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Voorwoord
Girls in the lead
Uit recent onderzoek naar de effecten van Scouting blijkt dat meiden niet alleen veel plezier beleven en vrienden voor het leven maken. Ze leren ook veel bij Scouting. Niet alleen hoe ze een tent opzetten, een maaltijd bereiden of de weg vinden tijdens een dropping. Het gaat ook over samenwerken, uitdagingen aangaan en voor zichzelf opkomen. Dit gebeurt spelenderwijs in een prettige omgeving.

Reacties van meiden bij Scouting: “Ik heb geleerd om dingen op te lossen en niet te focussen op het probleem.” “Ik was vroeger snel bang voor nieuwe zaken en nieuwe mensen maar ik ben een stuk zelfverzekerder geworden” “Ik durf nu ook mijn mening te geven binnen de groep en het voortouw te nemen op bepaalde momenten.” “Ik durf nu voor een groep uitleg van een spel te doen.” 

Wekelijks gaan er zo’n 30.000 meiden met veel enthousiasme naar Scouting. Daarnaast zijn er ruim 11.000 vrouwelijke vrijwilligers actief. Als deze meiden later een carrière opbouwen, merken ze dat ze veel plezier hebben van de sociale vaardigheden die ze hebben ontwikkeld. Verantwoordelijkheid nemen, lef tonen en leiding nemen. Ook hebben ze een netwerk opgebouwd bij Scouting die in het werk of studie goed van pas komt. In Nederland en wereldwijd.

In Girls in the lead vertellen Scoutingmeiden en oud-scouts met passie wat Scouting hen heeft gebracht. Pas op, hun verhalen kunnen aanstekelijk zijn!
Nader kennismaken met Scouting als  jeugdlid of vrijwilliger? 

Ga naar www.scouting.nl
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BLESSING (9 JAAR) ZIT OP LEGER DES HEILS SCOUTING:

“Buiten zie je hoe de wereld er echt uit ziet”
“Toen ik 5 was, kwam ik bij Leger des Heils Scouting. Ik ben nu 9. Het is elke woensdagmiddag. Als mijn moeder het een keer vergeet, pak ik snel de fiets want ik wil geen enkele keer missen.”
“We doen vaak leuke spelletjes. Op winterkamp maken we vuur met stokjes waarop we dan marshmallows roosteren of worstjes. Ik mag nu zelf vuur maken, want ik heb een vuurmakersbadge op mijn blouse. Ik heb ook een kookbadge en een ’s-nachts-in-de-tent-slapen-badge. Ik kan knopen maken, een platte knoop en een achtknoop. We gaan vaak naar de Gaasperplas. Volgende week gaan we als afsluiting van het seizoen barbecueën. De scouts maken dan een vlot. Wij mogen dat nog niet, want wij zijn welpen. Als het vlot klaar is, mogen we erop.”

Nachttochten
“Ik woon met mijn moeder, vader en broertjes in Florijn, dat is een flat in de Bijlmer. We wonen helemaal bovenin. Eerst vond ik het eng om alleen met de lift te gaan. Soms hoor je stemmen van kinderen en je ziet niet wat ze doen. Nu vind ik dat niet meer eng. Dat komt door Scouting, want we maken ook nachttochten op kamp. Dan zie je niet veel. De meester zei dat je gewoon de bomen kunt zien als je eerst je ogen dichtdoet en dan weer open. Dat klopt.”

Meer vertrouwen
“Ik vond het lastig om vrienden te maken. Mijn broer hielp me altijd maar nu kan ik het zelf. Ik heb meer vertrouwen gekregen in mensen. Ik heb leuke vrienden bij Scouting. Sommigen zijn heel grappig. Omdat ik al zo lang bij Scouting zit, ben ik gids. Een gids helpt kinderen die nieuw zijn. Dat kan ik best goed, vind ik. Het is leuk om mensen te helpen. Ik wil later graag leider worden.”

Zelf ontdekken 
“Waar ik woon zijn maar drie of vier plekken waar ik kan spelen en frisse lucht kan halen. Als je naar buiten gaat, dan zie je hoe de wereld er echt uitziet. Het is veel leuker om de wereld zelf te ontdekken, dan voor de televisie te zitten en mensen het voor jou te laten ontdekken.”

