
Door spelende kinderen verbonden
Het is 1968. Volgens historici het revolutiejaar. De wereld 
staat in brand. Oorlogen, opstanden, revoluties en 
protesten zijn op elk continent orde van de dag. Terwijl 
zich in Parijs de legendarische studentenrevolte voltrekt, 
maken verschillende Nederlanders zich ook zorgen over 
de toekomst. Vooral over de toekomst van kinderen. Zo 
ook acht landelijke jeugdorganisaties, waaronder Scouting 
Nederland. Samen richten ze de Stichting Nationaal 
Jeugdzorgfonds (NJF) op met als doel het verzamelen, 
beheren en verdelen van gelden ten behoeve van het 
jeugdwerk en jeugdactiviteiten in Nederland. Deze 
stichting is later beter bekend geworden als ‘Jantje Beton’. 
Jantje Beton was nodig, omdat het spelende kind aan 
(speel)terrein verloor. Nederland verstedelijkte. Meer 
beton, minder groen. Meer auto’s en minder veiligheid op 
straat. Begin jaren ’70 werd zelfs de pressiegroep ‘Stop de 
kindermoord’ opgericht als gevolg van de vele kinderen die 
niet veilig op straat kunnen spelen. 

Inmiddels is het meer dan een halve eeuw later. Jantje 
Beton is nog altijd nodig. Kinderen die lekker, ontspannen 
en veilig buiten kunnen spelen, is helaas ook in 2019 
geen vanzelfsprekendheid. 15% van de kinderen tussen 
4 en 14 jaar speelt tegenwoordig nooit buiten. Deze 
kinderen moeten steeds meer en mogen steeds minder 
in onze gestreste prestatiemaatschappij. Jantje Beton, 
nog altijd symbolisch getypeerd door het activistische 
gebalde vuistje, komt daarom ook nu nog steeds op voor 
het recht van kinderen om buiten te spelen. Maar ook 
maken we concreet speelruimte mogelijk voor kinderen. 
Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot een mooi 
en evenwichtig mens. Buitenspelen is namelijk goed voor 
hun lichamelijke, psychologische en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. En bovendien: buitenspelen is gewoon heel 
erg leuk! Dat is ook te zien bij de vele kinderen die door 
heel ons land (en de wereld!) genieten van Scouting. 
Ik ben blij en dankbaar in een land te leven waar er 
jongerenorganisaties als Scouting bestaan. Een land 
waarin organisaties als Scouting Nederland het lef hebben 
om een goed doel als Jantje Beton op te richten. Een land 
waar mijn dochter van
nu nog amper zes maanden
straks lekker van kan genieten om
rennend, ravottend, ontdekkend en
spelend te genieten van het leven.
De mens leeft om te genieten van
het leven. Engenieten, dat begint
bij buiten spelen.
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Jantje’s Winkel
Scouting Nederland en Jantje Beton werken al samen 
sinds de oprichting van Jantje Beton, samen staan 
we voor buitenspelen. Zo collecteren jaarlijks veel 
Scoutinggroepen door heel Nederland voor Jantje 
Beton. Deze samenwerking is sinds april uitgebreid met 
Jantje’s Winkel; een online store-in-store, gefaciliteerd 
door de ScoutShop van Scouting Nederland. Een 
mooie win-win situatie, waarbij Jantje’s Winkel volledig 
gebruik kan maken van alle faciliteiten en mee gaat in 
de handling van de ScoutShop, terwijl de ScoutShop 
met deze online winkel toffe nieuwe producten 
aanbiedt. In Jantje’s Winkel vind je de allerleukste 
buitenspeelartikelen en exclusieve Jantje Beton 
producten. Met de koop van deze artikelen heb je niet 
alleen een leuk item, maar steun je ook Jantje Beton. 
Je vindt Jantje’s Winkel op scoutshop.nl/jantjebeton.
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Op veel plaatsen in Nederland zijn scouts betrokken bij 
de lokale herdenking op 4 mei. Daarnaast zijn jaarlijks 
ruim 90 scouts en zeekadetten tussen de 13 en 18 jaar 
betrokken bij de Nationale Herdenking op de Dam in 
Amsterdam. Zij helpen onder andere bij het aangeven 
van de kransen, het begeleiden van genodigden in een 
rolstoel, het uitdelen van bloemen en het hijsen van 
de vlaggen. Extra bijzonder dit jaar is de aanwezigheid 
van zo’n 200 jonge scouts tussen de 7-11 jaar bij de 
Nationale Kinderherdenking bij Madurodam.

