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Eind september zal KSA na 16 jaar afscheid nemen van
Dirk als nationale proost.
We wensen hem het beste met zijn nieuwe uitdaging.

Wat te verwachten van De Sjelter?
We zitten in de helft van onze periode met een startsubsidie (2018-2020). Tijd om even een
overzichtje te geven wat je van De Sjelter mag verwachten totdat de nieuwe beleidsperiode (20212025) van start gaat. Daarvoor willen we eind december 2019 een pracht van een beleidsnota
indienen.

Verzekering oud-ledengroepen
Een goede verzekering is geen must, maar wel verstandig.
Bij de start van De Sjelter liet 53% van de oudledengroepen 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 twee formules, telkens geldig in
zowel binnen- als buitenland.
De Pansjen op kamp, KSA St-Jozef Aalst

1. Jaarpolis: 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).
En
Dekleden worden dan meteen ook ingeschreven in Digit.
Kostprijs? 12 euro per persoon van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019.
(7 euro per persoon vanaf 1 maart tot 31 augustus.)
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.
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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 aanvraag- en 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
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Ondersteuning (nieuwe) oud-ledengroepen door oud-ledengroepen
De Sjelter wil stoppende KSA’ers stimuleren om zich
aan te sluiten bij hun De Sjelter wil stoppende
KSA’ers stimuleren om zich aan te sluiten bij hun
plaatselijke oud-leidingsgroep of zelf een nieuwe
oud-ledengroep op te richten. Hiervoor willen we
graag een folder en/of een tool ontwikkelen met
“good practices” uit ons netwerk van bestaande oudledengroepen.
•
•
•
•

Wat heb je nodig om te starten met een oudleidingsgroep?
Welke structuren zijn er mogelijk?
Welk contact houd je met de huidige KSA-werking? Hoe ondersteun je hen?
Wat voor activiteiten organiseer je?

Op dergelijke vragen willen we graag verschillende antwoorden op maat van de nieuwe groep
aanbieden. Dit zou echter ook interessant kunnen zijn voor huidige oud-ledengroepen die eens een
andere weg willen inslaan of nieuwe ideeën willen uitproberen.
Daarom zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers uit oud-ledengroepen die éénmalig willen
samenkomen om hier over te brainstormen en hun ideeën en visie op de organisatie van een oudledengroep willen uitwisselen met elkaar.
Heb je zelf interesse of ken je de ideale persoon hiervoor? Stuur dan een mailtje naar
ruben@desjelter.be of contacteer ons telefonisch op 02.201 15 10.
Afhankelijk van de personen die zich aanbieden leggen we datum en locatie vast.

4

De Sjelter bezoekt … oud-KSA’ers
De Sjelter heeft als één van zijn doelstellingen
om mensen bij elkaar te brengen door de
kracht van het rijke verleden en de mooie
ontmoetingen van KSA, VKSJ en KSJ te
gebruiken.
Heel wat oud-KSA’ers hebben ongetwijfeld
ondertussen een mooie carrière gemaakt.
Hetzij als ondernemer, kleine zelfstandige,
kunstenaar, creatieveling of op een andere
manier.
Met het project ‘De Sjelter bezoekt’ zijn we op zoek naar oud-KSA’ers die als hobby of beroepsmatig
iets te ‘tonen’ hebben en dit zouden willen delen met andere oud-KSA’ers.
De Sjelter wil hier een verbindende rol in spelen. Dit kan bijvoorbeeld een oud-KSA’er zijn die
brouwer is en via De Sjelter kan een oud-ledengroep een rondleiding met proeverij krijgen.
Of een kunstenaar waar een oud-ledengroep wordt uitgenodigd op een tentoonstelling. Maar het
zou ook iets educatief kunnen zijn zoals een workshop in de audio-visuele kunsten gegeven door een
oud-KSA’er aan enkele andere oud-KSA’ers. Zo combineren we voor nieuwe, interessante
ontmoetingen met nostalgische (her)ontmoetingen tussen oud-KSA’ers
Heb jij zo een talent dat je graag wil delen of ken je iemand die in dit profiel past? Laat het ons dan
zeker weten via ruben@desjelter.be
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Oud-ledendag in Antwerpen
In navolging van de oud-medewerkersdag in Brussel
vorig jaar, organiseert De Sjelter dit jaar een
ontmoetingsmoment voor oud-KSA’ers in
Antwerpen. Op zondag 20 oktober nodigen we
graag oud-KSA’ers uit voor een culturele en gezellige
stadswandeling met enkele speelse en interessante
intermezzo’s. Zowel oud-medewerkers als oudleden van plaatselijke groepen van Antwerpen en
omstreken zijn van harte welkom met hun hele
gezin.
Meer informatie zal nog volgen dus hou onze
communicatiekanalen zeker in het oog.
www.facebook.be/desjelter

