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Dienst
“Familiehulp”

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen
zonder enige vorm van discriminatie.

Edito

Hoe kostbaar zijn kinderen?
Heeft u al vakantieplannen voor deze
zomer? Is de reisbestemming al met
uw gezinsleden besproken? Denkt u
richting zee te gaan of zijn het dit jaar de
bergen die u het meest bevallen tussen
de voorstellen die u links en rechts
vindt tussen de reclamefolders die in uw
brievenbus vallen?

Het hele jaar wachten op de komende vakantie maakt deel uit
van de gespreksonderwerpen en opzoekingen. De vakantietijd
zet ons weer aan het dromen.
Ja, we hebben een luxeprobleem. Maar heel wat mensen
blijven noodgedwongen thuis. Hoeveel kinderen hebben nog
nooit de zee gezien of hebben hun dagdagelijkse omgeving al
eens verlaten om op vakantie te gaan?
Het Leger des Heils zou graag van deze zomerperiode
een bevoorrecht moment willen maken voor alle
personen die hen begeleiden. Te veel mensen in een
precaire situatie blijven tijdens deze periode een
beetje verweesd achter op het thuisfront.
Natuurlijk halen we alles uit de kast zodat we een
zo groot mogelijk aantal kinderen een echte vakantie
laten beleven zodat zij in het nieuwe schooljaar
leuke herinneringen kunnen delen met hun vrienden.
Onze vrijwilligersteams zijn al enkele maanden bezig
met de voorbereidingen om een leuk en aangepast
programma aan te bieden.

Iemand zei dat ‘voor sommige kinderen hun
eigen gezin de gevaarlijkste plaats is op aarde’. Het is de plaats waar ze het meest gevaar
lopen. Er worden meer kinderen door familieleden
beschadigd als ze thuis wonen, dan door gevaren
die ze lopen bij vreemden.
Een kind behoort thuis op te groeien in een veilige
omgeving waar zorg en liefde wordt gegeven. Voor
veel kinderen is dit jammer genoeg niet het geval.
Zij raken hun huis kwijt net als vluchtelingen of migranten.
Sommigen hebben geen huis meer vanwege economische redenen, de ouders zitten in de schulden en
kunnen de huur niet betalen waardoor ze het huis
worden uitgezet. Sommigen leven in een ongezonde
gezinssituatie waarin verslaving of mentale problemen een rol spelen en zijn door de rechter uit huis
geplaatst.
In al deze gevallen heeft het Leger des Heils programma’s en
diensten om deze situaties het hoofd te bieden en het kind te
bieden wat hij of zij nodig heeft.
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Leed lenigen zonder onderscheid te maken in het menselijk
lijden blijft het hart van onze opdracht. De mogelijkheid aan
kinderen bieden om op vakantie te gaan is voor ons een
manier om daarop in te gaan.
We hebben u nodig om deze opdracht te volbrengen. Zonder
uw steun, lukt het ons niet om opnieuw kinderen te laten
genieten van vakantieherinneringen.
Dankzij uw vrijgevigheid biedt u de gelegenheid aan veel
kinderen om deel te nemen aan de verschillende kampen die we
organiseren (zomerkampen, bosklassen, Nieuwjaarskamp,…)
Onze zomerkampen zijn de sterke momenten en het
hoogtepunt om een relatie op te bouwen voor de rest van
het jaar waarin er allerlei activiteiten worden georganiseerd:
scouts, jeugdclub, huiswerkbegeleiding,…
Uw geste wordt een blijvende herinnering.
• Met een gift van 35 € schenkt u aan één van hen een fijne
vakantiedag.
• Met een gift vanaf 40 € of meer, ontvangt u een belastingkorting.
Bent u nog aan het nadenken waar u en uw gezin
de zomervakantie gaan doorbrengen of hebt u
ondertussen al beslist? Zo ja, dan moedig ik u aan
om ook deel te nemen aan onze actie “vakantie
voor minderbedeelden” en onze acties het hele jaar
door te steunen. Een geste waar u geen spijt van zal
krijgen. Daar ben ik zeker van!
Dank voor uw vrijgevigheid.
		
