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De Scout Shop Rotterdam is een winkel
speciaal voor alle scoutingbenodigdheden.
In deze winkel, waar alleen vrijwilligers
werken, helpen we je graag aan alle
spullen die je nodig hebt. Zo kan je bij ons
terecht voor uniformen, dassen en insignes,
maar ook voor boeken, kompassen,
kampeermateriaal, zakmessen, en nog veel
meer...

Troephuis
Lange Haven 11
3111 CA Schiedam
010-4267048
giro: 772595 t.n.v. st.
scouting FranciscusLodewijkgroep te Schiedam
email: flg@scoutnet.nl
internet:
http://users.scoutnet.nl/~flg

Kom eens langs!
wo:
vrij:
za:

12.00 - 17.00 uur
15.30 - 20.30 uur
10.00 - 13.00 uur

Scout Shop Rotterdam, Heemraadssingel 129,
3022 CD Rotterdam, tel. 010-4772395
e-mail: scoutshoprotterdam@scouting.nl
website http:\\rotterdam.scouting.nl\scoutshop\
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Van de redactie
Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Pak het groene blad en lees het maar gauw! Er staan
een hoop interessante dingen in dit groene blad. Naast de stukjes van alle onderdelen staat
er een heel indrukwekkend reisverslag van Inge over haar avontuur in Afrika. Ook volgt in dit
groene blad het tweede deel van “een nieuwe welp.”
Tijdens gesprekken met ouders lieten ouders blijken dat ze de groep op andere manieren
willen helpen. Wij (de redactie) hebben daar een beetje over nagedacht en we denken dat
het een goed idee is als de betrokkenheid van ouders wordt vergroot bij onze scoutinggroep.
Gelukkig zijn er nu al vaak ouders en kinderen bereid om mee te helpen aan de actie van
jantje beton, grote club actie en de speculaasactie. Dat is ook nodig, want met de contributie
en subsidies redden we het niet om de groep te kunnen blijven draaien zoals we dat nu
doen.
Maar hoe willen we de betrokkenheid naar elkaar toe gaan vergroten? Onder het kopje
“wist-u-datjes” van dit groene blad komen
voortaan steeds vaker oproepjes voor hulp
of materialen. In dit groene blad hebben we
al een eerste oproep geplaatst. Op die
manier kan de groep ook op andere
vlakken geholpen worden.
Mochten er ouders zijn die aanvullende of
heel andere ideeën voor ons hebben, kun
je met de redactie contact opnemen.
Veel leesplezier in dit groene blad!
Groetjes Brenda en Maaike

Mondt

Ad v i e s g r o e p

BV

Uw mondige adviseur voor uw:
•
•
•
•

Boekhouding
Loonadministratie
Controle boekhouding en Jaarrekening
Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren

