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Géén ideaal lokaal?  

LokALEn

Het begint met een wieg.  En dan een eigen bedje.  Dan 

een bed, en een eigen kamer.  Dat is telkens je ‘thuis’.  

Een plek van jou.  De Chirolokalen zijn ook zo’n plek.  

Als kind zie je er je vriendjes, plaag je de leiding en leer 

je er je eerste lief kennen.  Als leider of leidster breng 

je er meer uren door dan dat je thuis bent.  Je spreekt 

dingen af, je knutselt decors, organiseert fantastische 

namiddagen.  Het is een plek van jou en je medeleiding.  Je voelt je er thuis.  

De rommel die er ligt, de afwas die je dringend zou moeten doen, de geur die 

er hangt: je bent eraan gehecht.  

Lokalen zijn nodig.  Daarom maken we deze Dubbelpunt: zodat je even na-

denkt over je contract, over de eigenaar, over verbouwmogelijkheden, over 

brandveiligheid.  omdat je zonder een lokaal geen thuis kunt geven aan al 

je leden.  Het wordt tijd dat iedereen dat beseft.  Gemeentebesturen, 

scholen, parochie-vzw’s, enz.  Maar ook jij.  Want jij 

bepaalt mee de toekomst van 

je lokaal.  

Merijn
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pagina drieWil je jezelf zien?  Stuur je foto’s naar Dubbelpunt@chiro.be.  
Of zet ze op een cd’tje of stick 
en stuur ze naar 
Dubbelpunt
Kipdorp 30 
2000 Antwerpen
Laat weten wie er op de foto 
staat, waar hij gemaakt is 
en welke boodschap erbij 
hoort.

In Neerpelt hadden de Chiromeisjes van Dessel een geslaagd 
kamp. De aspi’s pasten perfect in het decor van 'Kapsalon 
Odette'. Via deze weg een hartelijke welkom in de 
leidingsploeg!  Karen & Leen, Chiro Dessel

Een hele toffe bende en samen hebben we ervoor 
gezorgd dat het een ongelooflijk tof kamp is geweest 
voor al de jongeren! Iedereen heeft zich weeral eens 
goed ingezet om er iets geweldigs van te maken! 
Chiro Wilduraantjes

Mieke, Valerie, Jessie en Hannelore, leiding van 
Chiromeisjes Putte, op Tuur 2010.  We waren dit 
jaar graag opnieuw op Tuur vertrokken want dat 
was een heerlijk avonTUUR!

CHIRO OUDERGEM! Het was een fantastisch kamp!

Chiro SAS in de Bergen

Chiro Waks Zoersel

Groeten aan iedereen van Leefgroep 1 op 
Zomer-SB van verbond Mechelen, van Lieselot 
en Wim.

Alles voor je afdeling. 
Axelle vindt de Chiromeisjes van Putte een geweldig team en wil 
tegelijkertijd Mieke bedanken dat ze nog een jaartje blijft! 

Aspi’s Yves Van de Paer, Loes Luyten, Bika Vermeylen, 
Marnick Geudens, Thomas Ilegems, Marie-Katrin De Prins 
en aspileiding Pieter-Jan Janssen, Anke Van Gils en Ruben 
De Heldt van Chiro Vonk

Voor al je bivakfoto’s: 

 Stuur ze naar dubbelpunt@chiro.be

 Doe mee aan de kampfotowedstrijd van Jeugdwerknet
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TNX! ONGELOOfLiJK HOEVEEL MENSEN iEMAND wiLLEN BEDANKEN 
NA EEN fiJNE zOMEr.  zóVEEL DAT wE Er HiEr SpECiAAL EEN 
pAGiNA VOOr VriJMAKEN. 

De VB'S van Chiro Jerubo willen de leiding even in de bloemetjes zetten!  
Met z'n zessen hebben ze er een jaar opzitten dat niet altijd even gemakkelijk 
was, waar al eens een probleempje de kop opstak, maar ook een jaar van 
véél plezier, lachen en gelukkige gezichtjes zien.  “Nu in september gaven we 
onze taak van VB door aan twee nieuwe en fantastisch gemotiveerde mensen, 
bij dezen succes aan Thomas en Els.  Via Dubbelpunt ook een dikke merci 
aan de leidingsploegen van de voorbije jaren, wij hebben ervan genoten, 
hopelijk jullie ook!”  
Jonas en Caroline
Chiro Jerubo

“Je kamp voorbereiden in het zuiden van 
Frankrijk, wat moet een mens (en een 
Dubbelpunt) nog meer hebben?  Met onze 
Dubbelpunten bij de hand liep alles van een 
leien dakje!  Ook nog eens een superdankjewel 
aan mijn medeleidster Chloé, zowel voor de 
ambiance op reis, het prachtige werkjaar 
en de vele leute als voor het super 
fluomegasjiekknalfelrode kamp!” 
Lore Pollet van Chiro Lichtervelde

Bedankt aan iedereen die een 

foto opstuurde!  

We zijn trouWens Blij dat de 

toren in pisa nog altijd Wat ’hangt’.  

Ik wil Astrid en Tine bedanken voor het onvergetelijke jaar.  

Ik kon me geen mooiere afsluiter van mijn Chirocarrière 

bedenken dan met hen!

Amber
Chiro Sint-Amandus uit Oostakker

Sien wil de leidingsploeg van de Chiromeisjes van Baal bedanken 

voor het superleuke jaar en kamp.  Laura, ook jij bent bedankt als 

goede medehoofdleiding.  

Sien 

Merci superleiding voor dit opnieuw fantastische kamp!  
Mede mogelijk gemaakt met de 

Chirobarbie en dooie vis ^^ Anoniempje

 Sofie, Ruth en Alien, wij willen 
jullie op deze manier nog eens 
heel erg bedanken voor het super-
Chirojaar!  Bedankt voor jullie 
steun, inzet en enthousiasme!   ^ 
Veel liefs, leiding Chiro Vlinderia

Wie won de frisco’s?

In juni lanceerden we een oproep: 

maak een zo origineel mogelijke foto 

met Dubbelpunt.  De inzet?  Frisco’s 

voor alle leden van je groep.  

En wie is de gelukkige winnaar? <  ^ 

De Chirowietjes uit Lichtervelde

geen
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lokaal

is“ dit

”
geengeenideaal

Dubbelpunt: “Hey Els, we willen een artikel over het ideale Chirolo-

kaal, zo met alles erop en eraan.  Jij bent toch architect, wil jij dat voor 

ons tekenen?”

Architect Els: “Hm...  ik vind het gevaarlijk om een ‘ideaal’ ontwerp te 

maken.  Dat bestaat eigenlijk niet, elke vereniging moet een lokaal 

kunnen hebben dat bij hen past.”

Dubbelpunt: “please?  Het is inspiratie voor Chirogroepen die willen 

bouwen.  zo zien ze waar ze op kunnen letten en zo.”

Architect Els: “ Goh, elke Chirogroep die wil bouwen, moet eigenlijk 

te rade te gaan bij een architect, zelfs voor een eigen brainstorm.  Niet 

om ons beroep te promoten, wel omdat het leidt tot een beter resul-

taat als je de architect er van in het begin bij betrekt.

 

Dubbelpunt: “please, alsjeblieft, bitte!  wij kennen niks van lokalen 

bouwen!” 

Architect Els: “Oké dan, hier is het.  Maar héél belangrijk: dit is geen 

ontwerp!  Het is een grafische voorstelling van enkele aandachtspun-

ten.  Elk ontwerp voor een lokaal moet gebaseerd zijn op een nauwe 

samenwerking tussen de Chirogroep en een architect.“

Dubbelpunt: “D-a-n-k u w-e-l!” 
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Dossier: Bouwen

Inspiratie nodig?  kijk eens naar www.chirodroom.be: 

een ideaal gebouw voor hun situatie.

voldoende en bereikbaar sanitair

maak reclame!

gemakkelijk te onderhouden keuken

met bergruimte

min. één lokaal toegankelijk via gelijkvloers

(semi)overdekte polyvalente (speel)ruimte
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Heb je vragen?  Een dilemma dat je niet opgelost krijgt?  
De architect die ons hielp, is Els Van reeth.  Je kunt haar 
bereiken via info@LzArchitect.be.  Meer info over Els vind 
je op www.LzArchitect.be.

gééN oNTwErP
AAnDACHT!  Dit is géén ontwerp waarmee je naar 

je architect moet stappen.  Dit zijn wat aandachtspun-

ten voor groepen die overwegen om een nieuw lokaal 

te bouwen of er een te verbouwen.  wil je concreet iets 

maken?  Doe dat dan altijd samen met een architect, zelfs 

de brainstorm!

VooRBEELDEn VAn AAnDACHTSpunTEn:

Í Elke groep heeft een EIGEn LokAAL met een deur naar 
buiten of naar een speelruimte.  Er moet dus niemand door 
andere lokalen.  

Í Een oVERDEkTE (binnen)SpEELRuIMTE, eventueel 
opdeelbaar.

Í Hou rekening met ToEGAnkELIJkHEID als je de lokalen 
wil verhuren.  Denk bijvoorbeeld aan een gehandicapten-
toilet, en zorg dat minstens één lokaal op de gelijkvloerse 
verdieping toegankelijk is met een rolstoel: voldoende brede deuren, geen drempeltje, enz.

Í Voorzie voldoende en GEMAkkELIJk te onderhouden sa-
nitair, gemakkelijk bereikbaar vanuit de (buiten)speelruimte.Í Gebruik binnen én buiten robuuste, degelijke (vandalisme-
bestendige) en gemakkelijk te onderhouden materialen.Í Gebruik kLEuR in je lokalen en laat toe dat je leden het 
lokaal iets van henzelf maken.  “ik merk dat in sommige 
nieuwbouwlokalen de kinderen zelfs geen tekening meer 
mogen ophangen.”

Í Voorzie voldoende (zon)LICHT in elke ruimte!
Í Denk aan een kEukEn – ingericht naar eigen behoeften – 

met een rechtstreekse deur naar buiten.
Í Voorzie VoLDoEnDE BERGRuIMTE: voor spelmateriaal, maar ook bijvoorbeeld voor drank, voor eten bij de keuken, 

enz. 

durf kleur gebruiken!

een feestzaal? voorzie ruimte voor een DJ

robuuste, degelijke materialen
veel lichtinval!

elke groep een eigen lokaal
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KerKloKalen 
voor 
dummies

Grafiek uit het lokalenonderzoek van de Chiro, 2005

zijn jullie lokalen eigendom van de kerkfaBriek?  of van 
de parochie?  van een dekenij misschien?  en heB ook jij je 
Wel eens afgevraagd Wie/Wat die kerkfaBriek is?  dan is er 
goed nieuWs, Want in dit artikel kom je alles te Weten Wat 
je nooit eerder durfde te vragen!

WHo IS WHo In DE kERk?

DE kERkFABRIEk: Eerst en vooral: er is niet één kerkfabriek voor het hele land.  Elke parochie heeft een 

eigen kerkfabriek, maar die heeft niets te maken met fabrieken zoals wij die anders kennen.  De kerkfa-

briek “beheert de materiële middelen die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie, 

zoals de kerk (het gebouw) en haar materiële inrichting”.

DE kERkRAAD: De kerkraad bestuurt de kerkfabriek, zoals een schepencollege een gemeente bestuurt 

of een regering een land zou moeten besturen.  in die kerkraad zitten altijd de priester en vier betrokken 

parochianen.

HET BISDoM: Een bisdom is een gebied van de kerkelijke gemeenschap, dat onder het bestuur van een 

bisschop valt.  Het wordt verdeeld in dekenaten met aan het hoofd een deken.  

DE DEkEnIJ: De dekenij wordt onderverdeeld in parochies die aan elkaar grenzen.  Een parochie is de 

kleinste kerkelijke bestuurseenheid en staat onder leiding van een pastoor.

“We hebben onze lokalen 
eigenhandig en met eigen 
geld gezet, dus ze zijn van 
ons.” Waar of niet waar?
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VAn WIE IS onS LokAAL nu?

Dat is een goede vraag.  in 2005 onderzochten we alle Chirolokalen.  in heel veel gevallen bleek dat ‘een kerkelijke instantie’ de 

eigenaar was.  Dat kon één van de bovenstaande zijn, maar er zijn ook nog de inrichtende machten van een aantal katholieke 

scholen, of abdijen, of kloosterordes.  En zelfs parochiale vzw’s.  in 2005 bleek trouwens ook dat veel groepen dachten dat ze 

eigenaar waren, omdat ze het lokaal met eigen geld gebouwd hadden.  Helaas pindakaas, ze waren gebouwd op kerkgrond 

zonder dat er in de overeenkomst iets extra’s stond.  En dus was de kerk eigenaar van een lokaal dat de Chirogroep gezet had. 