Kolonel Daniel Naud
Voorzitter

Er is een uitspraak van Aristoteles ‘Geef mij een kind tot zijn zevende jaar en ik zal je laten zien welk mens hij of zij wordt’. Dit
komt ook terug in veel van onze activiteiten, van buitenschoolse club-activiteiten om kinderen te helpen met hun huiswerk,
jeugdclubs als een veilige omgeving vrij van drugs en alcohol.
Scouting groepen, zondagsscholen, enz. Allen met het doel
om kinderen te helpen in hun ontwikkeling tot volwassenheid.
Dan zijn er de seizoensgebonden activiteiten, tijdens de zomer- en wintervakanties. De zomerkampen in de bossen en
heuvels of in de sneeuw, waardoor de kinderen de kans krijgen, positieve ervaringen in hun leven op te doen en herinneringen op te bouwen die hun hele leven meegaan.
Als laatste wil ik een vers uit de Bijbel aanhalen, woorden van
Jezus over kinderen ‘laat die kinderen toch bij mij komen,
houdt ze niet tegen. Want het koninkrijk van de hemelen behoort toe voor wie is zoals zij’ Matt 19 v 14.
In dit opzicht worden we geinstrueerd om de reinheid,
de onschuld en kwetsbaarheid van een kind te respecteren. Daarin hebben we allen een verantwoordelijkheid.
Mike Stannett (Maj)
Leider België RHQ

Een passie om te dienen
Hermilie Norvil-Estievenart
Hermilie, je bent opgegroeid in een gezin van vijf kinderen in de Parijse regio. Op 9-jarige leeftijd begreep
je, dankzij de komische musical “Strijd de goede
strijd” waaraan je deelnam in korps “des Lilas”, dat
jouw leven écht zin had. Op dat moment wist je dat
er een missie wachtte, zonder echt te weten welke.
Vandaag heb je begrepen dat God je roept om te
dienen als officier van het Leger des Heils, met een
voorkeur om tussen en mét kinderen te werken.
Kan je ons vertellen hoe je leven tot nu toe verliep?
Gedurende een bepaalde periode had ik het moeilijk om m’n
plekje te vinden zowel in het korps als op school. Toen het
niet meer goed vlotte op school, realiseerde ik dat ik me liet
beïnvloeden en dat ik niet meer op de weg was die God voor
mij had uitgestippeld. Rond de leeftijd van 14-15 jaar sloot ik
me aan bij de zanggroep “G-Thanks”. In woorden van deze
songs ontdekte ik de liefde tot God en wilde ik deze vreugde
ook met anderen delen.
Hoe oud was je toen je deelnam aan jouw eerste
kamp met het Leger des Heils?
Als kind heb ik aan geen enkel kamp deelgenomen. Op mijn
17de kreeg ik de vraag of ik hulpanimator wou worden voor
scoutingactiviteiten (Toortsdragers) in het korps van Parijs-lesLilas. Ik slaagde in mijn theoretische stage van animatrice en
de volgende zomer kreeg ik een praktische stage in Chausse.
Ik zette me actief in voor deze beweging en verbond me om
“Vurig God en mijn naaste te dienen”.
En wat trekt je aan in het werken met kinderen?
Kinderen zijn oprecht en authentiek. Je voelt je daardoor eveneens verplicht om eerlijk met hen te zijn. Contact met kinderen
is verrijkend, waardoor je veel over jezelf leert. Ik ben geduldig
en leerde gericht luisteren. Kinderen zijn in mijn ogen belang-