Vijfhonderd Scoutinggroepen actief

Meer dan vijfhonderd Scoutinggroepen in heel 
Nederland leveren een bijdrage aan de lokale 
herdenking. Scouts helpen vaak al op jonge leeftijd 
met het aangeven van de kransen, het schikken van 
de bloemen en het hijsen van de vlaggen. Het is 
een gebeurtenis die veel indruk maakt. Naast dat de 
scouts maatschappelijke betrokkenheid tonen, is het 
aanwezig zijn bij de dodenherdenking een manier om 
uit te dragen dat het belangrijk is om respectvol met het 
verleden om te gaan.

Waardering voor 
Scoutingvrijwilligers

Jaarlijks is het een uniek moment, de lintjesregen. 
Zeker 65 Scoutingvrijwilligers verspreid door 
heel Nederland hebben dit jaar een koninklijke 
onderscheiding mogen ontvangen. Deze bijzondere 
onderscheidingen worden traditiegetrouw vlak voor 
Koningsdag uitgereikt. Hierbij ontvangen vrijwilligers 
waardering voor hun vaak jarenlange inzet voor 
verenigingen of zorg. 

Extra bijzonder zijn drie jonge scouts die van de 
gemeente Den Haag het jeugdlintje ontvingen voor 
hun inzet bij Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana. 
Een hele mooie erkenning voor deze jongeren die zich 
wekelijks met veel passie op diverse vlakken inzetten 
en daarmee het verschil maken voor de kinderen die zij 
begeleiden.

• Astrid (20 jaar) is zelf nog steeds lid van 
 Scoutinggroep in de 18+ groep. Hier begeleidt zij een 
 groep van 11 tot 15-jarige meiden op de zaterdag. 
 Met veel bevlogenheid en verantwoording voert zij 
 haar passie uit. Daarnaast organiseert ze door het 
 jaar heen activiteiten in het weekend en het bekende 
 zomerkamp.

• Bart (22 jaar) is actief als leider voor het 
 Bosgeuzenteam scouts heren van de Scoutinggroep. 
 Daarnaast is hij actief in een spelteam voor regionale 
 Scoutingwedstrijden, organiseert tochten en doet 
 mee met de herenscouts aan de dodenherdenking op 
 4 mei. Dit alles doet Bart met veel plezier en toont 
 hierin leiderschap.

• Lisa (22 jaar) is actief als leidster voor twee 
 onderdelen van de Scoutinggroep. Te weten de 
 meisjes welpen (7-11 jaar) en de meisjesscouts (11-15 
 jaar). Zelf is ze ook nog actief lid van de groep. Naast 
 dat zij leidster is, organiseert zij kookwedstrijden, een 
 zomerkamp en de regionale Scoutingwedstrijden. Dit 
 doet zij op een leuke en leergierige manier.

Scouts helpen tijdens Nationale Dodenherdenking en de Kinderherdenking

Voorbereiding

De scouts die een bijdrage leveren aan de Nationale 
Herdenking nemen van tevoren deel aan een 
voorbereidingsweekend, waarbij ze een bezoek 
brengen aan een museum of verzetsmonument, 
veteranen ontmoeten en dieper ingaan op wat 
‘vrijheid’ betekent. Op deze manier leren de scouts 
waarom het belangrijk is om de nagedachtenis aan de 
oorlogsslachtoffers levend te houden. Dit draagt bij aan 
hun persoonlijke ontwikkeling. 

Nationale Kinderherdenking

Bij de Nationale Kinderherdenking bij Madurodam 
stonden zo’n 200 scouts klaar. Zij hielpen onder meer 
bij het aangeven van de kransen en vormden een 
erehaag. Ook legden ze namens Scouting Nederland 
een krans. Door kinderen op hun eigen manier stil te 
laten staan bij het feit dat we in Nederland leven door 
de offers van anderen, leren ze wat het belang van 
vrijheid is.

