvoorbeeld bij al die vrijwilligers 
die het jeugdwerk dragen. Ik was 
tegelijkertijd verrast dat het bestaan 
van die kennis en het jeugdwerk 
maar zo weinig bekend is in het 
land. Vanuit de KNZB heb ik altijd 
veel jeugdwerk gedaan. Ik gaf les op 
de zwemclub, gaf waterpolotraining, 
leidde zomerkampen, heb in het 
bestuur gezeten, was voorzitter... De 
YMCA kende ik niet.
Naast het jeugdwerk vind ik de soci-
aal-maatschappelijke betrokkenheid 
heel belangrijk, zoals bijvoorbeeld 
ook blijkt bij de vakantieweken. 
Daar ligt de focus op groepen die 
wat extra’s kunnen gebruiken, zoals 
vluchtelingkinderen. Daar zet ik me 
graag voor in.

Wat is de meest indrukwekkende 
YMCA-ervaring tot nu toe?
Mijn werk begon bij het festival in 
Praag. Ik viel met mijn neus in de 
boter. Al die jongeren, vol enthou-
siasme. Het triggerde me. Ik was in 
2008 scheidsrechter op de Olym-
pische Spelen en daar heb ik echt 
ervaren dat sport verbroedert. Die-
zelfde sfeer was er in Praag, maar 
dan nog mooier, juist omdat het de 
jeugd betreft. Al die positiviteit naar 
elkaar toe, het met elkaar willen 
delen. Prachtig.

Wat doet een algemeen secretaris 
eigenlijk?
Het is een heel brede baan, waarbij 
ik zelf voor een groot deel kan kij-
ken waar ik de accenten wil leggen. 
Ik richt me op drie pijlers: inter-
nationaal, jeugdwerk en vakanties. 
Daarnaast voed ik het hoofdbestuur 
en adviseer ik het vermogensbeheer. 
Ik werk met bijvoorbeeld Jantineke, 
Annet en Inge op het hoofdkantoor 
en met Froukje Meijer van Noord-
Oost en Joost Vlasblom van Zuid-
West.    

Welke accenten hebben bij u de 
nadruk?
Allereerst het nationale aspect. 
Mijn voorganger, het bestuur en ik 
zouden heel graag willen dat er een 
duidelijke koppeling komt tussen de 
internationale en landelijke activitei-

ten. Binnenkort is er een congres in 
Frankrijk, daar komen alle general 
secretaries bij elkaar. Daar wil ik 
contacten leggen, kijken of er stage-
opdrachten mogelijk zijn, bespreken 
waar vraag naar is. Uitwisseling van 
kennis is namelijk ook internationaal 
van belang. 
Een tijdje geleden was er een groep 
Deense YMCA’ers op bezoek. Zij 
willen ook Y Camps opzetten. We 
hebben het hier laten zien. Het idee 
is nu om ze ook eens mee te laten 
draaien bij zo’n kampweek. Als er te 
zijner tijd ook dergelijke kampen in 
Denemarken zijn, kunnen wij daar 
ook eens meedoen. 
Een ander accent betreft de naams-
bekendheid van de YMCA. Het lijkt 
me prachtig als het over een aantal 
jaren vanzelfsprekend is dat er aan 
de YMCA wordt gedacht bij maat-
schappelijke kwesties, bijvoorbeeld 
preventie van kindermishandeling. 
Nu is nog niet bekend genoeg wat 
we doen, welke kennis we in huis 
hebben en wat we kunnen 
betekenen.

Kennismaken met Hans 
Klopper, algemeen  
secretaris
In @clusief van juni lazen we al kort iets over hem: Hans Klopper, 54 
jaar oud, woonachtig in Leersum en sinds juli algemeen secretaris van 
YMCA Nederland. Hij werkte jaren als docent in het basisonderwijs 
en werd later directeur van verschillende basisscholen. Ook is hij 
internationaal waterpoloscheidsrechter en was hij projectleider bij 
diverse afdelingen van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). 
Het is hoog tijd om uitgebreider kennis te maken met Hans.

LEES VERDER OP PAGINA 14



13INCLUS IEF,  NUMMER 2, 201312 INCLUS IEF,  NUMMER 2, 2013

FOTOREPORTAGE

YMCA Festival Praag 2013

Foto’s: Marco Kampstra
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Op zaterdag 3 augustus was het dan eindelijk zo ver; 
vanuit Amersfoort en tussenstop Houten vertrok een 
grote dubbeldeksbus om een groot gedeelte van de 
Nederlandse afvaardiging naar het Europese YMCA 
festival in Praag te vervoeren. Vanuit heel Europa en 
ver daarbuiten waren zo’n 6000 jongeren naar de 
Tsjechische hoodstad gekomen. Met meer dan 90 
deelnemers waren we als Nederlandse YMCA goed 
vertegenwoordigd!