rijk en zeker ook in God’s ogen. De jeugd heeft een plaats in
onze maatschappij. We moeten ze betrekken bij onze jeugdprogramma’s, zowel in Frankrijk als in België.
Je bent gespecialiseerd in de psychomotoriek, is dit
iets wat je kan gebruiken in het officiersschap?
Ik ben geoepen om te dienen en ik heb de overtuiging dat
God wil dat ik me inzet naar anderen toe. Het is mijn wens
een beroep uit te oefenen dat in dienst staat van anderen,
om hen te helpen, vooral kinderen. Ik beleef ook veel plezier
in het contact met bejaarden en mensen met een handicap.
Momenteel werk ik bij Foyer Selah in Brussel en organiseer ik
activiteiten voor vluchtelingen, in het bijzonder voor moeders
en hun kinderen. Ik probeer ze te begeleiden in een harmonische psychomotorische ontwikkeling. Dit beroep stelt me in
staat om in dienst te staan van mijn naaste, overeenkomstig
het engagement dat ik sloot met de Heer.
Hoe ontdekte je dat God je riep om Hem voltijds te
dienen?
In 2009, op negentienjarige leeftijd, ben ik Heilssoldaat geworden. Ik was me goed bewust dat dit niet zomaar een fase
was op de lange weg met God. Mijn roeping werd met de
tijd duidelijker. Van verschillende kanten kreeg ik hiervan een
bevestiging ook al werd die op allerlei wijzen beproefd. De reis
naar Haïti is 2015 was een openbaring. Bij terugkomst van
deze reis was ik zeker van mijn roeping.
Interview
door Cécile Clément
Corps Straatsburg
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Gezinsbondkamp...
Echt zoals een familievakantie !

SPA

Een tijdje terug nodigde Gilberte, een vriendin van de kerk,
me uit om deel te nemen aan het Gezinsbondkamp te Spa.
In eerste instantie was ik sceptisch! Ik was geen lid van het
Leger des Heils en kende er niemand. Heel snel werd ik
verwelkomd als een lid van de groep. Sindsdien verheug
ik me ieder jaar op dit kamp. Wat een plezier! Ik maakte
kennis met veel mensen, zelfs met mensen uit Frankrijk. Het
zijn vriendinnen geworden, het is zelfs meer dan dat, het is
alsof ik mijn familie terugzie en wat voor een familie! Voor
mij is het kamp een vakantie als geen ander; warmte, vrede,
blijdschap zijn nadrukkelijk aanwezig. Het is absoluut geen
trieste bedoening, we maken veel plezier. Er worden ook
verschillende uitstappen georganiseerd. Ik herinner me de
uitstap naar de ‘Monde Sauvage’. Wat was dat een prachtige dag. We spelen ook gezelschapspelen en maken mooie
wandelingen. s’ Morgens hebben we Bijbelstudie waardoor

we God beter leren kennen en we ons kunnen herbronnen
door naar Zijn woord te luisteren. Als afsluiter komt er een
avond van voorstellingen. De ene zingt, de andere danst of
brengt een getuigenis of een gedicht. Ik probeer de tekst
voor een toneelstukje te schrijven met als inhoud het thema
van het kamp. Ik heb het altijd zo naar m’n zin dat ik er liever
zou blijven. Eén raad: twijfel niet om ook te komen, u zult er
nooit spijt van krijgen.
Michèle Goddelière

De Gezinsbond is een club voor dames van de derde leeftijd (ook de heren zijn welkom) die elkaar wekelijks ontmoeten.

Vakantie ook voor vrouwen
De vrouwenkampen, in mei te Eupen in België en in
juni te Chausse in Frankrijk, zijn bestemd voor alle
vrouwen die zin hebben om op vakantie te gaan,
of ze nu een band hebben met een korps tijdens
geestelijke of maatschappelijke activiteiten, of dat
ze werden uitgenodigd door een vriendin of via een
vriendin van een vriendin! Het zijn kampen voor
vrouwen maar de echtgenoten zijn ook welkom!
Deze vakantietijd die we samen doorbrengen heeft als doel
nieuwe mensen te ontmoeten, vriendschappen op te bouwen
en zich geestelijk te herbronnen. Het gevarieerde programma
bestaat uit zang, bijbeloverdenking, gespreksgroepen, bidstond, lichte gymnastiek, wandelingen, toeristische uitstappen, knutselactiviteiten, dans, tamboerijn, zwemmen en de
geanimeerde avonden met als afsluiter een feestelijke maaltijd.

