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Opening Avonturenhuis groot feest
Zaterdagmiddag 18 juni opende Scouting op spectaculaire 
wijze het Avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde. Zo’n 
170 scouts uit het hele land en vele partners bouwden een 
enorme kettingreactie op het terrein. Het ene element zette 
het volgende in beweging tot uiteindelijk de deur van het 
Avonturenhuis werd geopend met vuurwerk en glitters.

In het Avonturenhuis kunnen kinderen van alle leeftijden logeren 
als ze op kamp gaan. Kinderen met en zonder beperking, 
scouts en niet-scouts, uit Nederland en het buitenland zijn 
welkom om op het Scoutinglandgoed een onvergetelijk 
avontuur in de natuur te beleven.

Scoutingdirecteur Fedde Boersma: “Dankzij de deelnemers 
van de Nationale Postcode Loterij is met een bijdrage 
van ruim anderhalf miljoen euro een fl inke basis gelegd 
voor de fi nanciering. Daarnaast konden we rekenen op 
belangrijke partners als Het Gehandicapte Kind, Jantje Beton, 
Provincie Flevoland en gemeente Zeewolde in combinatie 
met LEADER Flevoland, onderdeel van het Europese 
plattelandsontwikkelingsprogramma. Tot slot zijn er vele 
particulieren, bedrijven en fondsen geweest die bedden of 
andere onderdelen in het huis hebben gefi nancierd. Onze dank 
gaat ook uit naar de vele vrijwilligers die een grote rol speelden 
bij de totstandkoming van het huis en straks ook in het beheer.”

Het Avonturenhuis is een gebouw met veel natuurlijke 
materialen. Door de grote ramen waan je je overal dicht bij 
de natuur. Er zijn 21 kamers met in totaal ruim 80 bedden. 
De gehele begane grond is toegankelijk voor mensen in een 
rolstoel met een aantal aangepaste kamers en sanitair en een 
keuken die ook voor rolstoelen toegankelijk is. Groepen kunnen 
gebruik maken van de twee grote huiskamers met open haard. 

Trots op realisatie 
Avonturenhuis
“De Nationale Postcode Loterij is 32 
jaar geleden opgericht om initiatieven 
vanuit het maatschappelijk middenveld 
te ondersteunen. Juist organisaties en 
initiatieven die leunen op vrijwilligers 
en die een verbindende rol in de 
samenleving spelen, hebben daarbij 
onze warme aandacht. Ook daarom 
steunt de Nationale Postcode Loterij 
Scouting Nederland met een jaarlijkse 
bijdrage. Daarnaast heeft de Nationale 
Postcode Loterij een extra bijdrage van 
€ 1.65 miljoen kunnen doen voor het 
Avonturenhuis. Mooi is het in ieder geval 
geworden! Wij hopen dat het huis ervoor 
zorgt dat zo veel mogelijk kinderen met 
een diversiteit aan achtergronden er een 
unieke kampeerervaring
kunnen opdoen. Het huis als plek voor 
ontmoeting, leren
én plezier voor 
kinderen met en 
zonder beperking.”

Jonne 
Arnoldussen
hoofd afdeling
goede doelen
Postcode Loterij
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Grootste waterkamp van Nederland
Van 8 tot en met 17 augustus organiseert Scouting 
het grootste waterkamp van Nederland: Nawaka 2022 
met maar liefst 4500 deelnemers en 500 vrijwilligers. 
Het kamp vindt plaats op Scoutinglandgoed Zeewolde 
en het nabijgelegen randmeer, het Nuldernauw. 
Nawaka speelt zich volledig af op en rondom het 
water met verschillende nautische activiteiten, zoals 
zeilwedstrijden.

Nawaka biedt als grote landelijke ledenactiviteit 
een uitstekende mogelijkheid om waterscouting 
binnen en buiten de vereniging te presenteren. Het 
evenement biedt een platform voor nieuwe ideeën 
en geeft deelnemers de kans om mee te doen aan 
groepsoverstijgende activiteiten en kennis te maken 
met buitenlandse Seascouts.

Op zaterdag 13 augustus staat de bezoekersdag 
gepland die familie van deelnemers en andere 
belangstellenden de gelegenheid geeft om het 
kampterrein te bezoeken. De dag wordt afgesloten met 
een traditionele gondelvaart rondom Zeewolde.