Vrolijke Vrienden
Uiteraard blijven we ook ons project ‘Vrolijke Vrienden” aanbieden.
Wil jij met je groep eens op bezoek in een woonzorgcentrum om bij mensen met dementie
herinneringen van de jeugdbeweging op te halen?
Vrolijke Vrienden biedt mantelzorgers, jeugdbewegingen of woon- en zorgcentra 10 ideeën aan om
rond het thema ‘jeugdbeweging’ aan de slag te gaan bij personen die vereenzaamd of minder mobiel
zijn of dementie vertonen.
Positieve herinneringen komen op door de vintage rugzak met o.a. gamel, drinkfles, stafkaart,
jutezak, rolf luitje, kompas, bottine, zaklamp, … .
Het boekje en de usb-stick
met filmpjes, liederen en
foto’s van toen en een
leuke quiz of presentatie
bieden gesneden brood
voor een ontspannend
uurtje. Of voel je meer voor
een pop-upkamp in het
woon-en zorgcentrum?
Elke provinciale afdeling
beschikt over twee
rugzakken. Ontleen onze
‘Vrolijke Vrienden’-rugzak
via info@desjelter.be
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Nieuws uit KSA
Co-animator: Animatorcursus voor iedereen!
Twee jaar geleden stapte KSA mee in het project ‘co-animator’, samen met Chirojeugd Vlaanderen,
Hannibal, Kazou, Konekt en Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit project willen we onze
animatorcursussen openstellen voor KSA’ers met een beperking. We kregen financiële steun van Cera
en de Vlaamse Overheid om het project te kunnen realiseren.
Jongeren met een beperking willen ook leid(st)er worden.
We willen hen de kans geven om een volwaardige rol op hun maat te vinden die ze kunnen opnemen
in de leidingsgroep. Dat is maatwerk, die rol zal bij iedere jongere verschillend zijn. We gaan op zoek
naar een rol waarbij ze hun talenten ten volle kunnen inzetten maar ook kunnen rekenen op de nodige
ondersteuning van de overige leiding.
Bijvoorbeeld: een jongere met autisme kan erg goed
zijn in het omgaan met de jongste leden en zorgen dat
alles goed voorbereid is. Of iemand met een licht
verstandelijke beperking die veel gevoel voor drama
heeft en zich graag verkleedt, zal zonder moeite het
toneeltje doen van een spel en door zijn enthousiasme
de groep makkelijk meekrijgen.
Toegankelijke cursussen
Konekt, een organisatie met expertise in de doelgroep die streeft naar een inlcusieve wereld, werkte
een train-de-trainer opleiding uit om onze cursussen toegankelijker te maken. Twee vrijwilligers en
een beroepskracht van KSA volgden deze vorming. Ze ging
onder andere over soorten beperkingen, talentgericht
werken, drempels, emotionele ontwikkeling, visualisatie …
Konekt kwam bovendien langs op enkele cursussen om
mogelijke drempels in kaart te brengen. Dit leerrijke traject
en het handige bijhorende materiaal vertaalden we naar
KSA om de cursussen toegankelijker te maken en trajecten
op maat vorm te geven.
Maak mee promo voor dit project!
Ken jij KSA’ers die ondersteuning nodig hebben omwille van een beperking en de leeftijd bereikt