In Chausse ontmoeten vrouwen mekaar
tijdens een welverdiende vakantie !

EUPEN

De toon van het kamp wordt
gezet door een thema. Dit
jaar zal dat zijn “Waardevolle
vrouwen” gebaseerd op het
internationale thema van de vrouwenorganisatie van het Leger
des Heils : «Gevormd naar het beeld van God», volgens 2
Korinthiërs 3:18. ‘Wij gelovigen hebben geen sluier over ons
gezicht. Wij zijn net spiegels die het schitterende licht van de
Heer weerspiegelen. Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij
steeds meer op Hem lijken.’
De bijbeloverdenkingen zijn gekozen vanwege de persoonlijkheid van vrouwen uit de Bijbel, hedendaagse vrouwen en
vrouwen van het Leger des Heils
Voor een groot aantal deelneemsters is dit verblijf
het enige moment van het jaar om te genieten van
het vakantiegevoel, het beleven van een bijzonder
spiritueel moment, een tijd apart.
Sommigen komen terug naar Chausse in de maand augustus
om deel te nemen aan het gezinskamp, want het kamp is in
hun ogen altijd te kort... en toch duurt het zes dagen!
Ze zeggen eensgezind dat ze liefst elk jaar terugkomen op
deze ‘beste plek op aarde’.
Kolonel Eliane Naud
Territoriale Voorzitster Vrouwenwerking
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De gelegenheid geven om op vakantie te gaan
Clair Matin is een opvanghuis voor kinderen in Brussel met als missie ‘het bieden van een veilige omgeving, waar educatieve en affectieve ondersteuning
geboden wordt. Hier worden de mogelijkheden en
handvaten aangereikt voor een geslaagde opleiding.
Meerdere kinderen die hier verblijven, vallen niet meer onder
het ouderlijk gezag wegens gewelddadige feiten. (Deze
kinderen worden door de wet beschouwd als “minderjarigen in
gevaar” en worden uit beschermingsvoorzorg geplaatst, hun
gezinsomgeving is niet aangepast). Voor zover het mogelijk is,
wordt het contact tussen het kind en het gezin onderhouden
en wordt er gezinsbegeleiding georganiseerd voor zover
het mandaat het toelaat, om te werken aan een eventuele
terugkeer in het gezin.
Ieder jaar nemen vijf tot zes kinderen van Clair Matin deel aan
de kinderkampen die het Leger des Heils organiseert.
Voor de kinderen is dit een fantastische kans omdat ze zelden
de mogelijkheid krijgen om er tussenuit te knijpen. Ze hebben
vaak al een stempel en hebben moeite om te functioneren

BRUSSEL

in een groep en om vrienden te maken. Tijdens het kamp
verblijven deze kinderen niet allemaal samen in dezelfde
kamer, op deze manier worden spanningen vermeden en
wordt er gemakkelijker vriendschap gesloten. Door hun
ervaringen hebben ze soms een moeilijk karakter ontwikkeld
maar de kampleiding doet hun best om hen zoveel mogelijk
te integreren in de groep door interessante en opbouwende
activiteiten aan te bieden en hen speciale aandacht te geven.
De spelleiding speelt daarin ook een belangrijke rol. Zij probeert
zoveel mogelijk kinderen met elkaar in contact te brengen.
Kinderen die het hele jaar in een grote gemeenschap leven,
hebben de neiging om zich terug te trekken. Het leven in een
kleinere groep doet hen deugd.
Aan het eind van het kamp is het moeilijk om hen te zien
vertrekken. Zij willen bij de spelleiding blijven, contact met hen
blijven houden, De kinderen zijn erg gehecht en afhankelijk
geworden. Zij hebben behoefte aan blijvende aandacht en
affectie.
Cécile Clement
Sylvie Vander Goten