Kon. Wilhelminahaven NZ 7, 3134 KE VLAARDINGEN Tel.: 010-435 23 88
Fax: 010-234 11 97 e-mail: mondt_administraties@planet.
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Van de voorzitter
Wij waren erg blij met alle ouders en kinderen die naar de kerstviering zijn gekomen.
We hopen dat u het ook een leuke avond vond. De leiding, boomstam en stichting hebben
het nieuwe jaar ingeluid met een gezellige nieuwjaarsreceptie met allerlei leuke spelletjes en
een heerlijke maaltijd. Wij kunnen er dus weer tegenaan.
Het voorjaar komt er weer aan en dat betekent altijd veel activiteiten. In de eerste week van
maart gaan we weer collecteren voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst is voor onszelf
en dat kunnen we goed gebruiken. De meeste onderdelen hebben ook een weekend op de
planning staan. 6 April is de Duinenmars, waar we ieder jaar met de hele groep aan
meedoen. Het is dus te hopen dat het weer ook een beetje meezit en het snel iets warmer
wordt. Dan kunnen de opkomsten ook weer buiten gedraaid worden. Zoals u vorige keer al
heeft kunnen lezen is dit een jubileumjaar voor ons, omdat de groep dit jaar 75 jaar bestaat.
We hopen dat iedereen zich opgegeven heeft voor het groepskamp. De voorbereidingen zijn
in ieder geval in volle gang. Zo gaat de leiding binnenkort op stafweekend naar het
kampterrein om al het een en ander te regelen. Ook zult u binnenkort bericht krijgen over de
jubileumdag in mei. We hopen dat veel kinderen meedoen met deze activiteiten, dus zet de
data alvast in uw agenda. Tot snel.
Groeten Cora
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Bevers
De bevers hebben het heel druk gehad tijdens het
ontdek weekend.
En wat hebben we stoere dingen
gedaan! Met de tram en de metro
zijn we naar Rotterdam gegaan...
dat was al een beleving op zich. En
een lol dat je kan hebben in de
metro... sommige meiden zaten de
hele reis te giechelen. Maar
eenmaal in de ‘ontdekhoek’ hadden we het te druk om te
giechelen. Er was zo veel te doen. Iedereen mocht steeds iets
kiezen wat we gingen doen. Maar wat kies je dan als eerste...
4x4x4 op een rij. Een heel leuk spel waarbij je op wel heel veel
manieren 4-op-een rij kunt krijgen. De rest van de dag hebben we
al onze tijd in de ‘ontdekhoek’ doorgebracht. We hebben zelf foto’s gemaakt en een donkere
kamer... je mocht zelf dingen op je papiertje leggen... dan tellen tot 20 en dan je papiertje in
badje 1, daarna in badje 2 en als laatste badje 3. Nog even föhnen en klaar. We hebben ook
hele stevige dammen gebouwd in het water. We werden er wel kletsnat van... maar dat geeft
niet al je aan het ontdekken bent. Natuurlijk gingen we al snel zelf chips maken. Aardappel
schillen, met een speciaal apparaatje er allemaal kleine
sliertjes van maken en dan zelf bakken... en opeten
natuurlijk. We mochten ook zelf zeep maken, we moesten
eerst allemaal dingen mengen en
met water tot een balletje kneden.
Dan mocht je zelf een luchtje
kiezen... citroen... bloemetjes... of
komkommer (ja sommige bevers
kozen komkommer). Het rook heel
lekker. Na een hele mooie toren te hebben gebouwd waar je
knikkers en balletjes doorheen kon laten rollen was het tijd om naar
huis te gaan. PATATJES ETEN! Haha en wat was dat lekker. Na
Belle en het Beest was het tijd om bedjes klaar te gaan leggen..
tandjes te poetsen en onze pyjama aan te trekken. Natuurlijk
moesten we wel even onze pyjama showen!
Met een nachtzoentje verdwenen alle bevers in hun slaapzak en vielen al snel in slaap...
tenminste dat had de leiding gehoopt. Maar ja... sommige kinderen
hadden nog niet zo vaak ergens anders geslapen... en met 6 kinderen
naast elkaar slapen is toch wel erg gezellig! Maar uiteindelijk vielen alle
oogjes toch nog dicht en gingen ze pas de volgende ochtend weer
open! We gingen toen zelf croissants maken. Je mocht je eigen
croissant oprollen en insmeren met een beetje melk.
Het rook heerlijk toen we de tafel aan het dekken waren. We hebben
ze allemaal heerlijk opgepeuzeld
Dit was ons spannende
weekend. En we hopen dat we
snel nog een keer kunnen gaan logeren!
Heel veel groetjes van
Pompedomp & Hippe
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Waingungahorde
Hieronder volgt weer een berichtje uit de waingungahorde,
De kerstvakantie was achter de rug, dus vol frisse moed begonnen we met de nieuwe
opkomsten van 2008. Als we nu terugkijken op de afgelopen 2 maanden, hebben we alweer
een hoop gedaan.
Zo zijn we met alle welpen gaan schaatsen op de ijsbaan op het stadhuisplein in Rotterdam.
Het was een groot succes. De kinderen
hadden het erg naar hun zin. Het was
wel flink wiebelen op het ijs. Het is erg
grappig om op een ijsbaan te staan
terwijl het buiten niet koud genoeg is
om op natuurijs te schaatsen en dan
ook nog eens midden in de stad!
Tussendoor hebben we met z”n alleen
genoten van een beker warme
chocomel op het terras. Aan het einde
van de schaatspret had iedereen best
trek gekregen in iets lekkers. Daarom
zijn we als afsluiting ook nog naar de
Mc Donalds geweest en daar hebben
we een heerlijke hamburger naar
binnen gewerkt.
Zo zijn we ook naar de boshoek geweest. Daar is de vader van Hathi vrijwilliger. Hij vroeg
ons of we het leuk zouden vinden om uilenballen uit te gaan pluizen. Dat leek ons echt iets
voor de welpen, dus we gingen erop af. Een andere vrijwilliger had ons uitleg gegeven over
hoe je een uilenbal moet uitpluizen en wat je dan allemaal kunt vinden en zien. Je kunt er
dus op die manier achterkomen wat een uil heeft gegeten! Er zaten zelfs uilenballen tussen
waar hele muizen in terug te vinden waren!
We hebben ook een bak en braad opkomst gehad. De kinderen kregen de opdracht om een
appelcake en daarna muffins te bakken. Het maken van een beslag verliep wonderbaarlijk
goed en toen alles in de oven stond, rook het gebouw ook zo lekker. De appelcake mocht als
eerste uit de oven en terwijl we die aan het opsmullen waren, stonden de muffins nog in de
oven. De muffins werden later met prinsessenglazuur overgoten. Niet iedereen kon dat
helemaal begrijpen, maar dat krijg je ervan als een vrouwelijke leiding de boodschappen
moet doen… De muffins hebben alle kinderen mee naar huis genomen en misschien kregen
de ouders ook wel een hapje…