DIE ouDE MEnSEn, WAARoM MoETEn WIJ DIE kEnnEn?

De kans is inderdaad groot dat de leden van de kerkraad, de parochiale vzw of iets anders veel ouder zijn dan jou.  Maar dat wil 

niet zeggen dat je ze niet moet (leren) kennen: zij hebben namelijk het lot van je lokaal in handen.  wat als de kerk geld nodig 

heeft?  Of vindt dat ze het gebouw voor iets beters kan 

gebruiken dan voor een hoop spelende kinderen?  in zo’n geval helpt het dat je weet wie je moet aanspreken.  informeel contact 

is daarbij heel belangrijk: op vraag van de parochie met de leidingsploeg meehelpen op een parochiefeest, of hen uitnodigen op 

een van jullie evenementen kan daarbij een eerste stap zijn.  zo leer je de eigenaars van je lokaal of grond kennen, en zij jou – en 

meer nog: het respect voor je werking groeit.  

WAARoM zouDEn WE MET HEn AAn TAFEL GAAn zITTEn?

Veel groepen weten zelfs niet wat voor overeenkomst ze hebben en wat daar in staat.  Voor een groot deel van de huur- of 

gebruiksovereenkomsten tussen Chirogroepen en kerkelijke organisaties staat er zelfs niets op papier.  probleem.  Ga eens op 

zoek naar de overeenkomst.  En als je ze vindt, bewaar ze dan in de Lokalenmap* die je een paar jaar geleden kreeg.  

BLIJkT DAT ER GEEn oVEREEnkoMST IS

Oké, tijd om aan tafel te gaan zitten met de eigenaars.  Met een afgewerkt contract naar de kerkfabriek stappen dat zij alleen 

nog maar moeten ondertekenen, is geen goed idee.  zij willen graag ook hun zegje doen, natuurlijk.  Je probeert samen een 

overeenkomst te vinden die voor de beide partijen ideaal is.  Je mag hierbij gerust je VB betrekken, of de jeugddienst, of een 

bevriende advocaat.  Geraak je er niet uit?  Bel dan eens naar het nationaal secretariaat.  Simon Kenens weet alles over lokalen.  

En Els Van Doren, de proost, weet alles over kerken.  Die twee zullen er alles aan doen om je te helpen.  Stuur gerust een bericht 

naar lokalen@chiro.be.

Echt gEbEurd
“Bij gebrek aan een contract of een andere schriftelijke 

overeenkomst is het onduidelijk wie de versleten stookketel 

moet vervangen.  wanneer een defect door slijtage een kleine 

brand veroorzaakt, kijken eigenaar en jeugdvereniging naar 

elkaar voor de kosten.”

* Je Lokalenmap kwijt?  Geen probleem.  Laat het weten en we bezorgen je een nieuwe. 
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Dossier: Bouwen

Sommige Chirogroepen bouwden met veel 

bloed, zweet en tranen hun eigen lokaal.  

Maar voor het merendeel is een zelfgebouwd 

lokaal (nog) een verre droom.  zij ‘huren’ 

via de kerkfabriek, de gemeente, de stad of 

een andere organisatie een gebouw met 

bijbehorend plein.  Voor die huurformules 

bestaan er heel veel soorten contracten.  

Dubbelpunt helpt je op weg met een overzicht 

van de meest voorkomende.

Van die overeenkomst tussen je groep en de 

eigenaar bestaat niet altijd een geschreven 

versie – dat is echter wel aan te raden, om 

misverstanden te vermijden.

in het onderstaande overzicht vind je enkel de 

belangrijkste regels.  Je contract kan bepaalde 

regels weer uitsluiten of juist uitbreiden.  Laat 

het daarom nalezen door mensen die de 

toepasselijke wetgeving kennen.  

* HuuRoVEREEnkoMST

in ruil voor een bepaald bedrag stelt de eigenaar – meestal voor een 

bepaalde duur – zijn of haar eigendom ter beschikking.  Die over-

eenkomst kan mondeling geregeld worden, maar het spreekt voor 

zich dat een schriftelijke overeenkomst aan te raden is.  registreer je 

overeenkomst, want anders loop je het risico dat je uit je lokaal gezet 

wordt.  

Ook belangrijk is dat je duidelijke afspraken maakt over welke kosten 

onder het vaste bedrag vallen, en welke niet.  Daarnaast kan een 

duidelijke boedelbeschrijving geen kwaad, zodat eventuele gebreken 

of beschadigingen later niet voor discussie zorgen.

Ging je een contract van onbepaalde duur aan, dan is de opzegtermijn 

voor zowel huurder als verhuurder 1 maand.  Als je overeenkomst 

van bepaalde duur is, dan eindigt die natuurlijk pas wanneer die tijd 

verstreken is.  Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, maar dan moet 

het contract die wel vermelden.  Na afloop van de overeenkomst kun 

je in je lokaal blijven als de verhuurder zich daar niet tegen verzet.  

Dezelfde voorwaarden als in de oorspronkelijke overeenkomst blijven 

dan van toepassing.

Een waarborg is niet verplicht bij een huurovereenkomst, maar in de 

praktijk zal de verhuurder die wel vragen.

wil je iets aan het contract wijzigen, dan kan dat enkel met de goed-

keuring van de verhuurder.  wijzig daarvoor de passages in de twee 

versies van het contract, en laat de verhuurder die ook handtekenen.

Als huurder van een lokaal heb je natuurlijk een aantal rechten en 

plichten.  Hetzelfde geldt voor de verhuurder.  zo mag hij of zij je 

lokaal betreden, herstellingswerken uitvoeren en je lokaal verkopen.  

Dat laatste hoeft niet te betekenen dat je op zoek moet naar nieuw 

onderdak, je huurt dan van de nieuwe eigenaar.  Als huurder mag je 

onderverhuren (tenzij de overeenkomst dat uitsluit) en verbeteringen 

aanbrengen.  Je bent verplicht het gebouw als een goede huisvader 

in orde te houden, zodat je het na afloop van de overeenkomst in 

dezelfde staat kunt teruggeven.  Je betaalt ook de huurprijs, natuurlijk.

LokaLen en hun contracten: een onoverzichteLijk boeLtje?
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Cijfers voor alle jeugdbewegingen.  Verdeling respons naar type overeenkomst voor lokalen – Jeugdbewegingsonderzoek UGent, 2010
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* GEBRuIkSoVEREEnkoMST

Een gebruiksovereenkomst bepaalt dat je 

kosteloos een onroerend goed mag gebruiken, 

en tegen welke voorwaarden je dat mag 

doen.  Dat dat gratis kan, is uiteraard een groot 

voordeel.  Dat brengt wel met zich mee dat je 

zo geen beroep kunt doen op de rechten van 

de gebruiker en de plichten van de eigenaar, 

wat bij een huurovereenkomst wel het geval is.

Deze overeenkomst komt lang niet zo vaak voor 

als huurovereenkomsten.  Daarom is het nog 

belangrijker hiervoor wijze raad te vragen.  De 

voorwaarden van een gebruiksovereenkomst 

gaan vaak over zaken die vooraf misschien 

een detail lijken, zoals gebruik van toiletten of 

speelruimte.

* RECHT VAn ERFpACHT

Met het recht van erfpacht mag je een 

onroerend goed gebruiken tegen een jaarlijkse 

vergoeding, en dat voor minstens 27 en 

maximaal 99 jaar.  Je zou zo’n contract kunnen 

omschrijven als een huurovereenkomst op 

lange termijn.  Als erfpachter beheer je de 

grond en gebouwen alsof je de eigenaar bent, 

maar de echte eigenaar kan over het goed 

blijven beschikken.  Dat je ‘bijna-eigenaar’ 

bent, betekent dat je veel meer rechten – én 

plichten – hebt dan als huurder.

De erfpachtovereenkomst die je afsluit, moet 

vastgelegd worden in een notariële akte.  Voor 

je die opstelt, informeer je de notaris het beste 

zo uitgebreid mogelijk over de bedoeling en 

alle modaliteiten.

* ConCESSIE

Met een concessie kan een overheid (een deel 

van) een openbaar domein ter beschikking 

stellen van bijvoorbeeld jouw Chirogroep.  Er 

bestaat niet zoveel wetgeving over, en daarom 

kun je best het dossier over concessies op 

www.jeugdlokalen.be nalezen voor je erover 

gaat praten met je gemeente.  Omdat je niet 

kunt terugvallen op de huurwetgeving moet 

je alles op voorhand heel nauwkeurig regelen.  

Een van de nadelen van een concessie is dat de 

overheid het openbare eigendom snel terug 

wil als ze besluit een andere bestemming te 

geven aan je lokaal en/of plein.

LokaLen en hun contracten: een onoverzichteLijk boeLtje?

Op www.jeugdlokalen.be kun je doorklikken naar de brochure 

‘Jeugdlokalen & overeenkomsten’.  Je kunt ze bestellen, maar ook 

online raadplegen.

Als je doorklikt naar ‘Vzw en overeenkomsten’, en dan naar 

‘Overeenkomsten’, vind je een overzicht van alle mogelijke 

overeenkomsten, met een heel uitgebreide uitleg.  Onderaan op 

elke pagina vind je telkens een modelcontract.
Cijfers voor alle jeugdbewegingen.  Verdeling respons naar type overeenkomst voor lokalen – Jeugdbewegingsonderzoek UGent, 2010
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Dossier: Bouwen

wie wat waar?
Er is ongElooflijk vEEl informatiE ovEr 
bouwEn En vErbouwEn tE vindEn.  ZovEEl 
dat Er ZElfs bEurZEn voor gEorganisEErd 
wordEn.  dEZE pagina gEEft jE EEn kortE 
samEnvatting van dE bronnEn van 
informatiE.

Op papier
  ‘recepten voor Chirolokalen’, met tips op maat van 

Chirolokalen.

  De Lokalenmap is een map waarin je alle belangrijke 

papieren steekt die te maken hebben met je Chirolokaal.  Op 

die manier helpt ze je om je lokaal beter te beheren.  Ben je ze 

kwijt?  Vraag er dan een nieuwe aan via lokalen@chiro.be. 

  De brochure ‘Jeugdlokalen en financiën’ biedt een overzicht 

van financieringsmogelijkheden voor je bouwproject. 

  Jeugdlokalen en inbraakpreventie

  Jeugdlokalen en het bouwproces

  Jeugdlokalen en financiën

  Jeugdlokalen en overeenkomsten

  Jeugdlokalen en brandveiligheid

  Checklist brandveiligheid 

  Jeugdlokalen en verkeersveiligheid

  Verzameld werk: vzw’s toegelicht voor Chirogroepen 

Al die brochures vind je op www.chiro.be/lokalen of op 

www.jeugdlokalen.be. 

Links
  www.jeugdlokalen.be: die site biedt een overzicht van alles 

wat je moet weten over jeugdlokalen

  www.vibe.be (Vlaams instituut voor Bio-Ecologisch bouwen 

en wonen) geeft heel wat info over duurzaam (ver)bouwen

  www.ruimtelijkeordening.be: alle nodige info en een 

overzicht van werken waarvoor je een bouwvergunning nodig 

hebt

  www.ovam.be: uitleg over (de aanvraag van) 

bodemattesten

  www.premiezoeker.be: voor een overzicht van alle 

(ver)bouwpremies per gemeente

  Het Centrum voor Jeugdtoerisme (www.cjt.be) biedt 

ondersteuning aan jeugdgroepen die hun lokalen willen 

verhuren

  www.energiesparen.be: voor een bundeling van premies 

en subsidiemogelijkheden die te maken hebben met energie 

sparen

  www.kbs-frb.be: de Koning Boudewijnstichting heeft 

regelmatig projecten lopen waarop verenigingen kunnen 

intekenen.

  www.huurdersbond.be: voor informatie over huren en om 

een huurcontract te laten nalezen

  www.notaris.be: voor o.a. informatie over notariële aktes

  www.vsdc.be: informatie over vzw-wetgeving
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Halfuurtje avontuurtje: Avontuurlijk bouwen
Met sjorhout kun je prachtige stevige constructies fabriceren.  wie op Krinkel was, herinnert zich vast 

die coole toren van 15 meter hoog.  Heel wat Chirogroepen zetten regelmatig een tent op een platform 

of sjorren een groepsschommel.  iedereen kan dat, zeker met dit recept!

1) Maak je medeleiding warm voor dit geweldige sjorplan.  Sjorren is een plezante groepsactivi-

teit en op het einde is iedereen trots op het resultaat dat je samen bereikt hebt.

2) zoek sjorhout.  Leen het van een naburige Chiro- of scoutsgroep of koop het.  

Tips over sjorhout kopen en bewaren: daa.chiro.be/downloads.