Het imago van Scouting in Nederland 
anno 2022 
Scouting wordt positief gewaardeerd, dat blijkt uit het 
imago-onderzoek dat onderzoeksbureau Markteffect 
afnam onder 1006 respondenten boven de 16 jaar. 
Respondenten geven Scouting gemiddeld een 7,4 en 
zelfs ruim de helft beoordeelt Scouting met een 8 of 
hoger (53%).
Respondenten die een hoog cijfer geven, vinden dat 
Scouting goed is voor de ontwikkeling van kinderen en 
het leren samenwerken. Respondenten die Scouting 
een lager cijfer hebben gegeven, geven aan dat dit 
komt door het imago.

Kernwaarden Scouting 
Volgens respondenten passen de kernwaarden van 
Scouting goed bij de organisatie. Respondenten zien 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren, 
samenwerken en buitenleven als sterke imagoaspecten 
van Scouting. Kernwaarden die minder terugkomen zijn 
volgens respondenten goed voor de natuur, uitdagende 
activiteiten, maatschappelijke waarde en open voor 
iedereen. Deze waarden passen volgens hen wel goed 
bij Scouting.

Inhoudelijke bekendheid 
Wanneer we respondenten een lijst voorleggen 
met activiteiten van Scouting en hen vragen welke 
activiteiten daadwerkelijk door Scouting worden 
georganiseerd, dan zijn kamperen (93%), knopen 
leggen (92%) en vuur maken (92%) de meest bekende 
georganiseerde activiteiten van Scouting. De meer 
uitdagende outdooractiviteiten zoals abseilen (45%), 
kabelbaan (50%) en zeilen (52%) zijn minder bekend. 

Freek Vonk als Chief Scout 
Respondenten geven aan dat Freek Vonk goed past als 
Chief Scout vanwege zijn kennis van dieren en natuur. 
Een enkeling die aangeeft Freek Vonk niet passend te 
vinden, geeft aan dat men Freek Vonk met wilde dieren 
associeert.
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Vrijwillig kinder- en jongerenwerk in 
Nederland is van onschatbare waarde 
Wekelijks krijgen zo’n twee miljoen kinderen een 
plezierige vrijetijdsbesteding door vrijwillig jongerenwerk 
en worden zij gestimuleerd om hun sociale vaardigheden 
te ontwikkelen. DSP-groep voerde een onderzoek uit 
waarvan de helft van de respondenten scouts waren. 
Het doel van het onderzoek was om de meerwaarde van 
vrijwillig jeugd- en jongerenwerk in kaart te brengen.

Sociale vaardigheden en plezier 
De landelijke en lokaal georganiseerde organisaties 
weten wekelijks zo’n twee miljoen kinderen en jongeren 
te bereiken: dat is ongeveer de helft van alle kinderen 
en jongeren tussen de 4 en 25 jaar. Hierbij wordt met 
diverse organisaties samengewerkt, waaronder scholen, 
gemeenten en kerken. Deelnemende organisaties 
geven dat het stimuleren van sociale vaardigheden en 
het bieden van plezier en ontspanning voorop staan. 
Het onderzoek laat zien dat het vrijwillig kinder- en 
jongerenwerk complementair is aan het professionele 
kinder- en jongerenwerk. Een aanbeveling is onder meer 
nieuwe, jongere vrijwilligers te werven. Ook bij Scouting 
is het werven van vrijwilligers een thema waar veel 
aandacht naar toegaat.

Nationale Jeugdcoalitie
Omdat Scouting het belang van een plezierige 
vrijetijdsbesteding voor de jeugd breder op de kaart 
wil zetten, werkt Scouting samen met andere partijen 
binnen sport, cultuur, natuur en jeugdwerk in De 
Nationale Jeugdcoalitie, die dit jaar onder deze naam 
van start is gegaan. Zie www.denationalejeugdcoalitie.nl

Koningin Máxima bezoekt 
waterscouts op Scoutinglandgoed 
Zeewolde
Koningin Máxima, beschermvrouwe van Scouting, 
bracht op vrijdagmiddag 13 mei werkbezoek aan 
Scoutinglandgoed Zeewolde. Het bezoek stond in het 
teken van de activiteiten van waterscouting en van 
projecten op het gebied van duurzaamheid.

