KSA'er ben je voor altijd, het blijft in je
bloed!
Om een netwerk op te bouwen
investeerde KSA nationaal in de opstart
van een oud-ledenwerking. Sinds
september 2016 bestsaat w De Sjelter
en die heeft tot doel "het KSA-gevoel en
de KSA-gedachte levend te houden, de
historiek en cultureel erfgoed van KSA te
koesteren en in ere te houden alsook de
plaatselijke en bovenlokale oudledengroepen en KSA te ondersteunen.
Met KSA wordt zowel bedoeld de huidige
jeugdbeweging KSA als de voorgaande
jeugdbewegingen
VKSJ,
KSJ
en
Roodkapjes."
(uit de statuten, 8
september 2016)
Voorzitters zijn Bert Taeymans en
Liesbeth Bultinck.
De ondersteuners zijn Eric Colenbier en
Herman Leber.
Je kan lid worden kan als Vriend van De
Sjelter of als oud-ledengroep. Bezoek
hiervoor de website ksa.be onder "oudleiding".

Onze projecten hebben maar
slaagkansen als het financieel
ondersteund wordt. Daarvoor doen we
een beroep op jouw KSA-gevoel en je
vrijgevigheid.
Je kan onze werking steunen via storting
op het nummer BE20 7865 8744 8956
van KSA Nationaal.
Erelid ben je vanaf 250 euro.
Mogen we op jou rekenen.

De Sjelter vzw - KSA Nationaal,
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel
02/201 15 10
desjelter@ksa.be

Wanneer was dat?

Weet je het nog?

't Blijft in je bloed.

Tientallen vragen rond historiek komen
jaarlijks op ons af: van oud-leden,
studenten, heemkundigen en uiteraard
jubilerende groepen. Dan is er nog dat
zo rijke erfgoed dat KSJ, KSA en VKSJ ons
nalaten (vlaggen, foto's, archivalia,
tijdschriften, rituelen, ..). Werk dus.

Als jonge KSA'er of als vrijwilliger met
een doos vol realia uit hun KSJ- KSA-,
VKSJ- of Roodkapjestijd op bezoek gaan
bij dementerende oud-leden. Dat moet
maf zijn! Jeugdherinneringen prikkelen
het geheugen. Om dit uit te werken, te
testen en te verspreiden tegen oktober
2017 zoeken we geld, materiële steun
en medewerkers. Iets voor jou? Graag!

Bijna 200 groepen van oud-leden vinden
elkaar nog steeds in vriendschap, warm
engagement en uitdagend avontuur. Je
vindt ze in alle leeftijden, maar ze zijn
allemaal even jong van hart. Ook de
plaatselijke KSA-groep mag op hen
rekenen. KSJ, KSA, of VKSJ laten hen niet
los.

De Sjelter wil tegen 2018-'19 (90 jaar)
toegankelijke tools ontwikkelen die de
gezochte informatie aanreiken: een
digitale tijdslijn op internet, een
overzicht van de bestaansperiodes van
alle groepen, ... We willen ook zorgen
voor professionele hulp via publicaties,
exposities of archiefwerkgroepen. Wil je
ons als vrijwilliger helpen of wil je ons
financieel steunen? Graag!

"We zongen samen ‘Vrolijke vrienden’
en deelden jeugdige herinneringen. Jeugdbeweging behoort vaak tot de mooie
momenten uit hun leven. We merkten
tijdens onze zangstonde dat vele
'kampliederen’ nog heel goed gekend zijn.
We hebben reeds een aantal koffers met
thema’s in huis maar nog niet i.v.m. het
thema jeugdbeweging".
(Leen, WZC Curando West, Brugge)

De Sjelter biedt hen vanaf 2017 een
service van verzekering en netwerk aan
en verbindt hen via een website en het
tijdschrift Afkikker met elkaar. Spel- en
gezinstrefdagen zijn in voorbereiding. Je
wil hieraan meewerken of ons steunen?
Graag!

Realisaties in 2016
Opstart archiefwerkgroep KSA OostVlaanderen. Vrijwilligers ordenen en
bestuderen maandelijks het archief. Je kunt bij
hen terecht met archiefmateriaal van KSJ, KSA
of VKSJ of met vragen.

Heropstart boekproject VKSJ West 1930-2015.
Een tiental vrijwilligers wil dit realiseren tegen
eind 2018. Heb je materiaal liggen of wil je
meehelpen, neem contact op met
desjelter@ksa.be

Digitaal tijdschrift Afkikker

Overzichtskaart met 187 oud-ledengroepen

Erfgoeddagtentoonstelling "Hijs de vlag!" over
rituelen in KSA en VKSJ in West- en OostVlaanderen met een daarbijhorende
kleurenpublicatie.