Een idee van een goede prijs: 10 euro per paal van 7 meter (die je dan zelf verder in stukken van 

6, 4, 3, 2 of 1 meter zaagt).  Daar komen nog vervoerskosten bij, dus koop ineens al het hout dat 

je wilt en niet elk jaar tien palen.  Misschien kun je samen met een groep in je buurt sjorhout 

aankopen?  Nog vragen?  Mail daa@chiro.be.

3) Koop sjortouw: investeer in polypropyleentouw.  Dat is stevig, weerbestendig en jarenlang herbruikbaar.  Alle info 

op daa.chiro.be/downloads.

4) Techniek en inspiratie: om te sjorren moet je maar drie eenvoudige knopen kennen.  Leer ze van je medeleiding of 

oud-leiding, of volg een workshop sjorren op cursus.  Dat laatste kan bijvoorbeeld op D-Day / Methodiekendag op 

zaterdag 18 februari.  Dit jaar kun je ook meegaan op het spiksplinternieuwe Sjorweekend!  Op 23-24-25 maart trekken 

alle sjorfanaten naar De Kalei in Dilsen-Stokkem voor een weekend creatief sjorren.  Beginners en gevorderden, allen 

daarheen voor een voorraadje techniek en inspiratie!

5) Ontwerp: test Sketchup uit!  Dat is een gratis ontwerpprogramma van Google.  Je kunt er gebouwen mee uitteke-

nen, maar ook sjorconstructies.  Handig!  sketchup.google.com.

Met een ontwerp in handen is het makkelijker om met je medeleiding en leden samen een sjorconstructie op te zet-

ten.  Een maquette met stokjes en elastiekjes kan ook helpen om duidelijk aan te tonen wie aan welk stuk zal werken 

en hoe het geheel er zal uitzien.  Meer over sjorconstructies ontwerpen met Sketchup en enkele handige add-ons 

(voorgemaakte driepikkels, bijvoorbeeld) vind je op daa.chiro.be.  

6) Comfort: leg een voorraad zeilen aan om afdakjes mee te maken en vraag de fietsenmaker om kapotte fietsbanden 

bij te houden voor je groep.  weef er een raster mee tussen enkele sjorbalken en je hebt de perfecte groepshangmat!  

Boodschappenlijstje:

* Sjorhout: lenen of kopen
* Sjortouw: investeer in polypropyleentouw

* Comfort: verzamel fietsbanden en zeilen

* Stevige schoenen  – geen geplette tenen

* Zes blikken goesting
* Ontwerp: test Sketchup uit
* Inspiratie: kom mee op Sjorweekend

Wil je meer vAn dAt?  
Kom dan op 15 oktober 
naar Heibrand in Westmalle 
voor een luxedag op het 
touwenparcours.  meer info 
op daa.chiro.be/feest. 
DiENST AVONTUUrLiJKE ACTiViTEiTEN ViErT fEEST! 

AnTWERpEn 15 oktober: Touwsanië oftewel een 

dagje touwenparcours op Heibrand (Westmalle)!  

VLAAMS-BRABAnT 26 november: avontuurlijke 

tocht  in Leuven-Heverlee.  

WEST-VLAAnDEREn  4-5 februari: Vuurland!  

Miniweekend over outdoor cooking.  

LIMBuRG 23-24-25 maart: Sjormandië!  Een creatief 

sjorweekend in De Kalei (Dilsen-Stokkem).

ooST-VLAAnDEREn 11-12 mei:  

avontuurlijk miniweekend voor de echte avonturiers!  
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jeugdverenigingen zingen tegen armoede

kabaaL tegen armoede

nieuw jaarthema voor aLLe jeugdbewegingen

2

1

En hij isssssss ... vertrokken!

Op 24 augustus werd het officiële startschot gegeven voor het 

jaarthema.  Een bende jeugdbewegingsjongens en -meisjes met 

hemdjes, beige rokjes en dassen kaapte de studio’s van de grootste 

radiozenders.  Met veel kabaal maakten ze Vlaanderen wakker.  

Lennaert Maes, de auteur ons jaarthemalied, had zijn gitaar mee en 

samen zongen ze uit volle borst: ‘Armoe moet de wereld uit!’.

ze vroegen de presentatoren telkens om een zakdoek aan hun lijf 

te knopen, zodat ook zij niet zouden vergeten dat één op de vijf 

kinderen en jongeren in België in armoede leeft.
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Steek de koppen Samen

Speel Draaikracht.  Met dat spel ga je na of jouw leidingsploeg het ziet zitten om te werken aan een meer diverse 

en toegankelijke Chirogroep.  Eerst bekijk je wat jouw ploeg wil en kan, daarna bepaal je samen welke acties je zult 

ondernemen.  Aan het einde van het spel ben je als ploeg heel wat tips rijker.

Download het spel op www.chiro.be/draaikracht of vraag het aan bij je regionale secretariaat.

Begin er niet alleen aan

Laat je helpen door een brugfiguur: iemand die de brug kan slaan tussen je leidingsploeg en mensen in armoede.  

Een leerkracht in een concentratieschool, iemand van het OCMw of van een welzijnsschakel, enz.  Hij of zij kent de 

kinderen en hun familiale omstandigheden, geniet hun vertrouwen en kan je heel wat tips geven.

iedereen mee!
Elk kind en elke jongere heeft het recht om te spelen en om zich samen met anderen te amuseren.  Het is zonde als een gebrek 

aan centen dat verhindert.  De Chiro moet daarom een jeugdbeweging zijn voor álle kinderen.  

En daar hebben we jou, leider of leidster, voor nodig!
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Maak Er spEl van!Maak Er spEl van!
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Begin er niet alleen aan

Oké, je hebt enkele nieuwe leden en je hebt een vertrouwensband met hun ouders: 'goe bezig'!  Maar nu komt 

het moeilijkste: ervoor zorgen dat ze blijven komen.  Soms doe je heel wat inspanningen en levert het toch niet de 

verwachte resultaten op.  Kinderen komen plots niet meer en je kunt hen niet bereiken.  probeer realistisch te zijn en 

laat de moed niet zakken na één ontgoocheling.  Je zult merken dat bij een geslaagde activiteit de voldoening eens zo 

groot is. 

Werk drempelS Weg

De meeste ouders die hun kind naar de Chiro sturen, weten ongeveer wel wat ze kunnen verwachten: wekelijkse 

bijeenkomst, Chirokleren, bivak, weekend, enz.  Maar kinderen van nieuwkomers, anderstaligen of allochtonen weten 

dat niet.  Sommige tradities zijn voor hen echte drempels die hen tegenhouden om hun kind naar de Chiro te sturen.

     Over de Chirokleren leven er bijvoorbeeld veel vragen:  “is dat verplicht?  waar haal je die kleren?”  Denk goed 

na over wat je al dan niet verplicht en over hoe je de kleren op een gemakkelijke manier wilt verkopen.  zet een 

tweedehandssysteem op waarbij je oude of te kleine uniformen verzamelt en doorverkoopt aan een lage prijs.  in De 

Banier ligt trouwens een heel assortiment aan Chirokleren, in verschillende prijsklassen.  Het is zeker niet de bedoeling 

dat je alles hebt.  Je koopt toch ook niet meteen de hele H&M leeg? 

     Wat kost de Chiro? zorg dat dit aan het begin van het jaar duidelijk is voor alle ouders.  wat is er allemaal 

inbegrepen in het inschrijvingsgeld?  Kunnen ze sparen voor het kamp?  Krijgen ze korting bij broertjes of zusjes?  zijn 

er uitzonderingen voor kansarme gezinnen?  waar kunnen ze geld terugkrijgen?  (Dat kan via het ziekenfonds voor het 

kamp of via het OCMw.)  Bedenk dat de vetste activiteiten geen geld kosten.  En Chirogroepen die veel kinderen uit 

kansarme gezinnen opvangen, kunnen een beroep doen op het  Solidariteitsfonds van Chirojeugd Vlaanderen om hun 

activiteiten betaalbaar te houden (www.chiro.be/solidariteitsfonds).

BouW een vertrouWenSBand met de ouderS

Elk kind is een schat die streng bewaakt wordt door zijn of haar ouders.  Vaak weten die niet wat de jeugdbeweging is of 

hebben ze vooroordelen.

Enkele tips:

 Voorzie een infostand op de eerste Chironamiddag.  zo is het meteen duidelijk voor nieuwe ouders wie ze moeten 

aanspreken.  informeer hen later individueel over de Chiro.  Benadruk zeker dat jullie allemaal vrijwilligers zijn, dat je 

wilt dat iedereen op tijd komt voor de gezamenlijke opening en op tijd afgehaald wordt.  Met een goed gesprek kom je 

meteen ook meer te weten over de leefwereld van je leden.

 Geef mee welk engagement jullie van de ouders en kinderen verwachten.  Moeten ze wekelijks komen om mee te 

mogen op bivak?  worden ouders verwacht op het eetfestijn?  Moeten ze een handje meehelpen bij de bonte avond?  

Hou er rekening mee dat ouderactiviteiten moeilijk zijn voor nieuwkomers omdat andere ouders elkaar dikwijls al 

kennen.

 Tussen ouders en jonge leiding is er vaak een kloof, waardoor ze minder geneigd zijn om dingen te vragen.  

Ledenboekjes of briefjes zijn soms verwarrend en ingewikkeld.  Vraag de VB of een andere ouder om een babbeltje te 

slaan met ‘nieuwe ouders’ en hen te informeren als ze vragen hebben.

 Maak een kalender met de activiteiten, dat is heel overzichtelijk.  Hou er rekening mee dat niet alle activiteiten 

herkenbaar zijn voor iedereen (bv. target, gotcha, dikke bertha, enz.).  Stuur de ouders een herinnering bij speciale 

activiteiten en waarschuw hen zeker bij wijzigingen in het programma.

 Snuister in de brochures ‘Ouderbezoeken’ (www.chiro.be/ouderbezoeken) 

en ‘Ouderbetrokkenheid’ (www.chiro.be/ouderbetrokkenheid) voor meer tips!

Meer tips om drempels weg te werken vind je op www.maakerspelvan.be en 

in de brochure ‘Komkommerin’ (www.chiro.be/komkommerin).
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Verhuur je Chirolokaal en word rijk?
Wie verbouwingen of de bouw van een volledig nieuw Chirolokaal plant, denkt er vast ook aan om die 
lokalen nadien te verhuren.
Geweldig!  Nieuwe bivak- of weekendplaatsen zijn altijd welkom!
Maar niet elk jeugdlokaal is even geschikt voor verhuur.  

Bezint eer ge begint  
en ga even door het volgende lijstje:

 m Ligt je lokaal midden in een woonwijk?  Dan zijn de bu-

ren wellicht niet zo happig op spelende kinderen, gillende 

jongeren of keuvelende leiding na 22 uur.  Denk even aan 

je eigen leidings- of afdelingsweekends: een spel eindigt 

niet altijd om 22 uur.  De eventuele overlast die andere 

groepen veroorzaken, heeft ook gevolgen voor hoe sym-

pathiek de buren jullie vinden.

 m Hoe zit het met de ordelijkheid van je leidingsploeg?  Lo-

kalen verhuren wil ook zeggen: zorgen dat de verhuurde 

lokalen netjes, proper en opgeruimd zijn.  Dat vraagt inzet 

van de hele leidingsploeg!  

 m Kun je je eigen materiaal goed opbergen?  zodat nie-

mand eraan kan?  

 m Kan deze taak er nog bij?  Een lokalenverantwoordelijke 

ontvangt groepen, kijkt alles na wanneer ze vertrekken, 

neemt de administratie op zich, enz.  Denk erom dat deze 

persoon best ook bereikbaar is tijdens het verblijf van de 

groep.  

Í	Misschien is er wel iemand van de oud-leiding die 

deze taak op zich wil nemen?

Í	Maak goede afspraken over wie waarvoor verant-

woordelijk is!

Natuurlijk zijn er ook veel voordelen.  zo brengt het een 

centje in het laatje, wat na een (ver)bouwproject wellicht 

welkom is.

Als jullie beslissen om je lokalen te verhuren, is een erkenning 

nog iets om over na te denken.

Erkend als jeugdverblijf of niet?

Als je je Chirolokaal meer dan 60 kalenderdagen per jaar 

verhuurt, ben je verplicht het te laten erkennen als jeugd-

verblijfscentrum binnen het decreet Toerisme voor Allen.  

Krijg je die erkenning niet, dan val je automatisch onder het 

logiesdecreet, dat nog veel strengere normen oplegt.

Verhuur je je lokaal maar af en toe, dus minder dan 60 

kalenderdagen, en bovendien enkel aan andere jeugdvereni-

gingen, dan ben je niet verplicht om een erkenning aan te 

vragen.

