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Ruben Doultremont en Eric Colenbier van De Sjelter en enkele KSA'ers uit VInkt op de werelddementiedag in Deinze.

“Vrolijke Vrienden” in de prijzen!
Op zaterdag 22 september 2018 organiseerde de Alzheimerliga de Werelddag Dementie in Deinze
onder het thema “ Dementie Inclusief, samen naar een dementievriendelijke samenleving”. Het
interessante programma sloot ook aan bij de oudere oneliner ‘Vergeet Dementie, onthoud mens’.
Naast aangepast omgaan met personen met dementie was er ook aandacht voor 37 projecten vanuit
de basis ontwikkeld: door scholen, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, gemeenten. Daaruit
werden vijf laureaten gekozen. Wij konden één van de 37 projecten kiezen voor de publieksprijs. Wij,
Ruben en Eric, waren aanwezig namens De Sjelter omdat we ons reminiscentieproject ‘Vrolijke
Vrienden’ hadden ingediend.
Na een rijkelijk ontbijt werden de ruim honderd
deelnemers verwelkomd door Carry Goossens,
peter van de Alzheimerliga, en burgemeester Jan
Vermeulen. De rest van de voormiddag ging het over
dementievriendelijke steden en gemeenten en
allerhande projecten die bijdragen tot een
dementievriendelijker Vlaanderen. Na de lunch
volgden enkele informatieve en praktische
workshops en kwam het moment waar iedereen
op wachtte: de nominaties.

Uiteraard moest het gaan om projecten die gericht zijn op personen met dementie en hun
mantelzorgers. De projecten moesten hen ofwel een verbetering in het dagelijkse leven brengen, een
toegankelijk sociaal-cultureel of sportief initiatief aanbieden, als wetenschappelijk onderzoek leiden
tot een dementievriendelijke inclusieve samenleving of studenten uitdagen om in een open creatieve
geest nieuwe wegen te bewandelen. Dat ons project jongeren en mantelzorgers met personen met
dementie via een rugzak aan tafel zet rond jeugdbeweging, gaf ons wel kans. Dat hoopten we toch.
Toen prijs 5 en 4 zeer regionale OostVlaamse projecten bleken te zijn, ging
onze hoop om in de prijzen te vallen wat
verloren. Maar toen bij de aankondiging
van de derde laureaat KSA en De Sjelter
met onze reminiscentierugzak werden
vernoemd, kwam toch een brede en
trotse glimlach op ons gezicht. “Maar ze
zijn hier waarschijnlijk niet aanwezig”…
Ze hadden duidelijk KSA’ers in uniform
verwacht. “Ah ja, oud-leden,
natuurlijk…” We kregen een cheque van
500 € overhandigd van het Algemeen
Ziekenhuis Maria Middelares in Gent.
Een mooie waardering voor het harde
werk en de creatieve ideeën van het
ploegje dat dit prachtige project uitwerkte.

Met deze schenking zijn meteen alle kosten vergoed voor de aankoop van elf vintagerugzakken en
evenveel kampeerspulletjes, pakketten gelamineerde foto’s, een stick met oude filmpjes en liedjes
van diverse jeugdbewegingen en een gedrukte handleiding. Ondertussen bezorgde De Sjelter alle
woon- en zorgcentra, KSA-groepen en de andere jeugdbewegingen een foldertje met uitleg.
De nominatie zegt ook dat ‘Vrolijke Vrienden’ een aanrader is om mee aan de slag te gaan. Voor de
Sjelter zal deze erkenning hopelijk een springplank zijn om onze reminiscentierugzak nog meer in de
spotlight te zetten en er in heel Vlaanderen mee aan de slag te gaan, bv. in de zorgcentra. Elk
provinciaal secretariaat (Antwerpen, Brussel, Gent, Gullegem, Hasselt en Leuven) heeft twee zo’n
rugzakken gratis ter beschikking en er is ook één te ontlenen in het Woonzorgcentrum Westervier in
Sint-Kruis-Brugge. De ervaring leert dat senioren met veel plezier herinneringen ophalen aan hun
KSA-, Scouts-, Chiro-, Kroonwacht-, KLJ-, KAJ-, …. tijd en spontaan aan het zingen of spelen gaan. De
Dag of Week van de Jeugdbeweging is daar een ideaal moment voor.
De andere 32 projecten kregen met evenveel recht een troostprijs. We geven graag mee dat de
tweede prijs ging naar de Duo-mobiel waar ouderen tegenover elkaar orgelgewijs aan kunnen
draaien om in beweging te blijven en ondertussen gezellig kunnen bijkletsen. De eerste prijs was
voor CasAperta Muzieksalon Gent, waar personen met dementie met hun (mantel)verzorgers aan
klassieke muziekbeleving doen. De publieksprijs was uiteindelijk voor de Rusthuisklas waar kinderen
van het zesde leerjaar uit een school in Deinze elke week een voormiddag samen met personen met
dementie les volgen.

De vertegenwoordigers van de 37 ingediende projecten.

