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Je bent leiding van de Sjo’ers, 
Simmers en Jonghernieuwers. 

Binnen de groep wordt er 
erg gelachen met het thema 
homoseksualiteit. Er worden 

mopjes en opmerkingen gemaakt 
in de trend van ‘amai, das gay’, 

‘echt iets voor janetten’ … 

Je merkt dat Aster hier nooit 
aan meedoet en op deze 

momenten stil wordt. 

Aïsha blokkeert bij spelletjes 
waar haar grenzen worden 

overschreden (op lichamelijk, 
cultureel en seksueel vlak). 

Ze wil op kamp zeker niet met 
jongens slapen. Tegen mannelijke 

leiding praat ze niet.

Laura is overdag heel enthousiast 
en doet telkens goed mee. 

Van haar klein broertje verneem 
je dat ze zich thuis heel 

anders gedraagt.

Je merkt tijdens een spel dat 
Marieke, een lid van de Knapen, 
Jimmers en Knimmers, haar trui 

blijft aanhouden tijdens een 
intensief spel op het zomerkamp. 

Wanneer je haar hierop 
aanspreekt, zegt ze dat ze 

zichzelf krast.
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Arthur, 16 jaar, is mee op kamp. 
Op kamp loopt het al snel moeilijk: 

hij is niet enthousiast, lijkt zijn 
draai niet te vinden, zondert 

zich ook af van de groep tijdens 
gemeenschappelijke momenten … 

Van andere leden krijgt je te 
horen dat Arthur zichzelf ‘s avonds 

stilletjes in slaap huilt.

Elise is een stil en gesloten 
meisje in de groep.

Op een avond verdwijnt ze 
even van de radar. Je vindt 
haar terug in de toiletten, 

in tranen.

Ruben werkt steeds tegen tijdens 
de activiteit, hij haalt telkens 

kattenkwaad uit. 

Je komt te weten dat hij 
gepest wordt …

Bas drinkt regelmatig te veel. 
Op deze momenten wordt 

hij zeer emotioneel en verliest 
hij de controle over zichzelf. 

Soms zorgt dit voor conflicten 
met anderen.
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Simon, een medeleider, kampt 
met psychische problemen. 

Hij spreekt hier heel openlijk 
en gedetailleerd over met 

de leden.

Mats is heel onzeker over zijn 
lichaam, dat uit zich in conflicten 
met anderen die hem uitdagen. 

Hij wil zich meten met andere 
jongens / zich stoerder

voordoen dan hij is.

Seppe heeft het psychisch moeilijk 
en doet de hele tijd beroep op 
één leider. Hij claimt hem echt 
en heeft niet door dan er nog 

anderen in de groep zitten.

Je bent na een activiteit nog in 
gesprek met Tom. Na een tijdje 
vertelt hij je dat hij denkt aan 
zelfmoord. Hij benadrukt dat 

hij het belangrijk vindt dat 
dit tussen jullie blijft.