hebben om leiding te worden? Willen ze deze uitdaging met volle goesting aangaan? Maak dan zeker
mee promo voor dit project! Jullie kunnen contact opnemen met je werkkring of via veerle@ksa.be
voor meer info.
Met dit project bouwen we aan een samenleving waarin ook jongeren met een beperking voluit
kunnen participeren. Kinderen zullen het vanzelfsprekend vinden om samen dingen te doen met
personen met een beperking. We werken aan een jeugdwerk voor iedereen door iedereen.
Benieuwd naar een voorbeeld uit een KSA-groep? Maxime is leider bij KSA Sint-Lieven Jongens Gent
en heeft een verstandelijke beperking. Lees zijn verhaal via www.ksa.be/trajectopmaat!
Auteur: Veerle Van Nieuwenhuyze
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Bedankt Dirk & welkom Jolien!
Na 16 jaar nemen we afscheid van Dirk Decuypere als onze nationale proost! Een rots in de
branding die op een eigentijdse manier, vele jongeren kon inspireren om na te denken over de K
van KSA en wat KSA betekent in hun leven, maar ook de Sjelter vanaf het begin enorm ondersteunt
en veel hulp geboden heeft. Vanaf januari 2020 zal hij pastoor worden in Zwevegem. De WestVlaamse gemeente boft met zo een kanjer op komst. Dirk geeft de fakkel door aan K-medewerker
Jolien Caubergh. We blikken met Dirk terug op 15 jaar KSA.
Als nationaal proost heb je tal van groepen bezocht de afgelopen jaren, wat is je daarbij het meest
opgevallen?
In die vele jaren heb ik massa’s jonge mensen mogen ontmoeten die met hart en ziel hun schouders
onder KSA staken en steken. De inzet en het engagement voor KSA is ongelofelijk groot. Velen beseffen
niet hoeveel energie er in KSA gestoken wordt. De resultaten voor leden en leiding zijn verbluffend.
Fantastisch wat er allemaal gedaan en gerealiseerd wordt! Dit komt veel te weinig in de publieke
opinie.
Ten tweede ben ik altijd opnieuw getroffen
door de vriendschap die aanwezig is binnen
onze KSA-groepen. Vriendschap is de kern
van onze prachtige jeugdbeweging. Zonder
vriendschap is er geen KSA, maar ook geen K
in KSA. Die vriendschap is meer dan 90 jaar de
basis én de motor van KSA. Het is wellicht ook
de reden waarom ik altijd bij elke groep
welkom was. Ook al kent men je niet, je bent
als het ware familie van elkaar gewoon omdat
je KSA’er bent.
De werkgroep K heeft heel wat projecten verwezenlijkt. Waar kijk je met veel voldoening naar
terug?
We hebben met de werkgroep K formidabele dingen gedaan in de afgelopen 16 jaar dat ik erbij mocht
zijn. Onvergetelijk zijn onze tochten naar Rome, Israël/Palestina, de ontwikkeling van het K-aartspel,
VonK!, vormingsmomenten, het ontwikkelen van de K-jaarthemabundels, … eigenlijk kan ik er een
eindeloze lijst van maken. In de schoot van de Werkgroep K is er zeer veel ontstaan. Maar wat me het
meest zal bijblijven, is dat het steeds een groep enthousiaste en zeer gemotiveerde KSA’ers was. Ik