Dienst “Familiehulp”

Een onmisbare steun voor vele gezinnen
Het recht op voeding is een basisrecht. Desondanks
hebben een groot aantal mensen in de Brusselse gemeenten die op de rand van de armoede leven het
moeilijk om zich naar behoren te voeden.
Dat is de reden waarom de dienst «Familiehulp» van
het Leger des Heils 300 gezinnen (zowat 1500 personen) twee keer per maand begeleidt.
Een evenwichtige voeding is van groot belang, niet alleen voor
volwassenen maar in het bijzonder voor kinderen. Door geldgebrek is dat niet steeds evident.
Gebrek aan geld heeft invloed op de voeding van volwassenen maar nog meer van kinderen voor wie er een bijzondere
aandacht nodig is omdat voor hen een evenwichtige voeding
van groot belang is.
“Familiehulp” voorziet gezinnen van aanvullende voeding zoals
melk, brood en groenten, zodat de kinderen evenwichtigere
voeding krijgen. Hierdoor kunnen de ouders wat geld opzij
zetten om aangepaste voeding te kopen.

BRUSSEL

speelgoed, knuffeldieren,… Dit
soort schenkingen helpt kinderen die het met minder moeten
doen in vergelijking met kinderen voor wie een knuffel heel
normaal is.
Om de twee jaar organiseren we een kerstfeest voor
deze kinderen. Ze worden dan samen met één van
hun ouders uitgenodigd. Er wordt hen een programma aangeboden met spelletjes, een lekkere maaltijd
en ze krijgen een cadeautje. Ongeveer 500 kinderen
maken deel uit van de gezinnen die gebruik maken
van onze dienst. Telkens een grote opgave om voor
iedereen een cadeau te vinden, maar groot en klein
zijn tevreden.
Sarah Falise
Dienst “Familiehulp” Brussel
Ontvangst van gezinnen

Naast voeding proberen we hen ook tegemoet te
komen met kleding en schoenen afkomstig van
schenkingen.
Als we op de hoogte zijn van een bijzondere behoefte dan
proberen we het gevraagde voor de betreffende kinderen opzij
te leggen. Soms ontvangen we ook luiers en babyvoeding. Dit
vertegenwoordigt voor deze gezinnen een groot budget.
Sommige bedrijven helpen ons om af en toe iets extra’s te
schenken, zoals sjaals, pantoffels, zwemzakken, paraplu’s,

Go !
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Een verblijf dat zin geeft aan de vakanties !
Iedere zomer, begin juli, organiseert het Leger des
Heils een kinderkamp voor ongeveer veertig kinderen tussen de 6 en 12 jaar in Villa Meyerbeer te Spa.
We ontvangen kinderen uit alle geledingen: korpsen
(kerkgemeenten), maatschappelijke centra van het
Leger des Heils of van andere organisaties, kinderen
van vroegere deelnemers of jeugdleiders.
We zijn er trots op om te zien dat jongeren die eerder deelnamen, weer terugkomen, om op hun beurt leidinggevende te
worden door een opleiding als animator te volgen of zelfs als
directeur van een vakantiecentrum. Het is een echte uitdaging
voor hen om over te schakelen naar deze nieuwe fase en in
praktijk te brengen wat ze tijdens hun kampervaringen hebben
geleerd maar ook om een grotere verantwoordelijkheid op zich
te nemen.
Het thema voor deze zomer is “Reis rond de wereld”. Het
voordeel van dit thema is dat het breed genoeg is om de interesse bij alle kinderen op te wekken en voor de animators
om hun fantasie te laten gaan om verrassende activiteiten te
verzinnen die de kinderen laten dromen.
We willen de deelnemers de verschillende culturen laten ontdekken en ze laten reizen. In een periode waarin de neiging