Wat is dat, zo’n erkenning?

Een erkend jeugdverblijf voldoet aan een aantal normen 

voor (brand)veiligheid en hygiëne.  Dat wil niet zeggen dat 

een niet-erkend jeugdverblijf niet proper of veilig moet 

zijn.  Van elk gebouw dat verhuurd wordt, mag je een aantal 

basisnormen aan veiligheid en hygiëne verwachten.  Erkende 

jeugdverblijven kunnen bij de afdeling Jeugd wel subsidies 

aanvragen.

Alle voorwaarden, de decreten en nog meer informatie vind 

je op de website van het Centrum voor Jeugdtoerisme: 

www.cjt.be/ondersteuning.

LAAT JE GoED oMRInGEn!

 ➠ Een vzw voor een (ver)bouwproject is geen overbodige 

luxe.  Het biedt de beste bescherming tegen aansprakelijk-

heid en dergelijke. Meer info vind je op www.chiro.be/vzw.

 ➠ Nood aan meer begeleiding?  Het Cen-

trum voor Jeugdtoerisme is er om jullie te 

helpen!  info op www.cjt.be of op 09-210 

57 70. 

 ➠ Centjes nodig?  De boekingscentrale van 

het Centrum voor Jeugdtoerisme biedt je een renteloze le-

ning aan tot € 25 000.  Een voorwaarde is wel dat je minstens 

75 dagen zal verhuren via de boekingscentrale en dat je 

gebouw erkend geraakt.  info op www.cjt.be/ondersteuning.



17oktober 2011dubbelpunt
17oktober 2011dubbelpunt

goED BEzig!

De Chirogroep in Achter-Olen heeft net 

een heel bouwproces achter de 

rug.  Het resultaat mag er meer dan 

wezen en vele jeugdbewegingen 

zullen met plezier gebruik maken 

van het harde werk van een hele 

vrijwilligersploeg.  

Hun verhaal kun je volgen op 

www.facebook.com/Chirowerf.

nog vragen?  Mail naar bivak@chiro.be of lokalen@chiro.be

Op zoek naar een (erkende) bivakplaats?Kijk snel op www.opkamp.be en vind er de links naar bivakhuizen en kampeer-terreinen in heel België!
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Workshopweekend (Heidepark)
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oktober november
Touwsanië DAA (Westmalle) Chiro I.D.  

voor aLLe chirocursussen geLdt
Inschrijven
per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, 
e-mailadres, vegetariër of niet, de naam en periode en plaats 
van de cursus, naar cursus@chiro.be.
Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 
Antwerpen.

Betalen
Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur.
respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen 
voor de cursus).  wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra 
voor een weekend of vijfdaagse.
Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname.  Als je dat 
indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt 
die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk 
terug.

we vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

VoRMInG@CHIRo.BE 
= alle vragen over cursussen en vorming

CuRSuS@CHIRo.BE 
= inschrijven voor een cursus

WWW.CHIRo.BE/VoRMInG 
= inschrijven voor een cursus

ATTESTEn@CHIRo.BE 
= info over attesten en cursusadministratie

vb-dag
Bij het woord Chiro denk je aan leden en een leidings-
ploeg.  Vaak staat er achter zo’n Chirowerking ook 
nog een vurig supporter: de volwassen begeleid(st)er.  
Speciaal voor hen organiseren we de VB-dag.
Leer er andere VB’s en hun trucjes kennen, wissel 
ervaringen uit en laat je door het hele aanbod van de 
Groepsleidingscommissie leiden.
 

Wie mag mee? VB’s 
Prijs? 10 euro (kinderopvang is inbegrepen) 
Waar? Chirohuis Heibrand in westmalle 
Wanneer? 26 november van 9.30 tot 16 uur
inschrijven: www.chiro.be/vbdag of 03-213 07 95

... beter leren kennen;

... alle hoeken van het lokaal laten zien;

... horen spelen;

... observeren, waarderen, stimuleren;

... afdrogen in het avondspel.

Elk jaar staat jouw gewestploeg weer klaar met 

een fantastische iK.  Op dat weekend draait alles 

rond spelen en spel.  Je leert met de gekste ma-

terialen nieuwe spelen bedenken samen met an-

dere leiding uit de buurt.  Je krijgt een heleboel 

begeleidingstips mee en een hoop frisse ideeën 

om zelf een programma voor te bereiden.  En je 

kunt nog eens helemaal zelf opgaan in een spel.  

Kijk snel op www.chiro.be/iK wanneer de iK van 

jouw gewest plaatsvindt en schrijf je in!  

wil jou...

hoofdanimatorweekend

Ga mee op het eerste Hoofdanimatorweekend van het werkjaar.  

Op die cursus graven we net iets dieper bij de mensen die net 

dat tikkeltje meer engagement willen opnemen.  Communicatie, 

netwerk, ploegvorming, conflicthantering en nog veel meer.  

Alles waar je in de Chiro dikwijls mee te maken krijgt, maar waar 

veel over te leren valt.  Nu inschrijven is de boodschap.

Wie mag mee?  iedereen die 17 jaar is of het dit jaar wordt.  Je moet 

dan wel iK en SB gevolgd hebben en al een jaar in leiding staan.  

Als je nog niet meeging op iK en SB moet je 18 jaar zijn en twee 

jaar leidingservaring hebben.

Prijs?  38,50 euro

Waar?  Chirohuis Heibrand in westmalle

Wanneer?  2-4 december (de volgende edities zijn 10-12 februari 

en 20-22 april)
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december

avontuurlijke tocht DAA (Leuven-Heverlee)

Kerst-SB (Heibrand)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

groepsLeidings-
weekend
Vanaf dit werkjaar krijg je een volledig nieuwe cursus.  De 
focus ligt op je ploeg leren motiveren.  Daarnaast gaan we 
dieper in op crisismanagement en bieden we je ‘tips and 
tricks’ aan om leiding geven makkelijker te maken.  Ver-
wacht je nu een droge cursus waarin we je feiten presen-
teren?  Niets is minder waar.  Het GLw is een doe-cursus, 
waarna je met concrete tips naar je Chirogroep terug-
keert.  Natuurlijk zijn we er niet enkel voor groepsleiding 
en VB’s, ook geïnteresseerde leiding is welkom!

Wie mag mee?  Ervaren leiding en VB’s.  Lees op www.chiro.
be/groepsleidingsweekend of je in aanmerking komt.  
Prijs?  38,50 euro
Waar?  Chirohuis Heibrand in westmalle
Wanneer?  25-27 november
inschrijven: www.chiro.be/groepsleidingsweekend of 
cursus@chiro.be

workshopweekend
Een heel weekend lang krijg je de kans om te leren wat je wil.  Je kiest zelf welke workshops je volgt.  Spelen in kleine groepen, omgaan met moeilijke gevallen, pit in je ploeg, omgaan met ouders of ‘active reviewing’?  Het volledige aanbod vind je op www.chiro.be/workshop-weekend.  

Wie mag mee?  iedereen die in aanmerking komt voor de voortgezette vorming.  
Wanneer?  Van 11 tot 13 november
Waar?  Chirohuis Heidepark in waasmunsterPrijs?  38,50 euro
inschrijven: www.chiro.be/workshopweekend of cursus@chiro.be

VB-dag 

Bene Deluxe (Antwerpen)

Groepsleidingsweekend (Heibrand)

Hoofdanimatorweekend (Heibrand)
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maak kabaal mEt 
dE familiE kabaal!  
Kennen jullie de familie Kabaal al?  Jullie hebben hen vast al wel een 

keertje kabaal horen maken.  Het zijn immers zeven monstertjes die 

elk verschillende superkrachten hebben waarmee ze heel veel lawaai 

kunnen maken.  Dat doen ze om de aandacht van de mensen te 

trekken wanneer ze ergens iets onrechtvaardigs zien.  Vandaag leren 

ook de ribbels die luide familie kennen.  Stap voor stap maken ze 

kennis met de gekke monstertjes die hen meer en meer lawaai leren 

maken.  Wie aan het eind van de Chirozondag nog niet weet wie de 

ribbels zijn, moet zijn of haar oren eens laten uitspuiten!

Fremoos
zij kan haar snaren niet alleen gebruiken als gitaar of viool, maar ook om projectie-len mee af te schieten.  Met opgespannen fietsenbanden schiet je tennisballen of iets dergelijks naar een gong.  Die kan je maken door een olievat op te hangen, of iets anders van metaal.  Als het maar geluid maakt!  Let wel op de veiligheid!

moemso
Alle spelers staan geblinddoekt verspreid 

over het terrein.  Moemso (die verdacht 

veel op de ribbelleiding lijkt) geeft iedereen 

een eigen geluid.  Vervolgens loopt hij over 

het terrein en maakt die geluiden één voor 

één.  wie zijn of haar geluid hoort, zoekt 

Moemso op.  Heb je hem gevonden, dan 

loop je achter hem aan en maakt ondertus-

sen voortdurend je eigen geluid.  Dat gaat 

zo door tot Moemso met een hele stoet in 

kakofonie achter zich rondloopt.  

Een kleine variant: er zijn telkens twee rib-

bels die hetzelfde geluid gekregen hebben.  

Na het startsein maken alle spelers hun 

eigen geluid.  zo proberen ze hun partner 

te vinden.

so
So is de hiphopper van de familie.  Net als 
So gaan ook de ribbels vandaag van hun 
hiphoporen maken, onder de deskundige 
leiding van So himself.  we spelen dan ook 
de hip-hop-stop-de-band-ronde.  Het kan 
helpen om eerst met je ribbels enkele ken-
merken van So’s favoriete stijl te overlopen.  
Leer hen enkele liedjes aan of plaats hen 
voor de uitdaging om een gewoon 
(Chiro)liedje te brengen in hiphopstijl.
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ribbels

Dassel
Hij heeft zelf trommels aan zijn lijf hangen, net als de 

ribbels over enkele minuten.  we zullen namelijk zelf 

trommels of schudbusjes maken.  Met simpel kosteloos 

materiaal – yoghurtpotjes, wc-rolletjes en wat tape – kun 

je een mini-djembe maken om aan je Chirokleren te 

hangen.  Een shampoobus en wat rijst of kiezels tover 

je minstens even snel om in een schudbusje om aan 

je schoenen te binden.  zo maken de ribbels bij elke 

stap geluid en zal de rest van het parcours al een pak 

lawaaieriger zijn.

meponki
Hij is de kleinste van de bende, maar maakt het meeste geluid.  En laat dat nu net 
zijn wat de ribbels ook van plan zijn bij dit spel.  Je maakt een cirkel, één persoon 
met een (niet te stevige!) krantenknuppel zit in het midden.  Elke ribbel verzint 
een eigen geluid dat makkelijk te maken en te onthouden is.  iemand zet het spel in gang door het geluid van een andere ribbel te maken.  Die reageert door weer iemand anders’ geluid te maken.  wie niet snel genoeg is of een fout maakt, krijgt een zachte tik van de persoon in het midden.