Tot de volgende keer maar weer!
Groetjes van de welpen.
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Snorregakring
De kabouters zijn samen met de welpen
naar het natuurcentrum de Boshoek gegaan. Een zeer
aardige man is druk bezig geweest om voor ons
uilenballen te sparen zodat we deze uit kunnen gaan
pluizen. Het leek in het begin iets raars en vies om daar
met je vingers in te moeten wroeten. Uilenballen lijken
op kleine harde ballen van stof. Daarin zitten allemaal
piep kleine botjes van muizen. Zo hebben we botjes van
spitsmuisjes gevonden en kaken met daarin nog
kleinere tandjes.
Na een uurtje zijn we buiten wat gaan spelen in de
speeltuin, zodat we daarna nog alles in het
natuurcentrum konden bekijken. Het was een erg leuke
ervaring, en we hopen misschien nog een keer terug te
mogen komen voor een leuke dag.
Met de kabouters moeten we regelmatig een ochtend
gaan knutselen,..je ziet de handen van de kinderen dan
kriebelen en willen ze creatief doen. Zo zijn we met
ecoline aan de slag gegaan. Er waren grote ronde papieren van een soort koffiefilter papier.
Als je hier ecocide op laat druppelen loopt alles uit en stromen de kleuren door elkaar. Zo
zijn er echte kunstwerken gecreëerd. Wie ze wil zien..kijk op het raam van het kabouterlokaal
en je zult je ogen niet geloven hoe mooi ze zijn geworden.
Wij krijgen wel eens van de jongens te horen dat zij veel
sterker en beter zijn dan de meiden. Dit geloven wij natuurlijk
helemaal niet, daarom kwam Jiggel met de sterkste
kabouters wedstrijd. Zo moesten de dames een rondje
rennen rond het clubgebouw, een emmer met water zo lang
mogelijk met gestrekte armen optillen. Maja was hier erg
goed in, ze had geloof ik meer dan 2 minuten volgehouden.
Misschien eet zij elke dag een
pak spinazie of zo?
Als prijs was er een echte zware
baksteen, en Tina was de
gelukkige winnaar en dus de sterkste kabouter 2008,
gefeliciteerd meid!!!
Om te leren omgaan met geld, zijn we een dag naar het casino
gegaan op lange haven 11. Je kon wedden met een kaartspel,
roulette aan een grote tafel en een jenga-achtig spel met
champagneglazen die niet om mochten vallen.... wat een
zakgeld hadden die kids zeg!!
Het waren weer zeer leuke opkomsten, tot de volgende keer
maar weer.
De groeten van alle kabouters en natuurlijk van Jiggel, Driemer en Vlitter
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Raymond Maufrais Troep
De afgelopen tijd is er wat veranderd bij de verkenners. Laurence en Kevin zijn overgevlogen
naar de Explorers. Samen met de padvindsters was er een opkomst. We gingen kijken hoe
goed ze waren in een aantal spelletjes zoals: wie kan het langst een emmer met water vast
houden, snel voorwerpen zoeken in het gebouw. Het favoriete fietsbel-bromfiets spel werd
ook gedaan. Na nog enkele spelletjes gedaan te hebben was het tijd dat Laurence en Kevin
moesten uitbreken uit de groep. De padvindsters gingen bij hun eigen groep uitbreken.De
overige verkenners maakte een kring en een voor een moesten Laurence en Kevin hier uit
zien te komen en als dat lukt dan zijn ze overgevlogen. Hetzelfde gebeurde ook bij de
Padvindsters. We wensen Laurence, Kevin en de padvindsters veel plezier bij de Explores!
We zijn ook weer 4 leden rijker, want er zijn 4 welpen overgevlogen naar de verkenners.
Calvin, Jona, Daniel en Henry. Niet te vergeten is er ook nog iemand van buiten scouting
erbij gekomen en dat is Michael.
De eerste opkomst in het nieuwe jaar hebben we samen met de padvindsters gedaan. Er
was een casino georganiseerd, want we wilden wel eens zien hoe goed ze met geld om
kunnen gaan. Het ging iedereen goed af, want bijna iedereen had zijn geld verdubbeld en zo
konden ze hun schoen weer terug krijgen, die ze moesten ze van tevoren inleveren.
Tijdens een andere opkomst hebben de verkenners een maquette gemaakt. Ze moesten een
deel van een kaart in het groot namaken. Het was in het begin nog niet zo gemakkelijk maar
uiteindelijk is er een leuke maquette gemaakt. De
verkenners hebben (als het goed is) geleerd hoe je met
een kaart om moet gaan en wat je allemaal kunt
herkennen. Over een paar weken gaan we een tochtje
lopen waarbij ze de kaart moeten gebruiken.
Annemieke en Judith van de boomstam hebben ook een
opkomst verzorgd voor de verkenners. We gingen eerst
figuurzagen en daarna in het hout branden. We kregen
allemaal een plankje en daarmee moesten we een leuke
figuur of vorm uitzagen. Je moest wel voorzichtig zagen
anders brak je zaag. Met potlood werd je naam erop
gezet en daarna moest je met de soldeerbout je naam
een plattegrond van bovenaf gezien.
erin branden.
Alles wat je op de plattegrond ziet
Voor de nieuwe verkenners hebben we een ouderavond
moesten de verkenners namaken.
gehouden zodat de ouders weten wie de leiding is en
wat de verkenners allemaal doen. Alle nieuwe verkenners die nu een paar weken hebben
meegedraaid moesten nog wel geïnstalleerd worden dus werd het hoog tijd om dat te gaan
doen. Op donderdag 7 februari vond de officiële installatie plaats. Ieder nieuwe verkenner
moest de wet van de verkenners opzeggen en daarna kregen ze alle insignes die nodig zijn,
de groene das die we allemaal dragen en de das sluiting. Alle insignes worden dan thuis op
hun blouses vastgenaaid. Veel succes ermee. Hieronder volgt de belofte van de verkenners
die de verkenners opzeggen tijdens hun installatie.
”Ik beloof mijn best te doen een goede Scout te zijn,
bewust het goede te zoeken en te bevorderen,
iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de Scouts-wet
Jullie kunnen op me rekenen”
Na de belofte moesten de nieuwe verkenners inbreken in de groep en pas als dat gelukt
was, dan hoorden ze echt bij de verkenners.
Groetjes van de verkenners en de leiding.
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Padvindsters
Hallo Allemaal,
Hier is weer een stukje uit de avonturen van de sterrenvendel. Het jaar zijn we
goed begonnen, ja in het casino. Samen met de verkenners waren de
padvindsters uitgenodigd op scouting voor een casino avond. Aan het begin van de avond
moest iedereen een schoen inleveren om start kapitaal te krijgen. Na de speluitleg moest
iedereen weer genoeg geld blijven behouden om zijn schoen weer terug te kunnen kopen en
ja dat kan erg lastig zijn in het casino. Zo lastig zelfs dat je al je geld kwijt
bent en je 2de schoen moet inleveren bij de bank om nog wat geld te
krijgen.
Verder hebben we in het nieuwe jaar Naomi
en Jennifer geïnstalleerd, wij zijn erg blij dat
ze nu echt bij de padvindsters horen. Na het
officiële gedeelte werden ze meteen op de
proef gesteld en moesten ze in de kring
inbreken. Nadat ze ingebroken hadden
hoorden ze er echt bij.
Woensdag 13 februari was iedereen in de ban van Valentijnsdag, ja de zenuwen gierde door
het lokaal. Met diverse spellen en activiteiten werden de meiden voorbereid op
Valentijnsdag. Zo hebben we het spelletjes “wie is mijn valentijn” gedaan en moest er een
romantisch gebakje gemaakt worden van cake, slagroom en snoephartjes.
Voor diegene die valentijn niet leuk vindt mocht een poging wagen om op cupido te schieten
met de luchtbugs. Gelukkig voor cupido zijn de meiden geen erg goede schutters en heeft hij
de avond overleefd.
Het kan niet altijd zo zijn dat er altijd spelletjes
gedaan worden, soms moeten de knoop en kaart
technieken ook een beetje bijgespijkerd worden. Met
een plattegrond van Schiedam werd er geoefend met
verschillende routetechnieken zonder dat er maar
een meter voor gelopen hoefde te worden. Maar wat
vooral gemakkelijk is, is dat de stad zo overzichtelijk
is van boven af.
Ook het knopen (of
pionieren) moet wel eens behandeld worden. Dat is maar
goed ook want komend jaar op kamp moeten de meiden
weer een hele week in hun zelf gemaakte keuken koken en
eten. Het is dan maar als te handig dat je keuken een week
lang overeind blijft staan.

