
KSA is for all girls and boys from the age  
of 6 years!
KSA is er voor alle meisjes en jongens vanaf 6 jaar!

In some groups boys and girls play together. 
In other groups there are only girls or only 
boys.
In sommige groepen spelen jongens en meisjes samen. In andere 

groepen spelen enkel meisjes of enkel jongens.

In a KSA group the children and young people 
are divided into groups by age.
In een KSA-groep worden de kinderen en jongeren verdeeld in 

groepjes per leeftijd.

At the age of 16 or 17 we become leaders.  
As leaders we voluntarily organise activities 
for the children.
Op 16 of 17 jaar worden we leiding. Als leiding organiseren we 

vrijwillig activiteiten voor de kinderen.

In KSA we play! We do not sit still and do fun 
activities that suit the age of the children. 
Preferably outside.
In KSA spelen we! We zitten niet stil en doen leuke activiteiten die 

passen bij de leeftijd van de kinderen. Liefst buiten.

In KSA we make friends! We do all activities 
in groups of different ages. That is how we 
learn to work together. We get to know each 
other better and become good friends!
In KSA maken we vrienden! We doen alle activiteiten in groep per 

leeftijd. Zo leren we samenwerken. We leren elkaar beter kennen en 

worden goede vrienden!

In KSA we grow! In active games we move 
around a lot, we discover the world on hikes, 
we use our imagination in drama... That is 
how we learn.
In KSA groeien we! In actieve spelletjes bewegen we veel, op 

staptocht ontdekken we de wereld, bij toneel gebruiken we onze 

fantasie… Zo leren we veel bij.

In KSA we take care of each other! We have 
respect for everyone and for nature. We gain 
new experiences and learn to make choices.
In KSA zorgen we voor elkaar! We hebben respect voor iedereen 

en voor de natuur. We doen nieuwe ervaringen op en leren keuzes 

maken.

who is ksa for?
voor wie is ksa?

why KSA?
waarom ksa?



We gaan op avontuur en maken veel vrienden!

KSA is a youth movement where children 
and young people spend a fun afternoon 
together. We do all kinds of fun activities. KSA 

is een jeugdbeweging waar kinderen en jongeren samen een leuke 

namiddag beleven. 

We play, we go on adventures, we discover 
the neighbourhood... We doen allerlei toffe activiteiten. 

We spelen, we gaan op avontuur, we ontdekken de buurt… 

On Saturday or Sunday afternoon, we gather 
at the KSA room. Leaders are ready to 
accompany the children and youngsters. Op 

zaterdag- of zondagnamiddag verzamelen we aan het KSA-lokaal. 

Leiding staat klaar om de kinderen en jongeren te begeleiden.

We welcome all children who have registered. 
We verwelkomen alle kindjes die ingeschreven zijn. 

To participate in the activities you have to 
register once a year in a KSA group. Om deel te 

nemen aan de activiteiten moet je elk jaar één keer inschrijven in 

een KSA-groep.

After that you are always welcome in that 
group. But you can also try it for free! Daarna 

ben je altijd welkom in die groep. Maar je mag ook gratis proberen!

During the year we go on one weekend and 
in the summer we go on camp. Tijdens het jaar gaan 

we één keer op weekend en in de zomer gaan we op kamp. 

You must register for each camp. That way 
we know that you are coming. It is not 
obligatory. Daarvoor moet je telkens inschrijven. Zo weten we 

dat je meegaat. Het is niet verplicht.

In KSA we speak Dutch. But we consider 
those who cannot speak it very well. In KSA 

spreken we Nederlands. Maar we houden rekening met wie het niet 

zo goed kan spreken.

how much does ksa cost? 
hoeveel kost ksa?

what is KSA? wat is ksA?
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The registration fee is between 30 and 55 
euros. The registration fee is different for 
each KSA group. Het inschrijvingsgeld is tussen 30 en 55 

euro. Het inschrijvingsgeld verschilt bij elke KSA-groep. 

Ask the leaders how much it costs. With that 
money we pay the insurance, buy playing 
materials and maintain our premises. Vraag aan 

de leiding hoeveel het kost. Met dat geld betalen we de verzekering, 

kopen we spelmateriaal en onderhouden we onze lokalen.

A KSA group also asks for a registration fee 
for weekends and summer camps. This is also 
different for each KSA group. Voor een weekend en 

het zomerkamp vraagt een KSA-groep ook inschrijvingsgeld. Ook 

dat is verschillend bij elke KSA-groep.

At KSA we wear a uniform. This uniform can 
be bought from a KSA-group. Bij KSA dragen we een 

uniform. Dat uniform kan je kopen bij een KSA-groep. 

Is the registration fee or buying a uniform a 
problem? Ask the leaders how we can help. 
Is het inschrijvingsgeld of het kopen van een uniform een probleem? 

Informeer bij de leiding hoe we kunnen helpen.

KSA is for children and young people aged 6 and up.

We play together and have fun!

We go on adventures and make lots of friends!

KSA is voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar.

We spelen samen en maken veel plezier! 

Naam groep

Website

Locatie

Emailadres

GSM-nummer

KSA Nationaal Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel
02/201 15 10   │ info@ksa.be │ www.ksa.be

VU: Benjamin Verhegge, Vooruitgangstraat 225, 
1030 Brussel