Oud-medewerkersdag

Op zondag 21 oktober organiseert De Sjelter een (oud)-medewerkersdag voor iedereen die ooit een
engagement bij de Nationale koepel van KSA, KSJ, VKSJ, Roodkapjes, .... nam of nog steeds neemt.
Inschrijven kan via http://bit.do/Oud-medewerkersdag
Meer informatie op https://www.facebook.com/events/2163370607038302/ of

Verzekeringen voor oud-ledengroepen
Een goede verzekering is geen must, maar wel verstandig. Bij de start van De
Sjelter liet 53% van de oud-ledengroepen weten dat ze geïnteresseerd waren in
een verzekering. Voor ons was dat een reden om daar werk van te maken. Ook
oud-ledengroepen kunnen zich dus verzekeren. We voorzien drie
mogelijkheden, telkens geldig in zowel binnen- als buitenland.
"We zoeken een jaarpolis voor de
kernleden (± 15 man) en een
dagpolis voor de deelnemers aan
onze activiteiten. Kan voor hen ook
een kamppolis?" (Oud-Leiding KSAVKSJ Vinkt, De Liete)

De Pansjen op kamp, KSA St-Jozef Aalst

En
1. kJaarpolis: een standaardverzekering op jaarbasis (12 euro*):
Wat? Lichamelijke ongevallen, burgerrechtelijke aansprakelijkheid (schade aan
derden door jouw toedoen, ook bij brand-, rook-, ontploffings- en waterschade),
loonverlies, passieve rechtsbijstand, materiële schade aan derden (bv. door een
onoplettendheid is een deur van een kampgebouw beschadigd geraakt) en dit
voor alle activiteiten als oud-ledengroep (weekends, kampen, uitstappen,
feestjes, spelen, ...) én de voorbereiding ervan.
Hoe? Als je al geregistreerd bent in Digit via De Sjelter volstaat een mail.
We kennen dan het aantal te verzekeren leden. Zo niet: vraag via
info@desjelter.be de verzekering aan, samen met een ledenlijst
(geboortedatum, mail- en woonadres).
De leden worden dan meteen ook ingeschreven in Digit.
Kostprijs? 12 euro per persoon (van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019). Je
ontvangt na aanvraag een factuur.

2. Eéndagsverzekering (1.5 euro per dag per lid)
Wat? Volledig hetzelfde als de standaardverzekering van de jaarpolis.
Hoe? Vraag ten laatste vijf dagen voordien via het aanvraagformulier (zie
website) de verzekering aan, samen met het aantal te verzekeren leden of
occasionele deelnemers (vrienden, familie, genodigden, medewerkers).
Kostprijs? 1,5 euro per dag per verzekerde. Je ontvangt een factuur. Voor een
weekend van vrijdagavond tot zondagnamiddag is dat bv. 3 euro.

Wat is het verschil met de KSA-verzekering? Onze verzekering is aangepast aan
volwassenen (bv. hogere premies bij loonverlies). Niet verzekerd zijn
bestuursaansprakelijkheid voor vzw en evenementen. Als je een vzw opricht of
iets organiseert ten voordele van de plaatselijke KSA-groep (grootse barbecue,
fuif, familiezoektocht,..) kan dat via de plaatselijke KSA-groep bij KSA Nationaal
vzw verzekerd worden. De verzekering bij De Sjelter is geen lidgeld zoals bij KSA.
Je ontvangt dus geen ledentijdschrift of jaarthemaschildje.
Alle verdere info over de verzekeringen vind je samen met de nodige aanvraagen aangifteformulieren op https://www.ksa.be/index.php/themas/oud-leden
Heb je nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder:
info@desjelter.be of 02 201.15.10.
" Voor ons is de dekking zeer belangrijk aangezien
vele ZOK’ers, buiten de eigen activiteiten, zich ook
engageren binnen de vzw die het lokaal beheert, als
organisator van het jaarlijkse feestweekend, als
provinciaal en nationaal medewerker, … Wij hebben
bijna maandelijks een activiteit, " (ZOK, oud-leiding
KSA Zwijndrecht)
"
* Voor ons is een jaarpolis en de mogelijkheid voor
een dagpolis belangrijk

Groep in de Kijker
De Pansjen: KSA Sint-Jozef Aalst

Voor hun 18de kamp trokken de Pansjen, de oud-leiding van KSA Sint-Jozef
Aalst, dit jaar van 17 tot 19 augustus naar Teuven (Voeren).
Zoals steeds was het een
tentenkamp in de mooie
natuur, met als enige
toegeving aan de met de
rijzende jaren gepaard
gaande drang naar luxe, het
gebruik van gemakkelijke
kampeerstoeltjes, een grote
shelter/partytent voor het
schuilen bij slecht weer en
het overnachten in eigen
kleine tentjes…
Het gezellige kampvuur en een uitstapje naar de abdij van Val Dieu, maar
vooral het gezellige samenzijn en bijpraten waren de belangrijkste activiteiten
voor de ongeveer 45 deelnemers.
Sinds 2000 kampeerden de Pansjen reeds in Vance, Maredsous, Harzy, Orval,
Chimay, Rochefort, Achel, West-Vleteren, Westmalle, Villers-la-Ville, Affligem,
Westouter, Orval, Chimay, Mirwart, Fourneaux-Saint-Michel, Averbode en
Teuven.
In het voorjaar wordt steeds een culturele city-trip gepland.
Tekst + Foto’s: Luc Geeroms.

Dag van de Jeugdbeweging
KSA, ’t blijft in je bloed! De dag van de jeugdbeweging is het ideale moment om
nog even aan iedereen te laten zien hoe trots we zijn op onze jeugdbeweging.
Doe op vrijdag 19 oktober je oud-KSA-hemd, je roodkapjes-mutsje, je KSJ-das of
een ander KSJ-KSA-VKSJ-attribuut aan om niet uit de boot te vallen tussen de
schoolgaande jeugdbewegingsleden, maar wel op te vallen op je werk tussen je
gewonere collega’s!