De komende tijd gaan we weer allemaal andere leuke dingen doen dus tot de volgende keer!
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Wist-u-dat…

De FLG , Scouting Franciscus Lodewijk groep dit jaar 75 jaar bestaat? Dat willen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Dit jaar komt er een jubileumdag en we gaan ook met
z”n allen op groepskamp. Het groepskamp is in de eerste week van de zomervakantie.
(let op: de eerste week van de basisschoolvakantie!)

We hieronder de datum verklappen voor de
jubileumdag:
Op zondag 18 Mei vieren we dat onze groep 75
jaar bestaat. Alle kinderen en ouders zijn dan
uitgenodigd. Een officiële uitnodiging komt er aan,
maar nu kunt u alvast deze dag vrijhouden in uw
agenda. Het wordt zeker een leuke dag!

Theo (= boomstamlid)
vader gaat worden?

En ook Bram en Eva (beide
boomstamleden) vadertje en
moedertje gaan spelen?

De verkenners tijdens
de opkomst andere
leiding in hun huis lastig
komen vallen?

De organisatie voor het
groepskamp alle in volle
gang is? Hoe meer
leden mee willen gaan,
hoe gezelliger het gaat
worden!

Padvindsters heel erg
mooie mandala”s
kunnen maken?

Oproepjes…
Onze scoutinggroep heeft op dit
moment een groot tekort aan
theedoeken. Misschien heeft u
thuis nog oude theedoeken
liggen. Dan kunnen wij ze goed
gebruiken! De afwas moet
tenslotte wel gedaan kunnen
worden…..