Als Hollanders hebben we het ook aardig druk gehad 
tijdens het festival. We hebben meer dan 10 ver-
schillende workshops georganiseerd, variërend van 
risicomanagement in het jeugdwerk, over hoe om te 
gaan met vrijwilligers maar ook over het vinden van 
de clown in jezelf of over het ‘outdoor’ koken.
Daarnaast hadden we ook een flinke inbreng op het 
hoofdpodium. Naast de twee optredens van deelne-
mers van YMCA Scheveningen had de stepdance-
groep So Double U uit Houten een groot aandeel op 
dit podium. Niet alleen waren zij onderdeel van de 
openingsact, zij gaven op dit podium ook workshops 
over het stepdancen en deden mee aan de talenten-
jacht “Y’s Best Talent”, welke ze uiteindelijk wisten 
te winnen! Op dit podium, dat Tower Stage werd 
genoemd, speelde ook dagelijks een aflevering van 
de festival musical “Life Spells L-O-V-E” waarin de 
hoofdrol vertolkt werd door de Nederlandse Maria 
Wolters.

16 Nederlanders waren al een week eerder naar 
Praag vertrokken om mee te helpen met het opbou-
wen van het grote boomhuttenkamp waar zij ook 
zouden bivakkeren tijdens het festival. Zij hadden 
ook gezorgd voor een aantal kleine zwembaden op 
het festivalterrein zodat iedereen een frisse duik kon 
nemen in de Praagse warmte. Het festival is erg goed 
verlopen en iedereen zal er positief op terugkijken. 
Dat is mede doordat alle festivalvrijwilligers zo goed 
hun best gedaan hebben. Van de 200 vrijwilligers 
kwam er een team van 25 vrijwilligers uit Nederland 
die allemaal verschillende taken toebedeeld kregen 
tijdens het festival.
Naast de workshops, optredens en het vrijwilligers-
werk hebben we vooral ook veel nieuwe mensen 
ontmoet en kennisgemaakt met andere culturen en 
YMCA’s van over de hele wereld. Een fantastische 
ervaring!

Met dank aan de Vereniging van Sillem Hoeve Vrienden 
die met een financiële gift deze reis mede mogelijk 
hebben gemaakt.

Anne Loes Aarssen
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Tri-axY gespeeld op  
verjaardag George Williams

Op 11 oktober 1821 is George Williams geboren.  
Hij richtte op zeer jonge leeftijd, 23 jaar, YMCA in 
London op.  Op 11 oktober 2013 is het spel Tri-axY 
gespeeld, georganiseerd door YMCA Nederland.

Fun en entertainment
Het thema van Tri-axY was dit jaar Fun en entertain-
ment. Iets meer  dan vijftig groepen verdeeld over het 
land speelden het spel in diverse categorieën. Som-
migen waren in het uitvoeren van de opdrachten zeer 
creatief. Wat dacht u van een knikkerbaan bouwen  met 
zoveel mogelijk wc-rollen. Dan begin je gewoon op het 
kerkorgel en dan over de kerkbanken naar beneden!  
Een van de haalopdrachten was om iemand in een 
uniform , met muziekinstrument en een liedje uit een 
musical te spelen in het clubhuis te halen. Zie het resul-
taat.
 
YMCA project Malta
Een vast onderdeel van Tri-axY is geld inzamelen voor 
een YMCA project. Dit jaar voor YMCA Malta. In de 
regen zijn vele kinderen en jongeren een half uur op pad 
gegaan om geld in te zamelen. In totaal is er circa 2200 
euro opgehaald. Super en heel erg bedankt.

PG Uithuizen
Eén van de groepen die meespeelden was de jeugd van 
de Protestantse Gemeente Uithuizen. 

Op 10 oktober 2014 Tri-axY, noteer het  
alvast in uw agenda en geef u bijtijds op.

Op hun website schrijven zij:  
Vrijdag 11 oktober organiseerde YMCA Nederland weer 
de landelijke wedstrijd Tri-axY. Alle jeugd van 10 t/m 
15 jaar was van harte uitgenodigd mee te spelen in de 
Jeugdruimte boven de Kandelaar. Ook dit jaar werd het 
spel in 2 groepen gespeeld, namelijk 10-12 jarigen en 
13-15 jarigen. De 10-12 jarigen eindigden op een 8e 
plaats met 427 punten (landelijk deden in deze leef-
tijdscategorie 19 groepen mee). De 12-15 jarigen zijn 
11e geworden in de landelijke lijst met 393 punten. In 
deze categorie deden 27 groepen mee. Beide groepen 
hebben dus een geweldige prestatie geleverd, gefelici-
teerd!

Nieuwe categorie Oud en Jong
Dit jaar speelden er voor het eerst groepen mee in 
de nieuwe categorie “oud en jong”.  Met deze nieuwe 
categorie bieden we YMCA clubs en kerkelijke groepen 
de gelegenheid om met diverse leeftijden het spel te 
spelen. De twee groepen die dit jaar in deze categorie 
speelden uit ’t Zand en Rijsenhout hebben beiden met 
35 deelnemers veel plezier beleefd. Meld u uw groep of 
kerk aan voor deze categorie voor TriaxY 2014?