ben zeer dankbaar dat er steeds zo’n mooie
Werkgroep K is geweest. Een hele grote dank-uwel aan al die KSA’ers!
Met de Werkgroep K werken we ook elk jaar een
kampviering uit, waar ik dan mee het hele land
doortrok. Het aantal kampvieringen dat ik mocht
voorgaan zijn niet te tellen, maar ik bewaar er de
beste herinneringen aan. We vierden eucharistie
op de meest exclusieve kamplocaties (langs het
water, in een kathedraal van bomen, …) met
enthousiaste KSA’ers en vaak zelfs met ouders en
grootouders die op bezoek kwamen.
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Als proost heb je ook heel wat groepen begeleid bij het verlies van een medeleid(st)er of lid.
Wat vond je daarin belangrijk?
Ik heb het altijd belangrijk gevonden om er in de eerste plaats gewoon te zijn. Steunen zonder al te
veel grote woorden.
In tweede instantie vond ik het belangrijk om ook te spreken over mijn geloof. Dood en verlies krijgen
door Jezus niet het laatste woord. Er is altijd hoop. Er is altijd toekomst. Er is altijd leven, ook al komen
we hier in een doodse situatie terecht of sterven we. Dat geloof geeft ook mij de kracht om het hoofd
in zo’n situatie niet te laten hangen, hoe pijnlijk het ook is.
En tot slot heb ik dat verdriet van mensen ook altijd mee gedragen door voor hen te bidden, een kaartje
te schrijven bij de sterfdatum, nog eens langs te gaan, …
Wat vind je dat de toekomst moet bieden op vlak van K?
Het is niet aan mij om te zeggen wat KSA moet gaan doen, maar ik hoop dat er twee dingen niet uit
het oog verloren worden.
Dat er steeds een plaats is voor de K in KSA. De K schrappen heeft geen zin en geen nut. Dat is de
gemakkelijkheidsoplossing. Je moet de uitdaging aan gaan om over die K na te denken. Wroet ermee
en probeer de K dan op een eigentijdse manier te vertalen. Dé vraag is: ‘Hoe vertaal, hoe maak, hoe
leef je die boodschap van Jezus vandaag?’ Ga Jezus niet uit de weg! Hij is actueler dan ooit!
KSA en zeker de K in KSA zijn een voorbeeld in het jeugdwerk van hoe het wel kan. Ook de Kerk kan
nog veel leren van KSA. Hopelijk blijft KSA een voortrekker en inspirator voor velen.
Welke boodschap wil je nog geven aan menig KSA’ers?
Eerst en vooral wil ik ‘dank-u-wel’ zeggen! Ik mocht zoveel prachtige mensen ontmoeten en zoveel
vriendschap ervaren. Ik heb zoveel van KSA gekregen. Dank je wel, vrienden KSA’ers, voor dit grote
geschenk. Ik draag KSA mee in mijn hart, voor altijd.
En tot slot zou ik zeggen: ‘Blijf gaan voor KSA’. Blijf het beste van jezelf geven voor KSA, voor je leden
en medeleiding zodat KSA nog voor héél veel kinderen en jongeren de plaats mag zijn waar ze de
vriendschap mogen beleven.
Moge het jullie allen verder héél goed gaan! God zegene en beware jullie in Zijn liefde. Of om het
met de woorden van een Amerikaans president te zeggen: ‘God bless KSA’.