Grollo
Hij shaket er altijd op los met zijn sambaballen.  De ribbels proberen hem zo 
goed mogelijk na te doen.  
Verdeel een cirkel in vier vakken en geef elk vak een kleur en een geluid.  De 
leiding springt van het ene naar het andere vak en maakt hierbij het geluid 
dat bij de kleur hoort.  De slang van kleuren en geluiden wordt alsmaar 
langer.  De ribbels proberen dat na te doen door de volgorde te onthouden.  
Verdeel de leden in enkele groepen.  zo kan er altijd een vertegenwoordiger 
van elke groep springen, terwijl de rest hem of haar aanmoedigt.  welke 
groep slaagt erin zo lang mogelijk te springen zonder fout?
Voorbeeld:
Leiding: groen (+ geluid)
ribbel: groen (+ geluid)
Leiding: groen (+ geluid), geel (+geluid)
ribbel: groen (+ geluid), geel (+geluid)
Leiding: groen, geel, rood
ribbel: groen, geel, rood
Enz.

schraker
Hij is een beetje onhandig maar wel 
de aardigste van dit zevental.  Met zijn 
zevenmijlslaarzen staat hij in een mum 
van tijd aan de andere kant van het land.  
zo kan hij iedereen op elk tijdstip van de 
dag te hulp schieten.  
De ribbels zullen proberen een veldje 
over te steken dat je op voorhand 
afgebakend hebt.  Dat moeten ze doen 
door maar één paar schoenen te gebrui-
ken: dat van de ribbel met de grootste 
voeten.  Het is dus de bedoeling dat ze 
elkaar dragen, hinkelen, met twee in 
een paar schoenen kruipen, enz.  zolang 
dat paar schoenen maar weer aan de 
overkant geraakt – aan iemands voeten 
– om de rest van de groep veilig over 
te brengen.  Enkele regeltjes: het mag 
niet telkens dezelfde persoon zijn die 
heen en weer loopt.  De ribbels moeten 
tijdens de oversteek voortdurend lawaai 
maken.  wie de grond raakt, is hopeloos 
verloren en moet opnieuw beginnen.  
Enkel dat grootste paar schoenen kan 
het drassige moeras oversteken.
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Levensweg
gEboortE

Je ziet nog niets.  Leg een parcours af op handen en voeten.  Hiervoor blinddoek je de 

speelclubbers en laat je hen een touw volgen. 

lErEn pratEn 

we gaan in een halve kring zitten.  De eerste persoon fluistert een zin in het oor van zijn 

of haar buur.  De zin moet de hele kring door gaan.  Hoe meer woorden er op het einde 

van de rit juist zijn, hoe meer geld.  

lagErE school 

Laat je speelclubbers tot vijf bikkelen met kiezels.  Ken je dat niet?  

zie www.kinderwereld.net/infoSpel/bikkelen.htm.  Of koop een zakje bikkels in De 

Banier, daar zitten de spelregels bij.

pEnnEnZakkEnrock 

Laat je leden zoveel mogelijk liedjes van Samson opnoemen.

middElbarE school

Speel een draai-rond-je-vingerquiz.  zoek wat vragen op speelclubniveau.  Voordat ze 

mogen antwoorden, moeten ze drie keer rond hun vinger draaien.

pubEr

Met kosteloos materiaal maak je al snel een muziekinstrument.  Vul bijvoorbeeld een wc-

rolletje met rijstkorrels, steek er enkele nagels door en sluit de twee openingen af met 

ballonnen: voilà, een instrument dat het geluid maakt van regen.  

lErEn autorijdEn 

Laat een groep een grote bouwafvalzak over hun hoofd trekken.  Eén ‘bestuurder’ geeft 

van aan de zijlijn instructies zodat ze in een parkeerplaatsje kunnen manoeuvreren.  

Als je niet zo’n grote zak hebt, kun je ook alle speelclubbers blinddoeken en aan elkaar 

hangen met fietsbanden.

bouwEn 

Bouw met kartonnen dozen een huis voor heel je afdeling.  

ZElf kindErEn krijgEn

Laat je speelclubbers puzzelstukken zoeken en samenleggen.  Maak een grote puzzel 

van Mazzel in karton.

dE wErEldrEis

Op je oude dag maak je nog een reis rond de wereld: de speelclubbers moeten een rivier 

oversteken, maar ze mogen maar twee voeten en twee handen gebruiken om over te 

geraken met de hele afdeling.  Natuurlijk pas je de voorwaarden wat aan als je een heel 

grote of kleine afdeling hebt.  

hEt pEnsioEn

Na lang werken mogen de speelclubbers hun geld tellen en het totaalbedrag invullen 

op het scorebord.

Dit spel is gebaseerd op het gezelschapsspel Levensweg.
Je uitnodiging is een kaartje met een foto van een echografie op.  Op de uitnodiging 
staat: “Dit ben jij.  Wil je weten hoe je verdere leven er zal uitzien?  Kom dan deze week 
zeker naar de Chiro!”

Wanneer de speelclubbers in hun lokaal aankomen, vinden ze er hun engelbewaarder.  
Die zal hen de hele namiddag begeleiden.  Door opdrachten uit te voeren, beleven ze 
hun toekomst.  Tussen iedere ronde draaien ze aan een rad waarmee ze geld kunnen 
winnen of verliezen.  De bedoeling van het spel is dat ze zoveel mogelijk geld verdienen.  
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speelclub

dubbelpunt

Levensweg

HET RAD VAn FoRTuIn
Opdrachten voor in het Rad van Fortuin:

 platte band: je fiets moet hersteld worden, dus win je niks 

met de volgende opdracht.

 Goed rapport: dubbel zakgeld bij de volgende opdracht.

 Slecht rapport: half zakgeld bij de volgende opdracht.

 Straf schrijven: veel tijdverlies dus heb je maar de halve 

opbrengst bij je volgende opdracht.

 Je verjaardag: al je vrienden komen naar je feestje.  Door 

alle cadeautjes verdien je dubbel met de volgende op-

dracht!  

 De Sint is in het land.  Je bent gelukkig braaf geweest, dus 

kun je gerust zijn dat je volgende opdracht 100 euro meer 

opbrengt.  

 Je bent braaf geweest: je zakgeld gaat omhoog dus je 

krijgt 50 euro meer bij de volgende opdracht.  

 Langsgaan bij bomma: altijd snoepjes, dus dubbele 

opbrengst.

 Nieuwjaarsbrief voorlezen: 100 euro extra.

 Moederdag: een cadeautje voor mama kost de opbrengst 

van je volgende opdracht!  

 Je hond moet dringend eten krijgen, min 50 euro bij de 

volgende opdracht.

 Communie: jackpot!  De volgende opdracht brengt 10 

keer meer op!

 Je zus is jarig: koop met het geld van de volgende op-

dracht een pakje van 20 euro!  
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Honkey kong en nintendoolHof
We weten het allemaal, op het veld staan om de bal te vangen 
bij baseball is saai.  nochtans ligt de oplossing voor de 
hand.  maak een doolhof van het veld.  en passant maken we 
speelpunten van de honken en baseball wordt een heel pak 
plezieriger.  nog niet helemaal mee?  dan kan een uitgebreide 
uitleg geen kwaad.

DAT ZIET ER In 
GEWIKKELD UIT ... 
De eerste stap om baseball op te waar-

deren, is het veld heraanleggen.  we 

starten van een klassiek honkbalveld 

met een starthonk en vijf honken ver-

deeld rond een middenveld.  Het derde 

honk ligt diametraal tegenover het start-

honk (zie tekening).  Op het middenveld 

richt je een doolhof in.  Voorzie naast 

elk honk (langs de buitenkant van de 

cirkel) voldoende speelruimte. 

Verdeel je rakwi’s in twee ploegen.  

Beide teams moeten tegelijkertijd 

punten proberen te scoren. Langs elke 

kant van het labyrint vertrekt er een 

teamlid van elke ploeg naar het eerste 

honk.  Daar spelen ze een spel tegen 

elkaar.  De winnaar van dat spel mag 

een tennisbal in het doolhof gooien 

en gaat daarna door naar het tweede 

honk.  wie het spel verloren heeft, blijft 

staan. 

zodra een duel afgelopen is en er een 

rakwi naar het tweede honk vertrekt, 

gaat een nieuw duo naar het eerste 

honk.  De verliezer van het vorige spel, 

die nog aan dat honk staat, speelt mee 

met de pas aangekomen spelers. 

Opnieuw mag de winnaar een bal in het 

doolhof gooien en naar het volgende 

honk lopen.  Geen paniek, er zullen geen 

‘eeuwige verliezers’ vast komen te zitten 

aan een honk.  

Na het eerste honk komt het tweede en 

daarna het derde – logisch, toch?  Een 

rakwi die aan het derde honk wint, be-

treedt de volgende fase van het spel. Die 

mag het doolhof binnen en gaat daarin 

op zoek naar een bal.  wie er één vindt, 

zoekt zich een weg naar het starthonk.  

Elke bal die je zo bemachtigt, levert een 

punt op voor je ploeg.

Tip
in een kleine groep kun je ieder-een apart laten spelen of de hon-ken met spelletjes maar aan één kant van het doolhof plaatsen.

1

3

1
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rakwi
Honkey kong en nintendoolHof

SPELEn En OPDRACHTJES  VOOR AAn DE HOnKEn

HoNk A: MijNENVEgEr
Aan het eerste honk staat een tafel.  Daarop liggen er 
een hele hoop kaartjes met de afbeelding naar onde-
ren.  De spelers nemen en bekijken om beurten twee 
kaartjes, zoals in memory. Als ze twee dezelfde kaartjes 
omdraaien, moeten ze de actie uitvoeren die bij die 
kaartjes hoort.

De verschillende kaartjes zijn:
Kaartje: Aantal op tafel
Bom: volgende beurt overslaan 14
Vlag: ga door naar het volgende honk 4
Wasknijper: een wasknijper op je gezicht zetten 14
Elastiekje: een elastiekje rond je hoofd doen 14
Koekje: een koek in je mond steken 14

HoNk B: FroggEr
Er spelen telkens twee spelers tegen elkaar.  Er ligt een 
piramide van kikkerprentjes.  Op de onderste rij vier, 
daarboven drie, enz.  Elke speler mag om de beurt 
kikkers wegnemen.  Je mag kiezen hoeveel, als je maar 
binnen dezelfde rij blijft.  wie de laatste kikker wegpakt, 
heeft verloren.

HoNk C: MArio kArT
Aan dit honk speel je Mario Kart. iedere deelnemer rijdt 
rond op een fiets met een kaartje dat er achteraan aan 
vastgemaakt is met een stuk sjortouw en een wasspeld. 
Als je een kaartje van je tegenstanders fiets kunt rijden, 
mag je het doolhof in. 

Een doolhof maak je door op de hoekpunten stokken in de grond of in kegels te zetten en daartus-sen lakens te spannen.  Een tafel die je op haar zij legt kan ook han-dig van pas komen. Er zijn nog veel andere manieren om een doolhof te maken, wees creatief!

sTArT

2

2
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wiE DrOOMT Er NiET VAN OM GEKrOOND TE wOrDEN TOT KONiNG(iN) TiTO, HEErSEr(ES) VAN HET riJK DEr 

rODE HELDEN?  DiE DrOOM wEL EENS wAArHEiD zOU KUNNEN wOrDEN.  MAAr DAT zAL NiET GEMAKKELiJK 

ziJN.  OM iN TiTOLAND KONiNG Of KONiNGiN TE wOrDEN, MOET JE VErSCHiLLENDE STADiA DOOrLOpEN.  

ENKEL DE STErKSTEN KUNNEN DOOrGAAN TOT Er UiTEiNDELiJK ééN KANDiDAAT OVErBLiJfT. 

Koning(in) Tito

verkenner
Alle tito's starten als verkenner.  ze leren de 

basisvaardigheden van een goede koning(in), 

namelijk goed observeren en logisch nadenken.  

Verdeel de groep in ploegjes van drie.  De 

eerste heeft een verrekijker en brengt die langs 

een parcours door autobanden, tussen een 

touwenweb, onder stoelen, enz. naar de tweede.  

Met de verrekijker leest die de opgave van een 

kruiswoordraadsel dat een beetje verder hangt 

(test op voorhand hoe ver je ze mag hangen!) en 

roept dat door naar tito nummer drie, die hetzelfde 

kruiswoordraadsel heeft maar zonder de opgaven.  

Lukt het spel goed?  Dan promoveren de tito's tot 

mineur!

kapitein
Kapiteins kunnen geweldig goed schieten.  zeker vanop varende boten.  Beurtelings proberen de 
tito's hun talenten uit.  Vanop een karretje of fiets proberen ze doelen te raken met hun waterpistool.  De andere tito's rijden ondertussen met het karretje rond over een vooraf vastgelegde route.  Langs de route zijn doelen aangeduid met verf of plakband.  Je kunt ook van enkele tito's een doel maken.  zij mogen natuurlijk heen en weer lopen om de 

schietende kapiteins te ontwijken.

mineur
Voor mineurs is het noodzakelijk dat ze een zekere 

vorm van technisch inzicht hebben.  Tijdens deze 

opdracht worden de tito's hierop getest.  Bouw een 

constructie met een tiental Legoblokken en steek 

ze in een schoendoos.  Maak een groot gat aan de 

zijkant zodat een fietslicht er net in kan schijnen, 

en een klein gaatje aan de voorkant om door te 

kijken.  Elke ploeg probeert de Legoconstructie 

na te bouwen.  Eén tito fietst ter plaatse (met 

de hulp van de ploeg) om licht te schijnen in 

de doos.  Een andere bekijkt het bouwsel in de 

doos en roept instructies naar een groepje dat de 

blokkenconstructie moet namaken.  Gelukt?  Dan 

worden ze kapitein!
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tito

generaaL
Een echte generaal kan de beste strategie bedenken 

als de oorlog uitbreekt.  Maak met touw of krijt een 

heel groot schaakbord op een terrein.  De tito's 

vormen duo's.  De ene gaat geblinddoekt op een 

willekeurig vakje staan, de andere is de generaal 

die hem of haar stuurt.  Om beurten gooien de 

generaals met een dobbelsteen.  ze verplaatsen 

hun pion (de andere speler) over het spelbord door 

aanwijzingen te roepen.  De pion mag het aantal 

ogen van de worp opschuiven in elke richting, maar 

niet schuin.  Je mag langs een vakje gaan waar al 

iemand anders staat.  Als je niet verder kunt, moet 

je blijven staan.  Als je in een vakje komt dat grenst 

aan dat van een andere tito proberen ze elkaar om 

het eerst in hun eigen vak te sleuren.  Degene die 

daarin slaagt, wint.  Het verliezende duo, pion en 

generaal, speelt verder mee vanuit het vak van de 

winnaars.  Ga verder tot je maar met twee ploegen 

overblijft.  zij spelen de laatste ronde tegen elkaar, 

om koning(in) Tito te worden.

koning(in) tito
De grote finale: wie wordt Koning(in) tito?  Een 
spannend kussengevechtsteekspel zal beslissen wie wint.  De generaals uit het vorige spel gaan op de rug van hun paard zitten (hun pion uit het vorige spel).  De generaals krijgen een kussen en proberen daarmee hun aartsrivaal van zijn of haar paard te zwieren.  De generaal die als eerste de grond raakt, is de verliezer en zal moeten buigen voor zijn of haar tegenstander, koning(in) Tito.
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bLauw
in het
bos
CREATIEF MET BoS

Trek het bos in en ga op zoek naar 

een boom die bij jou iets weet los te 

maken.  Geef hem een stevige knuffel 

en zeg: "Boom, ik zal je een gezichtje 

geven."  Neem vervolgens een handvol 

klei en maak op de boom een neus, 

een mond, een kin, ogen, oren, haren, 

enz.  Natuurlijke eigenschappen van 

de boom, zoals uitstulpingen en 

inkepingen, gebruik je om het gezicht 

wat meer karakter te geven.  Neem 

daarna enkele tubes verf ter hand 

en geef de kleivlakken een verfijnde 

verfbeurt.  Bomen met een gezicht zijn 

het resultaat, zuchten van bewondering 

het gevolg.  Nooit gedacht dat Lady 

Gaga ook als boom uit de band zou 

springen. 