CJV YMCA Buitencentrum  
De Blauwe Schuur te Amerongen

Geschikt voor vele activiteiten
De accommodatie is voorzien van 
centrale verwarming en het gehele 
jaar geopend en geschikt voor vele 
activiteiten. Er kunnen 48 personen 
overnachten in kamers van diverse 
grootte (4-10 personen).

Logies en verzorging
Logies en verzorging geschiedt 
op basis van zelfverzorging. In de 
periode 15 mei tot 1 september is 
het mogelijk om de capaciteit uit 
te breiden met slaapgelegenheid in 
zelf mee te brengen tenten, die op 
het afgesloten buitenterrein kunnen 
worden geplaatst.
De keuken is voorzien van alle 
gemakken (oven, vaatwasmachine, 
magnetron ). (Hoes)laken en sloop 
zijn verplicht, ook dient u zelf voor 
slaapzak, hand- en theedoeken te 
zorgen. Huisdieren zijn niet toege-
staan.

De ruimte
De accommodatie beschikt over een 
eigen afgesloten speelterrein van 
ruim 7.000 m2 met speeltoestellen 
en een kunststof sportveld voor o.a. 

volleybal en basketbal. In de directe 
omgeving zijn zeer veel recreatieve 
en culturele mogelijkheden.

De website
Op de website  van  De Blauwe 
Schuur treft u o.a. informatie over 
de accommodatie, een interactieve 
plattegrond met de indeling van 
het buitencentrum en het actuele 
aanbod.

Schitterende ligging
De accommodatie van het CJV 
YMCA Buitencentrum De Blauwe 
Schuur is naar het model van een 
originele tabaksschuur gebouwd. 
Het is centraal gelegen in Neder-
land, in Amerongen, gemeente 
Utrechtse Heuvelrug aan de voet 
van de Amerongse Berg en de 
rand van het Nationale Park De 
Utrechtse Heuvelrug en is goed te 
bereiken met eigen- en openbaar 
vervoer. Het complex grenst direct 
aan de bossen waarin de natuur 
nog in evenwicht verkeert en waar 
prachtige fiets- en wandeltochten 
gemaakt kunnen worden. Met de 
boswachter zijn afspraken gemaakt 

Buitencentrum De Blauwe Schuur is de geschikte accommodatie 
voor een schoolwerkweek, familiebijeenkomst, reünie, werkconferentie 
of vakantiekamp  Al vele jaren maken basisscholen, vriendengroepen 
en families dankbaar gebruik van dit kamphuis. Daarnaast is dit 
kamphuis de vaste plek voor alle kampen en weekenden van de 
CJV Vlaardingen. 

over het gebruik van een perceel als 
spelbos voor onze gebruikers.

Speciaal voor CJV/YMCA-groepen en 
aanverwante organisaties.
De beheersstichting draagt het werk 
van de YMCA Nederland een warm 
hart toe. Bent u geïnteresseerd in 
deze accommodatie, neemt u dan 
contact met ons op en wij proberen 
u dan een passende aanbieding te 
doen! 
 
Zekerheid
De Blauwe Schuur is lid van de 
RECRON en VVV, alsmede aange-
sloten bij CJV Vlaardingen en via 
CJV-YMCA Nederland bij YMCA en 
YWCA. De accommodatie beschikt 
over een brandveiligheids- 
gebruiks- en milieuvergunning.

TE HUUR

Verhuur en reserveringen:
Mw. I. Stolk – de Blois
Tel. 010 - 434 93 39
Email: reserveringen@deblauweschuur.nl
Web: www.deblauweschuur.nl

Wat maakt u de ideale algemeen secretaris?
Als die bestaat, haha! Het is haast onmogelijk om daar 
zelf antwoord op te geven. Wat ik heel fijn vind, is con-
tacten leggen. Werken met mensen heb ik altijd al boei-
end gevonden. Ik heb vertrouwen in mensen. Ik ben nog 
maar weinig mensen tegengekomen met wie ik niet door 
een deur kon. Daarnaast moet je ook keuzes kunnen 
maken en luisteren. Ik ben geen leider die een eigen 
weg gaat, ik ben meer van de gezamenlijke democratie. 
Dat zijn denk ik eigenschappen die een algemeen 
secretaris moet hebben.

Wat is uw grote droom voor de YMCA?
Ik zou willen dat de vereniging sterker en groter wordt 
en dat er meer binding komt tussen het plaatselijke 
jeugdwerk en de YMCA. Ik hoop dat de jeugd steeds 
beter weet wat die aan de YMCA kan hebben. En stel 
dat er over een paar jaar weer zo’n festival is in Praag, 
dat we daar met een veel grotere groep mensen komen! 

Renske Houweling
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kijk voor foto’s op 
www.ymca.nl/triaxy

YMCA JEUGDWERK



YMCA Nederland wenst u allen gezegende 
kerstdagen en alle goeds voor 2014.

Foto: Marco Kampstra


