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Een winactie voor echte puzzelfans.
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Ben jij al actief in je studentenstad?
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Sta jij klaar in een noodsituatie?
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Praten over de toekomst
bij het kampvuur
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Het kampvuur wordt
aangestoken, de chocolade
melk wordt opgewarmd
en de gasten druppelen
binnen: het is tijd voor
#Kampvuur2025 in Regio
De Meierij.
Foto’s Chris van den Akker
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#Kampvuur2025 is een volgende
stap in het opstellen van het nieuwe
meerjarenbeleid van Scouting.
Leden van een regio gaan met
elkaar rond het kampvuur zitten
om te praten over de toekomst
van Scouting. In ’s-Hertogenbosch
organiseert Lotte van Scouting
Columbus de kampvuuravond voor
haar regio, samen met Floor van
Scouting St. Lucas.
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#Scouting2025

Elke mening telt

Namens het landelijk
bestuur is Wouter Zilverberg
aanwezig. “Eerder dit jaar is
er een bijeenkomst geweest
van #Scouting2025, waarin
aandachtspunten en belangrijke
onderwerpen voor het
meerjarenbeleid van Scouting naar
boven zijn gekomen”, legt Wouter
uit. “Nu willen we in de regio’s en
groepen kijken of zij zich kunnen
vinden in de conceptvisie die
daaruit voortkomt.”

In de sfeer van het kampvuur
sluit Floor de avond af met een
Scoutinglied: ‘Laat ons blijven
zwerven door het Brabantse land!’
Iedereen zingt uit volle borst mee.
Bestuurslid Wouter is positief over
de kampvuursessie. “Hier kan het
landelijk bestuur zeker wat mee”,
zegt hij. “Elke mening telt!”

Tijdens het kampvuur stelt Floor
vragen die in wisselende groepjes
besproken worden. ‘Wat is jouw
persoonlijke toekomstvisie bij
Scouting?’ is één van die vragen.
‘Wat kom je brengen, wat kom je
halen?’ De vraag maakt heel wat
los bij de scouts. Bijvoorbeeld
bij Michael, die er vanavond
achterkomt dat hij wel wat meer
wil dan alleen leidinggeven bij zijn
groep. Hij denkt na over regio- of
landelijke activiteiten.

“Je merkt dat mensen graag willen
praten over de toekomst”, blikt
Floor op de avond terug. Zelf wil
ze bij Scouting vooral ervaringen

delen. En dat is vanavond goed
gelukt, vindt ze. Lotte voegt toe:
“Met een aantal mensen zijn we
steeds actiever bezig om een
hechtere regio te worden. Ik hoop
dat deze avond daaraan bijdraagt.”
Indra, één van de aanwezige
roverscouts, vindt de avond voor
herhaling vatbaar. “Waarom gaan
we niet vaker gezellig met de regio
in gesprek bij een vuurtje, om te
praten over onze ervaringen?” stelt
ze voor. Al met al is het voor Lotte
en Floor een geslaagde avond
geworden. Met een spetterend
regiofeest sluiten ze de avond af.
En dat hebben ze verdiend!
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Ervaringen delen

t ij d ro v er

Wat kom je halen?
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