WuRG EEnS EEn BooM!

Volgende spel: wurg eens een boom.  

Het moet er toch niet altijd liefdevol 

aan toe gaan?  Vrees niet, klaag ons niet 

aan, want zo erg is het nu ook weer niet.  

Vorm met de keti's hand in hand één 

lange rij.  iedereen, behalve de eerste, 

is geblinddoekt.  Die eerste neemt een 

boom vast.  Nog altijd in een rij probeer 

je met z'n allen die boom te wurgen 

door er volledig en zo dicht mogelijk 

rond te draaien.  “Dat is toch simpel?!”  

probeer het maar eens!

SpInnEn In HET BoS

Opnieuw kiest iedere keti een boom 

uit.  Voorwaarden: hij moet makkelijk 

te beklimmen zijn en op werpafstand 

van een andere bemande of bevrouwde 

boom staan.  

Keti 1 werpt vanuit de boom een bol 

breiwol naar keti 2.  Die gooit op zijn of 

haar beurt naar keti 3.  De bedoeling 

is dat je een bijzonder artistiek 

spinnenweb bij elkaar gooit.  

Ga na afloop op je rug op de grond 

liggen om het resultaat te bekijken.

Maak het iets moeilijker en teken vooraf 

even het gewenste patroon uit.  probeer 

dat dan zo dicht mogelijk te benaderen.  

opGEpAST: HIER WAAk Ik!

Baken een niet al te groot terrein af in 

het bos.  Hang een keti met een redelijk 

lang touw vast aan een boom.  Die mag 

haar of zijn duivels eens ontbinden.  De 

bedoeling is om in een zo kort mogelijke 

tijd zoveel mogelijk indringers te 'bijten' 

en zelf zo weinig mogelijk blauwe 

plekken te hebben.  Ah ja, er staan daar 

bomen, hé!

DE MozAïEkEnBouWERS

De keti's zijn onderverdeeld in twee 

ploegen.  Elke ploeg krijgt twee grote 

bladen met een leeg rooster van x-aantal 

hokjes, en potloden of wasco’s in vier 

kleuren.  Afgezonderd in hun 'atelier' 

mogen ze de hokjes van één blad zo 

kleuren dat ze een mooie mozaïekfiguur 

krijgen.  De afgewerkte mozaïek hangen 

ze op de rug van één van de spelers, 

de anderen krijgen van elke kleur één 

potlood of wasco.  Na het afgesproken 

signaal stormen de keti's het bos in, op 

zoek naar de mozaïek van de andere 

ploeg. Die moeten ze namelijk zo goed 

mogelijk namaken op het lege rooster 

dat zich nog in het kamp bevindt.  Er 

schuilt echter gevaar.  De mozaïekdrager 

kan tegenspelers tikken.  zij moeten 

dan één van hun potloden of wasco’s 

afgeven.  

welke ploeg kan als eerste het rooster 

van de tegenstander nakleuren?
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identiteitskaart: check.  go! 
Eerst moet iedereen een identiteitskaart ophalen bij de burgerlijke stand.  Die iden-

titeitskaart loodst hen door het spel.  Na elke fase noteer je er de gewonnen punten 

op.  De strijd zelf bestaat uit zes fasen.

Fase 1
in deze fase wordt je geslacht bepaald 

via het spelletje ‘pingelen’.  zet alle aspi’s 

op een rij en vraag hen om de volgende 

instructies uit te voeren.  

 ✸  iedereen ‘trommelt’ met de wijsvingers 

in de lucht.  Dat is pingelen.

 ✸  De leiding geeft instructies, maar 

de leden moeten Jef volgen.  Dat 

betekent dat je enkel instructies mag 

uitvoeren die beginnen met: “Jef zegt: 

...”.

 ✸  De laatste instructie is “Jef zegt: kijk 

naar je nagels”.  wie dat met gestrekte 

handen doet, is een vrouw.  Degenen 

die hun handen plooien, zijn mannen.  

Schrijf het geslacht per persoon op 

hun identiteitskaart.

Fase 2 
in deze fase beslist een speeddate 

wie het hoofd wordt van het koppel.  

iedereen krijgt een kaartje waarop drie 

kenmerken staan.  De aspi’s moeten 

tijdens het daten iemand vinden met 

kenmerken die de hunne aanvullen.  

wie als eerste zo iemand vindt, wordt 

het hoofd van het gezin en krijgt een 

streepje op zijn of haar identiteitskaart.  

De aspi’s spelen hier één tegen één.

Fase 3
De strijd om het gezin wordt bepaald 

door het spelletje ‘1-2-3 relatie’.  Dat 

verloopt hetzelfde als ‘1-2-3 piano’, maar 

in plaats van stil te staan, moet je een 

relatie uitbeelden.  Je speelt per twee.  

Het winnende koppel mag een ander 

duo kiezen als hun kinderen en krijgt ui-

teraard een punt op hun identiteitskaart.  

Speel tot iedereen in een gezin zit.

Fase 4
Twee gezinnen vormen een straat.  zij 

nemen het tegen elkaar op in een strijd 

met het keukenkastje.  ze moeten om 

het eerste een kastje in elkaar zetten, 

maar er ontbreekt bij elk team een 

stukje.  Als ze dat komen vragen aan de 

begeleiding krijgen ze het, anders niet.  

Het winnend gezin wordt straathoofd, 

wat opnieuw een punt oplevert op hun 

identiteitskaart.  

Fase 5
De straat die het snelst met de hele 

ploeg over hun ladder klimt, wordt 

wijkhoofd en krijgt opnieuw een punt op 

hun identiteitskaart.  in deze fase spelen 

er twee grote groepen tegen elkaar.  

EEn GROTE TIP VOOR EEn KLEInE PLOEG 
Je hoeft niet telkens de groep te vergro-

ten als je maar weinig spelers hebt.  Je 

kunt gewoon tegen elkaar spelen en de 

punten optellen.  

Fase 6
in deze fase strijden twee wijken tegen 

elkaar.  ze moeten om het eerste elkaars 

wijk onder water zetten.  Elke wijk is met 

blokken opgebouwd in een klein zwem-

badje.  Het moment dat een wijk onder 

water staat, hebben we een winnende 

ploeg.  

wat je mag doen, wordt bepaald door 

het aantal punten op je identiteitskaart:

 ✸ De vier personen met de meeste 

streepjes op hun identiteitskaart mo-

gen de andere ploeg saboteren.

 ✸ De volgende vier personen lopen heel 

de tijd met bekers water.

 ✸ De volgende vier personen lopen met 

flessendopjes.

 ✸ De laatste vier personen lopen met 

een rietje.   

aspistamstrijd
Maak er spel van!  De aspi’s gaan de strijd aan om in 
de Aspistam een plek te veroveren.  Ze dagen elkaar 
uit , spelen samen en tegen elkaar!  De eeuwige 
roem als dorpshoofd ligt hier voor het rapen!  

aspistamstrijd
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Na de laatste fase is het een groot 

dorpsfeest met eventueel een beloning.  

De beloning is zelf in te vullen, maar 

enkele suggesties: pannenkoeken of 

wafels, snoeptaart.  

AsPiPAsPoorT

MATERIAALLIJST
 ✸ identiteitskaarten
 ✸ inkleding burgerlijke stand
 ✸ Markeerstiften
 ✸ Kenmerkkaartjes
 ✸ Twee kastjes of iets anders om in 
elkaar te zetten
 ✸ Twee ladders
 ✸ Twee kleine zwembadjes
 ✸ Blokken
 ✸ Bekers
 ✸ flessendopjes
 ✸ rietjes
 ✸ Beloning
 ✸ Verkleedkleren voor de begeleiding
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wat?  CHiKirO is het nieuwe partnerschap van de Chiro.  

De Chiro bestaat niet alleen in Vlaanderen maar kent vele 

varianten verspreid in de wereld.  zo is er Kiro in Congo, in 

zuid-Afrika, in de filippijnen en ook in Haïti.  Gedurende twee 

jaar zal de Chiro nu verbroederen met Kiro Haïti. we leren 

elkaar beter kennen en wisselen ervaringen uit.  En er is meer.  

Dit partnerschap komt tot bij jouw eigen Chirogroep. 

wie of wat is Kiro Haïti?  Of beter: Kiwo Ayiti, op z’n Creools.  

Kiro Haïti werd in 1960 gesticht door Belgische missionarissen. 

zij namen het concept ‘Chiro’ mee over de oceaan.  Dat 

verklaart waarom Kiro Haïti zo herkenbaar overkomt voor ons.  

Er zijn gelijkenissen in het uniform, de vlaggen, de liedjes, 

de afdelingen, enz.  Kiro Haïti telt zo’n 50 000 leden verdeeld 

over zo’n 500 lokale groepen.  ze werken er met jongeren 

op het gebied van culturele en maatschappelijke thema’s 

als zelfontplooiing, alfabetisering, hiv-preventie, kinder-, 

mensen- en vrouwenrechten, geweldloze opvoeding, enz.  

Maar natuurlijk wordt er ook veel gezongen, gelachen en 

gespeeld!

weetjes
Í in Haïti nemen ze “Kiwo pou lavie’ of “Chiro voor het 

leven” wel heel letterlijk.  Leiding van 40 jaar is hier 

geen uitzondering. De meesten blijven plakken in de 

Chiro omdat ze de sfeer zo leuk vinden, mama’s nemen 

hun kinderen de zondagnamiddag gewoon mee naar 

de werking.

Í ze hebben ook een tijdschrift voor leiding: Trompet.

Í Kiro Haïti mocht vorig jaar 50 kaarsjes uitblazen.

Í Haïti werd zwaar getroffen door de aardbeving in 2010 

maar de Kiro herstelde zich snel. ze engageerden zich 

om de heropbouw te versnellen en om te helpen in de 

vele opvangkampen.

Í Kiro Haïti heeft zelfs groepen in Miami en de rest van 

florida.  Door de migratie van veel Haïtianen verspreidt 

het Kirovirus zich ook in de VS.

Í Haïti en België hebben hetzelfde devies: eendracht 

maakt macht, l’union fait la force, nou tout fé youn.

CHikiro

DOMINICAANSE 

REPUBLIEK

HAÏTI

Jean Rabel Cap-Haïtien

Fort-Liberté

Petit Goâve

Lafond Hinche

Mirebalais
Bassin Zim

Saint-
Raphaël

Aquin

Port-Salut

BonBon

Île à Vache

Jacmel

Île de la Gonâve

Île de la Tortue

CUBA

CARAÏBISCHE ZEE

NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN

Port de Paix

Port-au-Prince

Kenscoff

Les Caves

Gonaïves
Ennery
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zeLf op ontdekking?
Heb je zin om Kiro Haïti van dichtbij beter te leren ken-
nen?  Ben je tijdens de zomervakantie van 2012 drie 
weken vrij?  Schrijf je dan zeker in voor de inleefreis naar 
Kiro Haïti!  Hou zeker Dubbelpunt in de gaten!  
Meer info: internationaal@chiro.be.
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Twinning
sprekend is als hier.  Het kan daarom enige tijd duren voor je 

een antwoord krijgt op jouw prima geformuleerd frans mail-

tje.  Ook de postduif vliegt niet in een-twee-drie de oceaan 

over. Bedenk dat geduld een schone deugd is en denk alvast 

na over je volgende bericht.

is twinning dan wéér iets waar je met jouw groep tijd en 

moeite in moet steken?  Niet noodzakelijk, want je hebt de 

vrijheid om zelf volledig te bepalen in hoeverre je jouw eigen 

‘partnerschap’ invult en op welk tempo je dat wilt doen.  