SPA

bestaat om je af te sluiten voor anderen, leren de kinderen elke
dag dat de Ander een rijkdom is.
Het animatieteam, de kook- en schoonmaakploeg maken dit
verblijf mogelijk dankzij hun vrijwillige inzet. We zijn hen erg
dankbaar.
Ook danken we iedereen voor hun bijdrage die het mogelijk
maakt dat kinderen aan het kamp kunnen deelnemen.
Hoe raar het ook klinkt, sommige kinderen houden niet van de
grote vakantie want dan zien ze hun vrienden niet, ze vervelen
zich en ze hebben niet de mogelijkheid om verre reizen te ondernemen… We zijn dankbaar dat we nu toch inhoud kunnen
geven aan hun zomer.
Lénaïc Estievenart
Jeugd coördinator
De vrijwillige inzet van het team voor de verschillende
verblijven van het Leger des Heils tijdens de zomer,
komt overeen met 3500 werkuren.
Vriendelijk dank aan onze vrijwilligers en aan onze
donateurs, zonder hen is het onmogelijk om deze
verblijven te organiseren.

Een gelegenheid om even aan het harde leven te ontsnappen
De eerste keer dat Julien naar het kamp kwam, was hij zes
jaar. Hij had een moeilijke tijd achter de rug en woonde niet
meer bij zijn ouders.
Op het eerste zicht leek het een gewelddadige jongen. Het
gebeurde dat hij spontaan woedeaanvallen kreeg die hij ook
weer snel onder controle had.
Toen ik aan Julien vroeg waarom hij naar het kamp kwam,
verraste hij mij met zijn antwoord: “Ik vind het te tof om naar
Spa te komen, ik zou hier mijn hele leven, met alle anderen
willen wonen.”
Op dat moment dacht ik terug aan zijn woedeaanvallen.
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Dat waren geen grillen, hij had gewoon grenzen nodig. Hij kon
er niet tegen als iemand zich niet aan zijn belofte hield, hij werd
boos als iemand onrechtvaardig was,…
Kinderen zoals Julien, openen onze ogen en laten
ons nadenken over de manier waarop we als team
moeten handelen en de reden waarom we ons voor
hen inzetten.
Kinderen zoals hij, geven ons een levensles. Het zijn
zij die ons aansporen om volhardend te zijn.
Lénaïc Estievenart
Jeugd coördinator

Scout zijn en vertrekken
om God te ontmoeten
De zomerkampen zijn een grote belevenis in het leven
van de Toortsdragers. Twee weken leven in de natuur,
ontdekken hoe fijn dat is, elkaar beter leren kennen en voelen
hoe het is om solidair te zijn. Tijdens deze kampen gaan
kinderen en jongeren er ook op uit om God te ontdekken door
de dagelijkse spirituele momenten en het aanschouwen van
de schepping waarin ze leven maar ook in de relatie met de
andere kampleden en de animators. Er worden deze zomer

drie kampen georganiseerd: in de ‘Gard’ voor de kleinsten,
in Savoie voor de groteren en in België voor beiden. Voor alle
deelnemers is het een gelegenheid om voor de geest, de ziel
en het lichaam nieuwe verfrissende kracht op te doen.
Het scoutingkamp voor kinderen en jongeren in België
Na een onderbreking van twaalf jaar is het met vreugde dat
we dit jaar weer starten met een Nationaal Kamp voor de
Toortsdragers in België. De PFC (8 – 12 jarigen) en de PFA
(13 – 17 jarigen) zullen elkaar ontmoeten op het domein
van ‘Heure Nature’ van 25 juli tot 4 augustus 2017. Er zijn
gezamenlijke momenten voorzien met beide groepen maar ze
zullen ieder aan hun eigen kant het avontuur in de volle natuur
beleven. We proberen aangepaste activiteiten aan te bieden
naargelang leeftijd en behoeften. Het kamp voor PFC heeft als
thema “Scouts Avontuur” en voor het kamp PFA zal het thema
“Op onbekend terrein” worden gebruikt.

