
KSA  для дівчат і хлопців від 6-ти років.
KSA is er voor alle meisjes en jongens vanaf 6 jaar!

В деяких групах хлопці і дівчата разом . В 
деяких  тільки хлопці  або тільки дівчата.
In sommige groepen spelen jongens en meisjes samen. In andere 

groepen spelen enkel meisjes of enkel jongens.

В одній групі молодь і діти поділені на 
менші групи за віком.
In een KSA-groep worden de kinderen en jongeren verdeeld in 

groepjes per leeftijd.

У віці 16-17 років ми стаємо провідниками. 
Як провідники,  ми займаємося з дітьми 
на добровільних засадах.
Op 16 of 17 jaar worden we leiding. Als leiding organiseren we 

vrijwillig activiteiten voor de kinderen.

В KSA ми розважаємося! Ми не сидимо 
на місці, а беремо учать в іграх, які 
відповідють віку учасників. Віддаємо 
перевагу іграм на свіжому повітрі.
In KSA spelen we! We zitten niet stil en doen leuke activiteiten die 

passen bij de leeftijd van de kinderen. Liefst buiten.

В KSA ми знаходимо багато друзів. Групи 
формуються за віком. Так ми вчимося 
працютати в команді. Ми пізнаємо один 
одного і стаємо кращими друзями.
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!

В KSA ми зростаємо! В активних забавах 
ми багато рухаємося, в походах  пізнаємо 
світ, в театральних сценках розвиваємо 
нашу фантазію.
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.

В KSA ми піклуємося один про одного.  
Набуваємо нового досвіду і вчимося 
робити вибір. In KSA zorgen we voor elkaar! We hebben 

respect voor iedereen en voor de natuur. We doen nieuwe 

ervaringen op en leren keuzes maken.

Для кого KSA? Чому KSA?
voor wie is ksa? waarom ksa?



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

VU: Benjamin Verhegge, Vooruitgangstraat 225, 
1030 Brussel

Стати членом KSA коштує від 30 до 55 евро. 
Сума залежить від групи. Het inschrijvingsgeld is 

tussen 30 en 55 euro. Het inschrijvingsgeld verschilt bij elke KSA-

groep. 

Суму можна уточнити в керівника групи. 
Ці гроші ми використовуємо для оплати 
страхівки, закуповуємо інвентар для ігор та 
утримуємо чистоту в наших приміщеннях. 
Vraag aan de leiding hoeveel het kost. Met dat geld betalen we 

de verzekering, kopen we spelmateriaal en onderhouden we onze 

lokalen.

We gaan op avontuur en maken veel vrienden!

KSA це молодіжний рух де діти і молодь 
цікаво проводять пообідній час. KSA is een 

jeugdbeweging waar kinderen en jongeren samen een leuke 

namiddag beleven. 

Ми граємося в різні ігри, ходимо в походи, 
знайомимося з довкіллям. We doen allerlei toffe 

activiteiten. We spelen, we gaan op avontuur, we ontdekken de 

buurt… 

По суботах та по обіді в неділю ми 
збираємося в приміщенні KSA, де на дітей 
та молодь  очікують провідники груп.
 Op zaterdag- of zondagnamiddag verzamelen we aan het 

KSA-lokaal. Leiding staat klaar om de kinderen en jongeren te 

begeleiden.

Ми вітаємо всіх, котрі записалися.
We verwelkomen alle kindjes die ingeschreven zijn. 

Щоби стати учасником, необхідно кожного 
року записатися в одну з груп KSA. Om deel te 

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

een KSA-groep.

Відтак, ви завжди будете брати участь в 
діяльності цієї групи.  Це можна зробити 
також безкоштовно. Daarna ben je altijd welkom in die 

groep. Maar je mag ook gratis proberen!

Раз в рік ми проводимо разом один вікенд, 
а кожного літа організовуємо літній в табір.  
Tijdens het jaar gaan we één keer op weekend en in de zomer gaan 

we op kamp.

В KSA ми розмовляємо по нідерланськи. 
Але ми також  беремо до уваги, що дехто 
ще не дуже добре розмовляє  цією мовою. 
In KSA spreken we Nederlands. Maar we houden rekening met wie 

het niet zo goed kan spreken.

Скільки коштує стати членом KSA?

hoeveel kost ksa?

Що таке KSA?  
wat is ksA?

Назва групи:

Вебсайт:

Локація:  
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телефону:
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Вікенд, який ми проводимо разом, та 
літній табір потрібно оплачувати окремо. 
Сума також залежить від групи. Voor een weekend 

en het zomerkamp vraagt een KSA-groep ook inschrijvingsgeld. Ook 

dat is verschillend bij elke KSA-groep.

В KSA ми носимо уніформу. Цю уніформу 
можна купити в групі . Bij KSA dragen we een uniform. 

Dat uniform kan je kopen bij een KSA-groep. 

Якщо ви не можете дозволити собі заплати 
членський внесок або купити уніформу, 
зверніться про допомогу до керівництва. Is 

het inschrijvingsgeld of het kopen van een uniform een probleem? 

Informeer bij de leiding hoe we kunnen helpen.

KSA – молодіжна організація для 

Разом  ми розважаємося та весело проводимо час.

Ми любимо пригоди та знаходимо багато друзів.

KSA is voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar.

We spelen samen en maken veel plezier!

Naam groep

Website

Locatie

Emailadres

GSM-nummer

дітей та юнацтва від 6-ти років.