Jolien Caubergh neemt de fakkel over van Dirk. De Sjelter heet haar
alvast van harte welkom in onze KSA-familie.
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Oud-ledengroep in de kijker
De Boterbloempjes van KSA Dilsen
Het viel een aantal (oud-/)leiders van de KSA in Dilsen
zwaar om na jarenlange inzet afscheid te moeten nemen
van de jeugdvereniging. Ze waren met een man of zeven
en spraken af om eens samen op weekend te gaan naar
een van de bivakplaatsen waar ze ook ooit met de KSA op
kamp waren. De initiatiefnemers wilden een beetje voeling
blijven houden met het jeugdverenigingsleven, want ze
begonnen rond die tijd allemaal te werken. Misschien
wilden ze gewoon nog niet volwassen worden. Het clubje
had een naam nodig en dat werd 'de Boterbloempjes'.
Waarom deze naam? Dat weet eigenlijk niemand meer.
Ook al is de oorsprong een raadsel, de naam wordt sinds
2003 met trots gedragen. Over de oorsprong van de
slogan van de Boterbloempjes is er geen twijfel: 'Grote
dorst sinds 2003'. Het eerste weekend van de oudleidersgroep vond plaats op een afgelegen kampplaats in de bossen van Petit Thier
(Vielsalm) in een oude, vervallen, aftandse boerderij. Maar dat vonden we destijds niet
erg. Veel werd er toch niet geslapen tijdens dat eerste Boterbloempjesweekend. Het was
zo een groot succes dat de Boterbloempjes besloten om vanaf dan jaarlijks op weekend
te gaan en telkens naar een andere kampplaats waar ook ooit de KSA neerstreek. We
trokken naar Eibertingen, Olmen, Mol, Okselaar en tal van andere kampplaatsen.
Het jaarlijkse weekend stond recent weer voor de deur. Het
zeventiende al! We stonden weer met zijn allen rond het
kampvuur. Lachen, een pintje in de hand, verhalen van
vroeger vertellen en veel plezier maken. Als we weer thuis
zijn krijgen we altijd de vraag: "Wat hebben jullie allemaal
gedaan?" Een vraag die amper te beantwoorden is. We
hebben namelijk helemaal niets gedaan, behalve heel veel
gelachen, gepraat, gefeest en gezellig iets gedronken. En af
en toe gaan we zelfs naar een museum of maken we een
wandeling. De oude, smerige kampplaatsen hebben we
inmiddels ingeruild voor modernere verblijfplaatsen. De
knoken worden ouder, de eisen hoger. Er kwamen nieuwe
mensen bij en er gingen een paar mensen weg. Maar één
ding verandert niet.
De dorst is nog net zo groot als in 2003!
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Fijnstof tot nadenken
Vrienden van ‘De Sjelter’
Eind september vervoeg ik jullie, want ik neem afscheid als nationaal proost van KSA. Het
waren 16 prachtige jaren en ik ben er héél dankbaar voor! Ik mocht zoveel prachtige
mensen ontmoeten en zoveel vriendschap ervaren. ‘Jij hebt veel gedaan voor KSA’, hoor
ik nu vaak zeggen. Dat klopt, maar ik heb nog veel meer gekregen van KSA. Er is in de
loop van die jaren heel wat veranderd in KSA. Samen met formidabele KSA’ers hebben we
geschiedenis geschreven. Ze hebben de handen uit de mouwen gestoken om de beweging
nog beter te maken en voor te bereiden voor de toekomst. De handen uit de mouwen
steken, is ook dat niet wat we moeten doen als het gaat over de K in KSA en over geloven
is ons leven? Jezus’ boodschap handen en voeten geven. De vriendschap beleven en
vreugde uitstralen. God heeft immers geen andere handen dan de onze! En daarom dit
verhaal:

‘Mijn’ handen …
In de laatste dagen van de oorlog
werd een Duits dorp verwoest.
Na de wapenstilstand hielpen Amerikaanse soldaten
de boeren bij het herstellen van hun huizen.
Ook de kerk was zwaar beschadigd:
de muren moesten gestut worden,
en het middenschip moest overdekt.
Moeizaam zochten de soldaten
naar de brokstukken van een oud Christusbeeld,
dat in het bombardement vernield was.
Zorgvuldig pasten ze het beeld weer in elkaar,
en zetten het terug op zijn plaats.

Dirk Decuypere
Nationale Proost

Het zag er mooi uit,
alleen de handen ontbraken.
Die hadden ze niet kunnen terugvinden.

Toen schreef één van de soldaten op een bordje:
‘I have no other hands than yours’.

(Ik heb geen andere handen dan de uwe.)
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De Sjelter
Vooruitgangstraat 225
1030 Schaarbeek
02 201 15 10
info@desjelter.be
www.desjelter.be
www.facebook.com/desjelter
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