 ✸ Twinning is er voor elke afdeling: knutsel iets moois in 

elkaar, hou eens een Haïtiaanse dag, maak een videobood-

schap.  Een uitwisseling met Haïti levert tal van concrete 

ideeën op.

 ✸ Twinning is – afgezien van enkele postzegels – volledig 

kosteloos.

 ✸ Twinning levert stof op voor jullie ledenblad. Niet iedereen 

kan zeggen dat ze een persoonlijke band hebben met een 

Haïtiaanse Kiwogroep!

 ✸ Twinning gebeurt vanuit je eigen groep, je moet je er dus 

niet voor verplaatsen.

 ✸ Twinning levert je een pak nieuwe vrienden op.

 ✸ Twinning is een unieke kans om Chiro over de grenzen heen 

te leren kennen.

 ✸ Twinning leidt misschien wel tot een echte uitwisseling met 

Haïti, wie weet?

Meer info: internationaal@chiro.be.

Twinning, wat is dat voor een beest?  ‘Twinning’ staat 
voor het overzeese uitwisselingsproject tussen twee 
lokale groepen, een Vlaamse en een Haïtiaanse.  Het 
concept heeft wat weg van het ‘pennenvrienden’ van 
vroeger.  De aan elkaar gekoppelde groepen kunnen 
namelijk informatie uitwisselen en elkaar op die manier 
beter leren kennen.  Wat doet zo’n Haïtiaanse Chiro-
groep precies?  Wanneer komen zij samen?  Hoe ziet hun 
bivak eruit?  Mail, schrijf brieven, stuur foto’s en tekenin-
gen op (gemaakt door de ribbels?) – kortom: groei naar 
elkaar toe! 

Twinning?  
Dat is echt niets voor ons! Of toch wel?

in Haïti spreken ze frans (en Creools).  Ja, je zult het met die 

taal moeten doen, maar onoverkomelijk hoeft dat zeker niet 

te zijn.  Vandaag zijn er op het internet voldoende vertaalsites 

en woordenboeken te vinden die je al een heel eind op weg 

helpen.  En zeg nu zelf, kun je je een betere oefening wen-

sen?  wees gerust, je Haïtiaanse Kirovrienden zullen je niet 

uitlachen om die paar taalfoutjes, ze zullen het juist heel hard 

op prijs stellen dat jij je best doet om in een vreemde taal te 

schrijven!

Bedenk wel dat een internetverbinding in Haïti niet zo vanzelf-
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Kiro Haïti is geen onbekende voor 

de Chiro. in de zomer van 2007 ging 

er al leiding op inleefreis en in 2008 

ontwikkelde Spoor zeS (samen met Broederlijk Delen) het 

spel ‘Kapital’.  Elke groep kan daarvan gratis een exemplaar 

aanvragen! Stuur een mailtje naar spoorzes@chiro.be of vraag 

het aan op www.chiro.be/kapital.

smuL van heerLijke 
bakbananen!
in Haïti zijn bananen een belangrijk onderdeel van de 

maaltijd, maar dat zijn niet de vruchten zoals wij die 

kennen.  Haïtianen maken gebruik van speciale kook- of 

bakbananen.  Die zijn dertig tot veertig centimeter lang 

en zijn groen, lichtbruin tot roodachtig van kleur.  Derge-

lijke bananen zijn rauw moeilijk verteerbaar en worden 

daarom gebakken of gekookt gegeten.  Je kunt ze dus 

een beetje vergelijken met onze aardappelen. Met deze 

gerechten waan je je alvast even in Haïti!

maak je eigen chips
Benodigdheden:

 ✸ Groene bakbananen
 ✸ frituurolie
 ✸ zout

Bereidingswijze:
Schil de bakbananen en schaaf ze in dunne plakjes.  frituur die en laat ze vervolgens uitlekken.  Bestrooi de bananenchips ten slotte met zout.

maak er speL van op z’n 
haïtiaans: bwa mare! 
Alle spelers staan in een kring en steken hun armen vooruit.  wanneer de leiding een teken geeft, stappen alle spelers met gesloten ogen de kring in en proberen ze twee andere handen vast te nemen.  wanneer iedereen twee andere handen vastheeft, doen de spelers hun ogen open.  Dan proberen ze de knoop te ontwarren zonder handen te lossen.  

Dit spel symboliseert de tolerantie en solidariteit voor en met elkaar. De spelers grijpen de handen van anderen met de ogen dicht en aanvaarden hen op die manier zoals ze zijn.

adam en eva
Twee geblinddoekte spelers staan in het midden van 
een kring: Adam en Eva.  Om de beurt moeten ze elkaars 
naam roepen.  Adam probeert Eva op de tast te pakken 
te krijgen, Eva probeert aan hem te ontsnappen.  De 
andere spelers vormen een kring, zodat Adam en Eva 
niet uit het Aards paradijs kunnen ontsnappen.

gebakken bananen
Benodigdheden voor 4 personen:

 ✸ 4 grote bakbananen

 ✸ 50 gram bruine suiker

 ✸ 1 theelepel kaneel

 ✸ 50 gram boter

Bereidingswijze:

Schil de bananen en snij ze in de lengte doormidden.  

Laat de boter smelten in een pan.  Voeg de suiker toe 

en de helft van de kaneel.  Laat dat koken tot de suiker 

opgelost is, blijf intussen roeren. Doe de bananen in 

de pan, schep het suikermengsel eroverheen en bak 

ze gedurende 1 minuut.  Schep de bananen daarna op 

borden en strooi er de rest van de kaneel over.

 Plezier maken?  
ook bij de Chiro  
     van Haiti!
 Plezier maken?  
ook bij de Chiro  
     van Haiti!
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‘platzak’, ‘blut’,’zo arm als Job’: er bestaan genoeg 

zegswijzen die uitdrukken dat je krap bij kas zit.  Maar 

wat betekent het om dag in dag uit in armoede te 

leven?  Armoede is meer dan een gebrek aan geld, het 

manifesteert zich op verschillende levensdomeinen.  

Samen leggen we een pad aan naar de verschillende 

levensdomeinen.  Op die weg uit armoede komen 

we verschillende drempels tegen.  Lukt het om die te 

overwinnen?

‘platzak’ is een actief spel dat met weinig woorden 

armoede ter sprake brengt.  De spelers kunnen tijdens 

het spel aanvoelen dat armoede meer is dan een gebrek 

aan geld.  ‘platzak’ zit verpakt in een spelbrochure en 

biedt je kant-en-klaar leerrijk spelplezier voor 12- tot 

18-jarigen in een groep van 6 tot 30 spelers.

‘platzak’ is gemaakt op maat van jeugdbewegingen, 

maar is na kleine aanpassingen zeker bruikbaar in de 

parochie of het onderwijs.

"ArMOeDe iS Meer 
DAN eeN GebreK 
AAN GeLD"

Het spel kadert in ‘Armoede is geen kinderspel’, de 

adventscampagne van welzijnszorg voor 2011, en 

in het gemeenschappelijk jaarthema van de zeven 

jeugdbewegingen: ‘Armoede is een onrecht.  Maak er 

spel van!’.  Een uitgelezen kans om de twee campagnes 

dichter bij elkaar te brengen!

platzak is gratis voor Chirogroepen!  Geef je naam, adres 

en stamnummer door via spoorzes@chiro.be of bestel 

het via www.chiro.be/jongerenspel en we sturen jou 

een exemplaar op!  Als dat niet makkelijk is!
Chiro Liebel uit Erondegem testte het spel al uit.  Hun 

belevenissen vind je op www.chiro.be/platzak.  
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CAFé iD
11 NoVEMBEr 2011

“Beter, groter, luider, mooier!” Bepaal mee de 

toekomst van de Chiro.  Als we moeten kiezen, 

wat vinden we dan écht belangrijk?  Diversiteit?  

Kwaliteit van leiding misschien?   Of moeten we 

toch blijven investeren in stadswerkingen?  waar 

moet Chirojeugd Vlaanderen in de toekomst 

dringend werk van maken?

Chiro is er niet, Chiro maak je zelf!  Onder dat motto 

nodigen we je uit op Café iD: hét moment om je 

antwoorden op de bovenstaande vragen te geven 

en samen na te denken over onze toekomst.

place to be: Chirohuis Heidepark in waasmunster, 

op vrijdag 11 november van 11 tot 17 uur.

Meer info en inschrijvingen: 

www.chiro.be/cafeID.
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jullie waren weer geweldig!
De startdag in beeld...
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neem deeL 
aan de 
kLimaatactiedag
onderteken met je chirogroep op vrijdag 28 oktober een kLimaatakkoord!

waarom?
 Uit solidariteit met het zuiden, omdat jij ook vindt 

dat het niet het zuiden is dat de rekening van de 

klimaatverandering moet betalen!

 Om de eisen te steunen voor een ambitieus en 

rechtvaardig internationaal klimaatbeleid en om 

politici uit te dagen om daar dringend werk van te 

maken.

 Om in de kijker te plaatsen wat jullie zelf gaan 

doen of nu al doen voor het klimaat.

Kun je niet komen?  Hang dan een  geknoopt laken  uit het raam.  Dat staat voor de boodschap ‘ontsnappen uit armoede 

is een zaak van iedereen’.  Het laken uit het raam verbeeldt de ontsnapping.  De knoop erin verwijst naar de slogan ‘bind 

mee de strijd aan tegen armoede’.

Meer informatie en een overzicht van lokale acties vind je op  www.17oktober.be.

hoe?
  Geef aan wat jullie vereniging nu al doet voor het 

klimaat.

  Of overleg welk engagement jullie aangaan om 

jullie werking CO2-vriendelijker te maken.  

  Of bekijk hoe je dit najaar een leuke klimaatactie 

kunt organiseren.  

  Onderteken het klimaatakkoord in naam van jullie 

vereniging.  Online, op papier of tijdens een onderte-

keningsmoment op één van jullie activiteiten.

  Nodig jullie leden uit om individueel een klimaat-

akkoord te ondertekenen (online of op papier).

  registreer jullie actie op de website.

  Bezorg ons uiterlijk op 24 november de ingevulde 

klimaatakkoorden en – als het kan – ook foto’s en 

sfeerbeelden van jullie actie.

armoede is een onrecht
MaaK er speL Van Op De Mars Tegen arMOeDe Op 

zOnDag 16 OKTOBer

Meer dan één op de zes kinderen en jongeren in België leeft in 

armoede.  De gezinnen waarin ze leven, staan dagelijks voor 

onmogelijke keuzes.  Onaanvaardbaar, want België is een rijk 

land!

Daarom marcheren we op 16 november, een dag voor 

de werelddag van Verzet tegen Armoede, tegen sociale 

uitsluiting.

Kom op 16 oktober tegen 13 uur met alle kinderen en 

jongeren naar Brussel en neem deel aan de manifestatie.  Je 

kunt gratis treintickets krijgen.

Je kunt nu al oefenen met de kinderen en jongeren.  Op de 

manifestatie spelen we namelijk drie percussieritmes.  Je 

kunt ze downloaden op www.17oktober.be.  Trommel op 

tamtams, potten & pannen of kartonnen dozen, speel op 

fluiten of verzin iets met je stem!  Je mag dus kiezen hoe je 

dat invult.