In dit groene blad is nog ruimte
voor advertenties. Voor een klein
bedrag staat uw advertentie 4 keer
per jaar in het groene blad, dat
door alle leden wordt gelezen. Voor
informatie kunt u de redactie bellen.
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Een nieuwe welp…. en we wensen elkaar een goed pad
Na de zomer van ´73 komen een stuk of vijf oude wolven bij de verkenners. De Troep dat is
wel even wat anders dan de horde. Bijna helemaal bovenin het gebouw is het lokaal van de
Raymond Maufrais Troep, kortweg RMT. (Het is intussen ontelbaar hoe vaak ik deze trappen
heb gelopen, het gaat met de ogen dicht). Ook als oude wolf ben je eigenlijk nog nooit
helemaal bovenin het gebouw geweest. De Troep komt bij elkaar op een doordeweekse
avond. Sommige verkenners ken je van vroeger toen ook zij als oude wolven zijn vertrokken
bij de horde. Bij het begin van de avond staan de jongens in een soort vierkant voor de lege
vlaggenmast. De Hopman, een soort Akela, maar dan met baard en buik, wijst ons onze
nieuwe plaatsen. We komen in een patrouille.
Op een gebaar van de Hopman stappen een paar oudsten naar voren en hijsen de vlag in de
mast. Elke week is een andere patrouille aan de beurt. De troepavond is begonnen. We
trekken ons terug in de patrouille hoeken. Ik zit bij de Panters. Verder zijn er nog Jaguars en
later ook Vleermuizen. De Vaandrig komt naar ons toe en legt een paar moeilijke knopen uit.
Het zijn wel bijzondere knopen want je kan er houten palen mee aan elkaar maken, zodat je
er van alles van kan bouwen. En dat hebben we zeker gedaan. Meestal wordt de avond
even door een stoer spel onderbroken. Het favoriete spel is met zekerheid het kegelvoetbal
met oude jerrycans. Je probeert natuurlijk als eerste de Vaandrig eruit te schieten. Vaak
loopt dat anders af. We gaan ook vaak naar het park en spelen “levend Stratego”. We leren
niet alleen knopen en leuke spellen, maar nog veel meer. In een eisen boekje wordt
afgetekend, wat je allemaal geleerd hebt.
Niet al te lang na onze komst bij de verkenners zijn we geïnstalleerd en hebben onze groene
welpentruien voorgoed in de kast gehangen en gaan verder in het verkenners uniform, een
kaki overhemd en een zwarte baret met een zilveren lelie op het hoofd. De groene das
mogen we houden, want die is er voor heel de groep.
We stappen een paar keer per jaar op de fiets voor een weekend naar Staelduinen of
Capelle. In een oude krantentas stop ik alle spullen voor een weekend. Bijna achterover
kiepend rij ik achter de rest van de troep aan naar het kampterrein. Gelukkig is de tent door
de Hopman al met de auto gebracht. Met de patrouille koken we onze eigen maaltijd.
Overdag maken we spannende tochten. ´s Avonds zoeken we in een bos naar allerlei
geluiden, die door de Hopman en de Vaandrig gemaakt worden of sluipen door een veld om
de lichtbundel van de Vaandrig te ontwijken. Op de weekenden leren we genoeg om later in
de zomer een hele week op kamp te kunnen. We hebben zomerkampen in Soestduinen en
Overasselt op St. Walrick.
Op het kamp maken we een eigen keuken met een grote tafel. De keuken staat naast de
tent. De Vaandrig rolt door het bos een lang snoer uit voor onze telefoonverbinding. We
kunnen nu de andere patrouilles opbellen, wat een pret. Op kamp bouwen we een grote
toren om er een kabelbaan van te maken. We maken een kampvuur en zingen liedjes, over
bijvoorbeeld een boom op een berg. Zoals alle nieuwe verkenners verschijnen we op een
avond aan de voeten van Pipilius de Kampheilige. Na een smerig parcours met hindernissen
en veel blubber wordt de ceremonie met een spreuk van Pipilius afgesloten. We zijn nu
echte verkenners. Met de patrouille verdienen we tijdens het kamp allerlei punten om de
kamptotem te kunnen winnen. De Hopman reikt op de laatste avond van het kamp bij het
“Captain´s Diner” de totem aan de beste patrouille uit. Het is feest in de patrouille.
We spijkeren de totem in het patrouillehoek aan de muur. Veel totems zijn evenals veel
andere herinneringen in het troeplokaal bewaard gebleven. Alle troepavonden worden na het