AH.nl bezorgt kampboodschappen
tot aan de tent 

Na een succesvolle pilot vorig jaar, helpt AH.nl ook 
dit jaar de vrijwilligers van Scouting te ontzorgen met 
hun kampboodschappen. Elk jaar gaan van bijna elke 
Scoutinggroep in Nederland meerdere leeftijdsgroepen 
op kamp. Een hoogtepunt in het jaar van het 
programma. Voor de vrijwilligers is dit een drukke tijd, 
zij zorgen met een uitgebreide voorbereiding en hun 
begeleiding er voor dat de scouts een fantastische 
week beleven. Hoe fijn is het dan dat je een stukje kunt 
uitbesteden; de kampboodschappen! De service van 
AH.nl zorgt er voor dat de vrijwilligers makkelijk en met 
korting hun kampboodschappen kunnen bestellen. 
Vervolgens worden de boodschappen op de door hen 
gewenste tijd bezorgd op hun kampadres. Samen met 
AH.nl zijn we super blij dat we deze service kunnen 
aanbieden.
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Samenwerking met The International 
Award For Young People verlengd

Al enige jaren hebben Scouting Nederland en Award 
Nederland een samenwerking op het gebied van 
The International Award For Young People. Deze 
samenwerking is nu met drie jaar verlengd. De nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst is op feestelijke wijze 
getekend en gevierd. 

Dit gebeurde in het bijzijn van ruim 50 
awarddeelnemers die tijdens het paasweekend bezig 
zijn geweest met hun awardonderdeel Expeditie. 
Sinds 2014 kunnen jongeren binnen Scouting 
Nederland deze internationale award behalen via 
individuele programma’s. We hebben dan ook al 
verschillende scouts zien groeien in hun zelf gekozen 
ontwikkelingspad en zetten deze trend graag voort.

Het awardprogramma, in 1956 opgericht door prins 
Philip uit Groot-Brittannië, en daar bekend onder 
de naam The Duke of Edinburgh’s Award wordt 
sinds de jaren ’90 aangeboden in Nederland. Met 
het programma ontwikkelen jongeren zich op het 
gebied van sport, vrijwilligerswerk, talent en het doen 
van een expeditie in de natuur. Dit maakt dat het 
awardprogramma mooi aansluit bij Scouting. 

Het programma is opgebouwd uit 3 niveaus: brons, 
zilver en goud. Vanaf 14 jaar kunnen jongeren 
deelnemen. Samen met een awardbegeleider stellen zij 
hun eigen pad samen en stellen zij realistische doelen. 
De award is geen wedstrijd tegen andere scouts, het is 
een overwinning op hunzelf. Ze stelt hun eigen doelen 
en werken hier gedurende 3 (brons), 6 (zilver) of 12 
(goud) maanden aan.

Jonge scouts spreken met minister 
Ank Bijleveld over vrede

In maart hebben vijftien jonge scouts in de leeftijd van 
15 tot 18 jaar gesproken met minister Bijleveld over 
vrijheid en vrede in Nederland. Dit gebeurde tijdens 
een vrijheidsmaaltijd bij de Scouting Langeberggroep in 
Ede. 

De scouts kwamen uit verschillende gemeentes die 
samen de regio Foodvalley vormen: Ede, Wageningen, 
Nijkerk, Scherpenzeel en Veenendaal. Tijdens het 
bezoek van de minister spraken zij niet alleen met 
haar over vrijheid, maar ook met Tweede Kamerleden, 
statenleden, gedeputeerden, raadsleden wethouders en 
bestuursleden van het waterschap. Een prachtige kans 
voor de scouts om mee te kunnen denken over hoe zij 
vrijheid in Nederland willen vormgeven. 

Zowel scouts als politici gaven aan dat de vrijheid in 
Nederland best uniek is en we daar zuinig op moeten 
zijn. Ook kwamen ze gezamenlijk tot de conclusie dat 
vrijheid bij je zelf begint: “Hoe ga ik om met de ander” 
en “verschillen in mensen moet je niet accepteren, 
maar moet je vieren”. De scouts gaven aan dat juist 
Scouting een mooie club is waar gelijkwaardigheid 
hoog staat aangeschreven: “binnen Scouting mag je 
zijn wie bent, dat vinden we normaal in onze club”.