Scoutingkamp voor de jongsten in Frankrijk
Dit kamp is bestemd voor de kinderen tussen 8 en 13 die het
hele jaar door deelnemen aan scoutingactiviteiten. Dit kamp
wordt ieder jaar gehouden en heeft als doel om de dagelijkse
sleur achter te laten en de frisse geur van de natuur op te
snuiven. Ook krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun
scoutingtechnieken te verfijnen en kennis van de scouts op
te doen, vooral de onderdelen die moeilijk binnenshuis zijn te
realiseren. Dit is een belangrijk onderdeel van het kamp deze
zomer. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit kamp voor de
kinderen echt vakantie is, dat ze nieuwe vrienden kunnen
maken en bekenden uit heel Frankrijk terugzien. De kinderen
leren tijdens de diverse activiteiten om met groepsregels om
te gaan waardoor ze betere mensen worden: boogschieten,
kanoën, klimmen, debatteren.

Scoutsingkamp
voor de jongeren in Frankrijk
Dit jaar zullen de
jongeren kruidenreporters worden
om u kennis te
laten maken met
het massief van
Bauges. Ze zullen werken aan het brevet door u rechtstreeks
in contact te brengen met hun emoties. Dit kamp is ook

een mogelijkheid om in de volle natuur te leven, het creëren
van een comfortabele leefomgeving met de mogelijkheden
ter plaatse en je plan trekken met beperkte middelen. De
jongeren ontdekken ook de schoonheid van de natuur door
de verschillende excursies in de bergen en overige activiteiten.
Door middel van hun projecten te verwezenlijken, het leven
in gemeenschap, het samenwerken, het aanleren van nieuwe
vaardigheden, leert hen om zelfstandig en verantwoordelijk te
worden.
Philippe Clement, Elodie Decoopman,
Hermilie Estievenart-Norvil en Josué Vandebeulque
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Jongerenkamp : “Terug naar de Verhalen”
Het jongerenkamp dat deze zomer wordt aangeboden maakt deel uit van het geheel aan kampen dat al
jaren door de jeugdafdeling van het Leger des Heils
wordt verzorgd.
Deze kampen hebben bij veel jongeren een diepe indruk
achter gelaten. Deze jongeren komen uit korpsen (kerkelijke
gemeenten), sociale centra of ze leerden het Leger des Heils
kennen juist door de kampen. De ervaring die ze hadden toen
ze nog kind waren willen ze nog eens meemaken; anderen zijn
op zoek naar zo’n ervaring. Zij brengen tijd door met vrienden,
leggen nieuwe contacten en dit worden herinneringen die ze
hun hele leven meedragen.
Het thema voor het kamp dit jaar is cinema. Het is de bedoeling
dat iedereen zich kan uitdrukken, zich aanvaardt zoals hij/zij
is en de ander ook accepteert ondanks de verschillen van
smaak (films, muziek,.. .). Het algemene idee van het kamp
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is dat iedereen gerespecteerd moet worden zonder rekening
te houden of je de persoon graag hebt, wat hij doet of wie hij
is. We willen ook duidelijk maken aan de jongeren dat iemand
uitlachen of denigreren ernstige gevolgen kan hebben.
In een tijd waarin je gemakkelijk terecht komt in een
omgeving waar haat wordt gepredikt, willen we iedereen er aan herinneren dat het mogelijk is om een
betere wereld om zich heen te scheppen, ieder op
zijn eigen manier. Vooral omdat er bij adolescenten
in deze fase van persoonlijkheidsontwikkeling veel
verandert. De boodschap van liefde en respect kan
hen helpen te groeien zodat ze verantwoordelijke,
nadenkende en begripvolle volwassenen kunnen
worden.
Naël Etcheverry
Directeur Jongerenkamp
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