strijken van de vlag afgesloten met de wel bekende yell dat de RMT sterk moet worden, dat
we allemaal meewerken en … “we wensen elkaar een goed pad”.
Maar na een leerzame vier jarige loopbaan bij de RMT van APL en PL tot TL komt er een
nieuwe tijd bij de Rowans beneden in het gebouw.
Voor deze prachtige leerzame verkennerstijd hebben Hopman van de Water en zijn
Vaandrigs Schoof, Vissers en Ars gezorgd!
Wordt vervolgd…
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Drie maal = scheepsrecht
Een derde keer Zuid-Afrika met scouting.. een fantastische kans natuurlijk!
Eerder was ik al 2 keer met Scouting Nederland naar Zuid-Afrika afgerezen, gezamenlijk met
nog zo’n 20 anderen om een rondreis te maken. Scouting Nederland heeft (of beter gezegd:
had) een partnership met Zuid-Afrika. Hierdoor waren jaarlijks reizen mogelijk naar het
prachtige land.
Net zoals iedere 4 jaar een Wereld Jamboree wordt georganiseerd, werd deze reis ieder jaar
georganiseerd, in de leeftijd van 14 tot 18 en 18+. Na de 2e keer Afrika dacht ik er voorlopig
niet meer terug te komen, totdat ik vorig jaar april door een scoutingcontact van de Jamboree
werd gevraagd om op het eerste voorbereidingsweekend van de allerlaatste reis te komen
vertellen over mijn ervaringen. Deze reis zou in december/januari 2007/2008 plaats vinden.
Natuurlijk wilde ik dit wel doen en op de terugreis van die dag naar huis, begon het alweer te
kriebelen. Zou ik vragen of ik nog mee kon? Immers, ze waren al bezig met het eerste
voorbereidingsweekend. Na wat overleg met mijn ouders en mijn spaarpot te hebben
bekeken besloot ik dat ik weer mee wilde! Niet veel later was mijn inschrijving een feit, en de
groep had een nieuwe deelneemster erbij. Hoera!
Graag neem ik u mee op reis door dit prachtige land! Donderdag 20 december was het dan
zover, we zouden vertrekken naar Zuid-Afrika! Gepakt en bezakt stonden dan 30
deelnemers en leiding klaar op Schiphol om naar het land wat ook wel ‘de wereld in 1 land’
wordt genoemd. Raar voelde het wel weer, maar toch ook vertrouwd. Voor bijna iedereen
was dit de eerste keer dat ze een verre reis maakten zonder ouders, of zelfs de eerste keer
dat ze vlogen. Voor mij was dit echter niet het geval. Toch was het spannend. Na een
vertraging van 2 uur door het slechte weer steeg het vliegtuig op en de reis was voorspoedig
verlopen.
Toen we donderdagavond aankwamen op Johannesburg hebben we snel de huurbusjes,
waarmee we ons 3 weken zouden gaan vervoeren, opgehaald en zijn we naar het Girl Guide
Centre gereden. Dit is het centrale scoutingpunt van Zuid-Afrika.
Vrijdag bezochten we meteen een scoutinggroep in SoWeTo (South West Town ship). Dit is
een van de grootste sloppenwijken van Zuid-Afrika, allerlei verschillende culturen, blank en
zwart, rijk en arm wonen daar. Je ziet daar voornamelijk golfplaten huisjes van 2 bij 2 waar
dan een heel gezin in woont. Erg schrijnend.
Het was trouwens zomer in Zuid-Afrika, dus alle kinderen hadden zomervakantie. Hierdoor
waren er niet veel kinderen aanwezig, maar toch was het mooi. Zij lieten ons zien hoe zij de
opkomst openden en namen ons mee met een tour door SoWeTo. Ze lieten ons o.a. zien
hoe zij leven en wat ze eten, erg bijzonder.
Wij verbleven die 3 weken trouwens in onze meegebrachte tenten en clubhuizen van lokale
scoutinggroepen. Een van de hoogtepunten van de reis was
ons project. Iedere scoutingreis naar Zuid-Afrika heeft ook een
maatschappelijk doel gehad voor de lokale bevolking, zo dus
ook de onze. Ons project was een bijzonder project. Wij zetten
ons namelijk in voor de vele Aids-wezen die Zuid-Afrika telt. Via
de Belgische organisatie Cunina zijn wij bij hun project terecht
gekomen. Zij bouwen in vele landen huizen voor Aids-wezen.
Toevallig waren ze dit ook van plan in Zuid-Afrika in de
provincie Kwazulu-Natal, in het stadje Eshowe. Dit leek ons een pracht project en besloten
ons financieel in te zetten voor dit project. Ons streven was om 1 woonhuis te kunnen
financieren en in te richten. Wij zouden 4 dagen verblijven voor oud&nieuw in Eshowe om