Maak ook spandoeken met een leuke slogan.  Je kan iets 

leuks verzinnen over de drie eisen van de manifestatie:

 Laagste inkomens omhoog

 Toegang tot diensten

 Toegang tot de arbeidsmarkt
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xx
 m xx

Aangeboden

 m Chiromeisjes Baal verhuurt haar 

gebouwen voor weekends en 

kampen.  in de gebouwen zelf is 

er plaats voor 70 personen en er is 

ruim plaats voor tenten.  Voor alle 

info: bel 0486-76 43 38 of mail naar 

Chiromeisjesbaal.verhuur@hotmail.

com.  Meer informatie vind je op 

www.chiromeisjesbaal.com onder 

‘Verhuur’. 

 m De kampplaats van Chiro Samowe 

is nog ter beschikking voor de zomer 

van 2012 en de volgende jaren.  Ge-

interesseerd?  Neem dan contact op 

met Linda Konings op het nummer 

0497-85 04 13 of via ChiroSamowe@

hotmail.com.  Het adres van de 

kampplaats is Dali Home, Dorps-

straat 26a, 3910 Neerpelt. 

 m Chiro Herk verhuurt tenten: 

 ✸ 1 spantent 12 m.  Kan opgesteld 

worden als 120 (12 x 10), 180 

(12 x 15) en 240 m² (12 x 20) 

 ✸ 1 spantent 7 m.  Kan opgesteld 

worden als 112 (7,7 x 16) of 146 m² 

(7,7 x 20)

 ✸ 4 legertent (GpM): 50 m² 

(= 10 x 5 m)

 ✸ 2 legertent (GpM) met vensters: 

50 m² (= 10 x 5 m)

 ✸ 3 legertent (GpS): 25 m² (= 5 x 5 m)

 ✸ 3 senior ADJ: 25 m² (5 x 5 m)

 Alle periodes zijn mogelijk.  Alle info 

krijg je op www.legertent.be, via 

tenten@Chiro-Herk.be, of bij Jelle op 

het nummer 0486-83 65 99.

Gezocht 

 m woon je in Brasschaat of omstre-

ken en heb je zin om deel uit te ma-

ken van een toffe ploeg en tegelijk 

iets zinvols te doen?  Chiro Centrum 

Brasschaat zoekt nieuwe leiding!  

iedereen die 17 of ouder is en goed 

met kinderen overweg kan, mag zich 

melden.  in ruil voor je engagement 

krijg jij de tijd van je leven!  

 Chiro Centrum concreet:

 ✸ Bredabaan 423, Brasschaat

 ✸ iedere zondag, behalve in de 

vakanties, van 14 tot 17.30 uur

 ✸ iedere vrijdag korte vergadering 

met de leiding om 20 uur

 ✸ Verschillende activiteiten tijdens 

het jaar zoals een fuif, wafelenbak, 

barbecue, enz.

 ✸ Een afdelingsweekend en een 

zalig bivak (van 1 tot 10 augustus)

 interesse?  Mail catherinekosters@

hotmail.com! 

 m De ketjes van Chiro Jijippeke heb-

ben jou nodig!  want het nieuwe 

Chirojaar komt eraan gehuppeld en 

we hebben zin om er vanaf 2 okto-

ber een ferme lap op te gaan geven!  

probleempje: onze jeugdbeweging 

is nog dringend op zoek naar een 

paar coole dames en/of heren die de 

leidingsploeg willen komen verster-

ken!  BEN JE of KEN JE iemand:

 ✸ die op zoek is naar een toffe en 

zinvolle vrijetijdsbesteding?

 ✸ die graag met kindjes en tieners 

omgaat?

 ✸ die creatief is en er volle bak naar 

uit kijkt om ultraneige spelletjes 

en activiteiten in elkaar te boksen?

 ✸ die de uitdaging van een mul-

ticulturele Chirogroep wel kan 

smaken?

 ✸ die kickt op een geslaagde acti-

viteit, op lachende gezichtjes, op 

samen dolle pret beleven?  

 ✸ die goesting heeft om in een 

unieke en knotsgekke leidings-

ploeg te stappen?  

 ✸ die zich twee keer per maand op 

zondagnamiddag kan vrij maken?

 

 Laat iets weten aan Sammy  

0495-99 11 94  

sraeymaekers@hotmail.com 

of pieter 0499-34 62 22  

pieter_vanriet@hotmail.com.

 

 Chiro Jijippeke is een kleine maar fij-

ne Chirogroep in hartje Molenbeek.  

Het voorbije Chirojaar telden we een 

dertigtal bengels en zes gedreven en 

zotte leiders en leidsters.  we worden 

omkaderd door een ervaren oud-

leidingsploegje.
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Bivakman en -vrouw op bezoek bij Chiro Zuienkerke
Bivak  
Op donderdag 27 juli kreeg Chiro 
Zuienkerke hoog bezoek.  Nie-
mand minder dan ‘de Rob’ en De 
Rover kwamen een kijkje nemen 
op hun bivak.  Natuurlijk kwamen 
zij niet zomaar langs, hun bezoek 
was het gevolg van een briefje dat 
de leiding geschreven had om de 
bivakman en -vrouw voor een dag 
te winnen op hun bivak.  De Zui-
enkerkse Chirogroep had het idee 

om het duo in te zetten als Rob en 
De Rover, zodat zij de groep kon-
den uitdagen met Stout?Moedig!e  
opdrachten.  En dat deden ze ook.
In het begin van het bivak kregen 
de leden een grote brief van Rob 
en de Rover, vol uitdagingen die ze 
moesten volbrengen.  Dat mondde 
onder andere uit in een reuzen-
moddercatch tussen leden en 
leiding, die meteen gevolgd werd 
door een andere opdracht: een 

grote zangstonde in de douche.  
De groep maakte ook reuzenzeep-
bellen, verzamelde 200 schoenen 
en daagde Chiro Mariakerke – die 
op hetzelfde domein op bivak was 
– uit voor een spelletje ‘Rover mag 
ik overvaren’.
Maar dat was niet alles.  Elk lid 
kreeg ook nog een geheime ULO, 
een Uitzonderlijk Lastige Op-
dracht.  Zo vond de leiding ‘s 
nachts stokken in hun slaapzak, 

zat iedereen plots zonder wc-
papier op het toilet en zat er een 
worm in een schoen van een rib-
bel.  Je leest het al, niets of nie-
mand werd gespaard.  Rob en De 
Rover konden dan ook niet anders 
dan op het einde van hun bezoek 
Chiro Zuienkerke te benoemen 
tot de stoutste en moedigste Chi-
rogroep van Vlaanderen.  Als be-
loning kregen alle leden nog een 
stoere Chirotattoo.

CHIRO HOUTVEnnE WInT DE WEDSTRIJD 
VAn DE STAnDAARD

Houtvenne  eigen berichtgeving
De krant De Standaard organiseerde afge-
lopen zomer een fotowedstrijd.  Je kon je 
foto opladen en vervolgens kon iedereen 

erop stemmen.  Chiro Houtvenne kreeg 
de meeste stemmen voor hun mooie foto.  
Proficiat!

dubbelpunt
PLAATSELIJK nIEUWS

WIE WAREn DE BIVAKMAn En -VROUW?
Voor de Chiro werken een aantal beroepskrachten.  
Ze ondersteunen de verbondsploegen, lossen proble-
men op en leven dag en nacht voor de Chiro.  Plots 
had één van hen, Mathias, een ‘gat’ in zijn agenda.  
“Geef mij dan maar weg op Facebook,” zei hij.  Oké, 
dat doen we.  En zo komt het dat we Mathias uitleen-
den aan Chiro Zuienkerke.  En Leen?  Die ging mee 
omdat ze dat leuk vindt.
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Je vindt dat er iets 

moet veranderen?  
Eindelijk!  Begin 
eraan, overtuig je 
medeleiding en maak 
er werk van!  Maar let 
op: negeer de ideeën 
van anderen niet.  

steenbok
Na een waterachtige 

zomer kijk je uit naar 
een hete herfst.  Leef 
je uit met vallend fruit, 
maar wees je ervan 
bewust dat je leden 
“spelen met kastanjes” 
niet leuk blijven 
vinden.  Kijk eens naar 
de spelfiches!

waterman
zonder dat je het 

zelf merkt, neem je 
de touwtjes van de 
leidingsploeg alsmaar 
strakker in handen.  
Straks maken ze je 
nog groepsleid(st)er!
Lees alvast het 
Groepsleidingsboek.  

vissen
Heftige maand voor 

jou, en niet alleen op 
amoureus gebied.  Je 
enthousiasme zorgt 
ervoor dat je aan veel 
begint, maar weinig 
afmaakt.  Koop een 
Chiroagenda, dan 
onthou je wat je 
belooft.  

ram

Hoewel het buiten 
frisser wordt, krijg jij 
het warm van binnen.  
Gewoon omdat je je 
thuis voelt in de Chiro?  
Of is er meer aan de 
hand?  

maagd
Bij elke taak kijkt 

iedereen naar jou.  Het 
is genoeg geweest.  
Verzin een pracht 
van een verdeelspel 
waarmee je ervoor 
zorgt dat iedereen 
een eerlijk deel van de 
takenlijst krijgt.  

Leeuw
Je voelt je wat 

onstabiel deze maand.  
Stand van de sterren?  
Of komt er gewoon 
te veel op je af?  pak 
de zaken één voor 
één aan, en alles komt 
goed.  

kreeft

Jij sleurt iedereen 
mee met je enthousiast 
gedoe.  zelfs de saaie 
leiding.  Maar let 
op dat je jezelf niet 
voorbijholt.  Spaar wat 
enthousiasme voor op 
het kerstfeestje.  

schorpioen

Je leven is even een 
zoektocht.  waar wil 
je naartoe?  En hoe?  
Schaf je snel een 
exemplaar van het 
Tochtenboek aan, en je 
bent weer even zoet.  

boogschutter

Je leden zijn iets aan 
het bekokstoven.  Laat 
ze rustig doen en doe 
alsof je enorm verrast 
bent.  wat je uiteraard 
niet écht bent, want je 
hebt dit gelezen, dus je 
wist het al.  

tweeLingen

Jouw bijdragen 
aan de vergadering 
worden door iedereen 
gewaardeerd.  Of niet?  
Ontdek het met een 
evaluatiemethodiek uit 
de reflectiefiches.  Maar 
3,55 euro in De Banier.  

stier

Je bent nog altijd 
niet overtuigd van je 
medeleiding.  Maar 
je vergist je.  Hij of zij 
heeft gewoon een 
duwtje nodig om aan 
een taak te beginnen.  
Onzekerheid, weet je 
wel?  

weegschaaL



ChirosCoopde nieuwe Chiromap 
geeft er een lap op. 

onze winkels
aalst 9300, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | antwerpen 2000, Kipdorp 30,  03-202 24 71 |  brugge 8000, 
Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 |  brussel 1000, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 |  gent 9000, Huis aan de waterkant, 
Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 | hasselt 3500, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 | Leuven 3000, J.p. Minckelersstraat 29, 
016-29 97 84 | mechelen, 2800, O.L. Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 |  roeselare 8800, Merelzang, Delaerestraat 16, 
051-24 35 11 | sint-niklaas 9100, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66 | turnhout 2300, warandestraat 97, 014-42 15 13 |  
commerciële dienst en magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout, 03-270 04 44

Chirolat 17 cm '... meetbaar beter' | € 1,50
Blocnote Chiro A4 50 vel eco 90 g | € 2,95

ringmap Chiro stafbal | € 4,95

Chiromapje klein formaat A6 | € 3,55

pennenzak Chiro | € 5,95

Biobalpen: “Als je ‘t mij vraagt: Chiro” | € 1,50

Usb 4 GB Chiro | € 14,95

Schoudertas Chirologo | € 15

Brooddoos ‘gebeten door Chiro’ | € 4,95

Drinkbus wilsa 1000 ml rood, opdruk Chiro | € 14,50

Drinkbus wilsa 600 ml blauw, opdruk Chiro | € 12

pennenzak Chiro toile cirée | € 4,95

fietswimpel Chiro rood/blauw | € 2,45



ik had een droom van een Chiro

 

waarin kinderen niet beoordeeld worden op hun huidskleur

Maar op de inhoud van hun karakter

 

waarin cultuur, taal en sociale achtergrond geen oorzaken van het 

probleem zijn

Maar onderdelen van de oplossing

 

waarin verschillen geen reden zijn voor uitsluiting

Maar deuren naar dialoog en uitwisseling

 

waarin onrechtvaardigheid niet uitmondt in berusting

Maar in verontwaardiging en reactie

 

waarin we ons niet vastpinnen op fouten en tekortkomingen

Maar op de toekomst en verandering

 

waarin we in elkaars blik het leven aanschouwen

in zijn nakie, ontdaan van zijn complexiteit en hardheid

 

waar in een lief woordje of in een glimlach de hele wereld vervat zit

En twijfels en beslommeringen vernevelen

Onder de warmte van het vertrouwen en geloven in elkaar

 

waarin we samen de regen voelen en toch niet nat worden

Omdat de druppeltjes als miljoenen sprankeltjes schoonheid

zich op onze huid te pletter tintelen

 

waarin de zon de schijnwerper is

Op het toneel van onze idealen en ambities

En de karmijnrode gloed van haar ondergang

pijn en spanning met zich mee sleurt

 

waarin de maan onze dromen hoedt

 

in een tijdloos universum

 

waarin alleen jij en ik

 

Nog van tel zijn

Sammy, groepsleiding van Chiro Jijippeke uit Molenbeek.   

Geschreven na het zomerkamp.  
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