Het werkbezoek begon in het nieuwe Avonturenhuis. 
Koningin Máxima kreeg een rondleiding en sprak in 
het Avonturenhuis met waterscouts over de rol van 
Scouting in hun leven, veiligheid op en rond het water 
en over Nawaka, een Europees waterscoutingkamp dat 
in augustus in Zeewolde wordt georganiseerd.

Aansluitend bezocht Koningin Máxima presentaties 
van drie duurzaamheidsprojecten. Twee initiatieven 
waren gericht op de strijd tegen plastic in het water. 

Een Scoutinggroep uit Zeeland vist afval op uit het 
water en verzamelt afval langs de kustlijn. Een groep 
uit Hoorn heeft van gerecycled plastic een zeilboot 
gemaakt waarmee vanaf het water nog meer plastic 
wordt opgeruimd en gerecycled. Het derde project zet 
in op het vergroten van de bewustwording van kinderen 
en jongeren van het belang van schoon water en 
waterkwaliteit.



Nederland gastland van Europese 
Conferentie
Dit jaar is Nederland gastland van de 17e European 
Scout and Guide Conference. De conferentie vindt 
plaats in De Doelen in Rotterdam van 22 tot en met 
26 juli. Eens in de drie jaar organiseert de Europese 
regio van de internationale Scoutingorganisaties, 
World Organization of the Scouts Movement (WOSM) 
en World Assocation for Girl Guides and Girls Scouts 
(WAGGGS) een conferentie waar afvaardigingen van 
nationale Scoutingorganisaties uit Europa naartoe gaan 
om nieuw beleid te maken. Ook wisselen de delegaties 
ervaringen, verhalen en tips uit om het beste van het 
Scoutingspel en vrijwilligerswerk met elkaar te delen.

Naast vergaderingen bestaat het programma uit een 
Rotterdam Avond waar de deelnemers uit verschillende 
Europese landen kennis maken met Rotterdam als stad 
en Nederland als gastland, zo kunnen de deelnemers 
een bezoek brengen aan de Maeslantkering of kunnen 
ze het water op met een groep waterscouts. Op 23 juli 
vindt de internationale avond plaats waarop landen 
Scouting in hun land presenteren.
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 Scouting wordt onder
 meer gesteund door

Scouts tuigen hulpacties op
voor Oekraïne
In en rondom Oekraïne bieden scouts humanitaire 
hulp aan slachtoffers van de oorlog en vluchtelingen. 
Op internationaal niveau werd een inzamelingsactie 
opgezet om scouts in Oekraïne fi nancieel te 
ondersteunen bij hun hulpactie. Ook in Nederland 
werd een actie gestart om geld in te zamelen voor 
Oekraïense scouts door middel van de verkoop van 
de ‘Scouts for Ukraine’ badge, waarvan de opbrengst 
naar het goede doel ging. Daarnaast startte Scouting 
Nederland een crowdfundingsactie om EHBOkoffers 
te bekostigen voor Poolse scouts die bij de grens 
medische hulpverlenen aan Oekraïense vluchtelingen. 

Acties van Scoutinggroepen
Scoutinggroepen en -regio’s zetten zelf ook acties 
op om geld of goederen te doneren voor Oekraïense 
vluchtelingen. Zo zamelen Texelse scouts fl essen in, 
maakt Scouting Deurne snoepzakken voor Oekraïense 
kinderen in Polen en zamelt Scouting Christiaan de 
Wet uit Ouderkerk a/d IJssel noodhulpgoederen in. 
Diverse Scoutinggroepen hebben ook aangegeven hun 
deel van de opbrengst van de Jantje Beton Collecte te 
doneren aan onder andere Giro 555, in plaats van deze 
zelf te gebruiken.

Noodopvang en activiteiten
Scouting Nederland informeert Scoutinggroepen 
actief over hoe ze op lokaal niveau in opvanglocaties 
activiteiten aan kunnen bieden voor vluchtelingkinderen. 
In overleg met gemeentes kijken Scoutinggroepen en 
kampeerterreinen hoe zij een bijdrage kunnen leveren 
aan de noodopvang van vluchtelingen in Nederland. Op 
allerlei plekken zijn Scoutinggroepen nu al in gesprek 
om in opvanglocaties activiteiten te organiseren. Ook 
zijn verschillende Scoutinggroepen in gesprek met hun 
gemeente om te kijken wat zij kunnen doen met hun 
gebouwen om vluchtelingen op te vangen.