aan dit project te kunnen deelnemen. Met nadruk op zouden kunnen deelnemen..
Zuid-Afrika is een land waar alles rustig en relaxed aan gaat, niemand heeft haast en tijd is
nergens te bekennen. Onwijs rustgevend natuurlijk als je er woont, niemand haast zich voor
iets. Kom je te laat? Tja jammer dan. Dan kom je maar een uurtje later. De planning was, dat
als wij daar aan zouden komen op 26 december, dat 1 woonhuis af was, zodat wij ons 4
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dagen konden bezig houden met de inrichting ervan, klussen, schoonmaken en wat je nog
meer doet met een nieuw huis. Helaas zijn ze in de bouw ook niet helemaal de snelste, dus
wij troffen daar een heuse bouwput aan. Niets mee te beginnen. Daar gaat ons project,
dachten we! Hebben we daar ruim €12.000,- voor bij elkaar gespaard d.m.v. vele acties?
Geluk bij een ongeluk stond niet veel verderop een schooltje voor de lokale kinderen. Naar
dit schooltje zouden uiteindelijk de Aids-wezen gaan als zij hun intrek hadden genomen in de
huizen. Deze school kon een aardige opknapbeurt gebruiken, dus bombardeerden we dat
terplekke als ons nieuwe project. In Afrika is de cultuur dat als iets vergaat of kapot gaat, ze
het niet opknappen, maar met alle gemak een nieuw gebouw er voor terug plaatsen.
We hadden slechts 4 dagen de tijd en besloten dus om
de 2 ergste lokalen op te knappen. Dit waren de lokalen
voor bever leeftijd kinderen en welpen/kabouters. Het
zag er verschrikkelijk uit. De muren waren kapot, de
stoeltjes waar de kinderen op trachtten te zitten lagen
aan diggelen. En als er al een bankje stond, was het
zitgedeelte van een oud stuk kast gemaakt. Er moest
dus een hoop gebeuren! Direct bij aankomst heeft
iedereen zich in een bepaald team verdeeld, het voelde
een beetje als extreme make-over home edition!
Gelukkig was er geen Ty Pennington aanwezig, dus
kon iedereen rustig zijn/haar gang gaan. Zelf zat ik in het design team dus lekker de muren
verven en schilderingen op de muren zetten.
Een groepje deelnemers ging naar de lokale
bouwmarkt om verf en allerlei materialen in te slaan
want het dak moest gerepareerd worden, vele ramen
moesten worden vervangen en de muren en vloer
moesten weer worden strakgetrokken. Ondertussen
hield mijn groepje zich druk bezig met het thema van
de schilderingen. Uiteindelijk hebben we een ‘zee
lokaal’ gemaakt en een ‘land lokaal’. In het zeelokaal
was voornamelijk veel blauw en veel zeedieren te
vinden. In het groene lokaal een boom, vlinders, dieren
en de cyclus van rups tot vlinder. De gedachte achter deze tekeningen was dat de leraren dit
als illustratie konden gebruiken tijdens de lessen. Vier dagen lang hebben we ons ingezet
om de lokalen weer tip top te maken, inclusief nieuwe bankjes en tafeltjes. Na deze 4 dagen
waren we dan ook echt toe aan wat rust.
Deze rust hebben we gekregen in St. Lucia aan de kust. Hier konden we lekker relaxen
(naast de krokodillen) en ’s avonds gingen we daar Oud & Nieuw vieren. Heel anders dan in
Nederland natuurlijk! Iedereen stond lekker in z’n korte broekje en t-shirtje op straat te
dansen en feest te vieren. Er waren boxen op het grote plein gesleept en daar stond dan
iedereen.Heel gezellig!
Inmiddels zitten we alweer in het nieuwe jaar, 2008. Er stond nog een hoop op de planning
voor ons. Sowieso zouden we nog bij een gastgezin gaan slapen in een arme buurt en naar
het Kruger National Park. In het stadje Nelspruit komen we bij een scoutinggroep aan waar
we ook de nacht zullen doorbrengen. ’s Avonds laten de scouts ons zien hoe zij kampvuur
maken en vieren. Daar kunnen wij nog wat van leren! Gezellige liedjes zingen, dansen en
gek doen. Niets is te gek, en niemand hoeft zich te schamen voor iets. Erg mooi om te zien.
De nacht erna hebben wij per buddypaar geslapen bij de scouts thuis. De gehele reis is
iedereen verbonden aan een zo gehete buddy. Dit is je maatje waarmee je 3 weken in de
tent slaapt en alles mee doet. Je mag nooit in je eentje op pad gaan, dus neem je 9 van de
10 keer je buddy mee.
Ik had in Thailand en de vorige 2 keer in Zuid-Afrika ook al bij gastgezinnen thuis geslapen,
maar ik moest toch wel even slikken toen ik dit huis zag. We reden er voorbij en het eerste
wat ik dacht was: als we hier maar niet terecht komen! En ja hoor, het busje stopte voor dat
huisje. Een kleine impressie van wat ik zag: in eerste instantie zie je allemaal houten balken
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en planken wat een muurtje moet voorstellen. Hierachter zit een soort binnenplaats waar op
een houtvuurtje vis wordt gaar gemaakt. De buitenkeuken was een klein donker hokje waarin
de hoek zelf gebrouwen bier staat. Naast dit keukentje is een hutje van klei, stenen en
houten balken waar wij de nacht zullen doorbrengen. Dit bleek de kamer te zijn van een
scout. Het bestond uit een groot bed, een klein tafeltje, een tv met dvd-speler en stereoset.
Hoe arm iemand ook is, in iedere kamer die het huisje telt staat wel een tv met dvd speler of
stereoset. En een groot bed, vol met kussens. Veel kussens.
Natuurlijk hebben we een hoop afgekletst met het gezin. Het bleek dat oma, moeders,
kinderen, neefjes en nichtjes in het
huis woonden. Ze hadden het huis zelf
gebouwd en hadden dan ook het
grootste huis van de omgeving. Het is
natuurlijk totaal niet zoals wij het
hebben, we kunnen ons dat niet
voorstellen dat je met 10 man in 1 huis
woont. Zeker niet in een huis wat je
zelf hebt gebouwd van klei, stenen en
hout. Bij de meeste Afrikaanse
gezinnen is er geen toilet of douche in
het huis te bekennen. De douche stond
achter het huis: 4 houten palen met
een zeil erom heen gespannen.
Daarachter stonden de toiletten. Ja, we hadden de luxe dat wij wel 2 toiletten hadden. Ook
dit was zelf gebouwd. Hup, een diep gat in de grond, en er bovenop een houten zitje met wc
bril. Dit zijn wij natuurlijk ook niet gewend maar het was een wc. Douchen hebben we daar
een keertje overgeslagen, wel kregen we in de morgen een grote teil met warm water, vers
gemaakt op het houtvuurtje.
Na dit spannende avontuur stond nog het Krugerpark op het programma. Lekker wilde
olifantjes, giraffen en leeuwen spotten. Alle busjes gingen apart van elkaar het park in om
dieren te spotten. Helaas voor mijn busje hadden we ‘slechts’ olifanten, giraffen, buffels,
nijlpaarden, apen en impala’s gezien. Een ander busje heeft wel mooi de leeuw gespot! Maar
je kunt niet alles hebben. Ook in het Krugerpark sliepen we in onze tenten, op campings wel
te verstaan.
Onze laatste dagen hebben we al souvenirkopend doorgebracht en helaas heeft het de
laatste week vooral geregend. Maar dat mocht de pret niet drukken.
Als ik weer zo’n kans zou krijgen zou ik hem weer aanpakken. Lekker
3 weken rondreizen zonder je ouders, met leeftijdsgenoten, heerlijk is
dat. Ik zou dan ook tegen iedereen willen zeggen dat ze een keer met
zo’n reis of een Jamboree moeten meegaan! De eerst volgende keer
is de Wereld Jamboree in 2011. Dus! Ben je tussen de 14 en 18 in
2011? Schrijf je in voor de Wereld Jamboree zodra het kan!
Ook als je 18 tot 24 jaar bent kun je mee, maar dan als medewerker.
Voor zover een mooi promotie praatje!

Tot de volgende knoop!
groetjes,
Inge (Pompedomp)
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Jan van Hoofstam
Hier volgt een kort stukje van de stam. Zoals jullie weten waren we de
stamhut aan het verbouwen en daar zijn we nog steeds druk bezig. We hebben voor onszelf
een deadline gesteld: 1 maart
moet de boel af zijn, maar die
datum komt wel steeds sneller
dichterbij…. Om dat te kunnen
halen zullen we nog wel heel
hard moeten werken. Maar dan
zullen wij met een spectaculaire
opening de stamhut heropenen.
Hier kunnen jullie alvast
zien hoever we toe nu toe zijn.

Door de zwart-wit foto”s kun
je nu niet zien welke kleuren
de muren zijn geworden. De
stamhut was namelijk een
donker “hok.” Doordat er nu
veel muren en de barkrukken
een vrolijke kleur hebben
gekregen gaat de stamhut er
(hopelijk) vrolijker uit zien.

In het volgende groene blad zal (als
we de deadline halen) de feestelijke
opening terug te zien zijn.

Namens de stam,
Groetjes van Martijn.
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