Girls in the lead#54#Girls in the lead

Naam:  Blessing AihebholoriaLeeftijd:  11 jaar
Opleiding:  Groep 7 van de basisschoolScouting:  Leger des Heils Majoor Bosshardt
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ISA DRUIJFF (11) IS ENTHOUSIAST LID VAN SCOUTING RHENEN:
”Je leert van alles, zoals samenwerken en voor jezelf opkomen”

“Het is heel leuk bij Scouting. Overal in het bos verstoppen, rennen en klimmen in bomen.  En je leert van alles. Zoals samenwerken en voor jezelf opkomen, maar ook over de natuur.”
“Twee jaar zit ik nu bij Scouting Rhenen. Mijn broer en mijn zusje zitten daar ook en mijn moeder zit in het bestuur. Elke zaterdag heb ik veel zin om te gaan. We doen leuke spellen, zoals Buskruit, Weerwolven en Belgisch Verstoppertje. Die spellen leren we ook aan kinderen op school en in de buurt en die vertellen het weer door aan anderen. Ik leer ook goed samenwerken door die spellen, ook met kinderen die ik niet goed ken. Daardoor maak ik makkelijker contact met mensen. Bijvoorbeeld als ik samen met mijn ouders naar het strand ga en daar met iemand wil spelen. Ik kom nu ook beter voor mezelf op. Als iemand iets tegen me zegt wat ik lastig vind, reageer ik beter.”

“Je krijgt ook doorzettingsvermogen. Dat had ik al wel, maar door Scouting heb ik dat nu nog meer. Pas waren we verdwaald met spoorzoeken. Ik dacht wel even: ‘Jongens, komt dit wel goed?’ Maar we zijn toen over het grote pad doorgelopen en uiteindelijk zagen we de leiding staan. Ook met vuur maken, eerst lukte het niet. We probeerden van alles en uiteindelijk lukte het. Ik ben ook zelfstandiger geworden. Ik regel meer dingen zelf, ook thuis. Dat vinden mijn ouders best fijn.”

“Bij ons in de buurt groeien allerlei planten. Ik heb geleerd welke planten je beter niet kunt aanraken, ook al zie je geen stekels. Ik weet dat je dode takken nodig hebt om vuur te maken. Je moet daarom geen takken afbreken van een boom; dat werkt niet. En laatst bouwden we een hut bij iemand in de tuin, met takken en lakens. Mijn vriendin en ik gingen direct knopen maken, want dat hebben we geleerd bij Scouting. Scouting is gewoon ook heel gezellig, we hebben veel lol. Pas mochten wij leiding zijn en de leiding speelde alsof ze kinderen waren.  Ze deden heel kinderachtig, dat was grappig.”

6#Girls in the lead

Naam: Isa Druijff
Leeftijd: 11 jaar
Opleiding: groep 8 basisschool Scouting: Scouting Rhenen
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WIETEKE KOORN (40), OUD-BESTUURDER EN VICE-VOORZITTER  SCOUTING NEDERLAND:“Je leert omdenken: wat als alles goed gaat?”
“Scouting voelde in mijn jeugd als een thuis naast mijn eigen thuis. We hadden een hechte vriendengroep. Er waren veel uitdagingen en spannende ervaringen die bijdroegen aan het samenhorigheidsgevoel. De weg kwijtraken in de Ardennen en ook weer terugvinden tijdens een hike maakte bijvoorbeeld veel indruk. Als leiding heb ik ook mooie tijden gehad. Toen  we een Disneykamp organiseerden, geloofden de kinderen helemaal in de Ariël die ik was,  super cool.” 

“Het mooie aan Scouting is dat ik altijd heb gespeeld, maar ondertussen is er wel die doorlopende leerlijn. Toen ik aan het werk ging merkte ik pas hoeveel ik had geleerd en hoe  ik ben gevormd door Scouting. Wat ik normaal vind, is niet overal normaal. Ik kijk altijd naar  de kwaliteiten van mensen en handel vanuit vertrouwen. Je leert er omdenken: wat als alles goed gaat?”

“In mijn werk als officier van justitie kom ik in aanmerking met de donkere kant van de samenleving. Maar ook criminelen hebben hun kwaliteiten. De kunst is om je kwaliteiten voor de goede zaak in te zetten. Bij jongeren kun je met taakstraffen een duwtje geven in de juiste richting. Ook mijn leiderschapskwaliteiten zet ik in mijn functie dagelijks in. Ik werk dan ‘op zijn scouts’. Het maakt niet uit of je een troep aanstuurt die gaat hiken, of een opsporingsteam dat een nieuw onderzoek start. Ik probeer energie over te brengen: we hebben een gemeenschappelijk doel. En ook het doorzettingsvermogen aan te spreken: we kunnen dit!”
“Na een lange stop bij Scouting trad ik in 2012 toe tot het landelijk bestuur. Ik wilde heel graag Scouting verder brengen. Scouting bekend maken bij een breed publiek en me onder meer inzetten voor vrouwen binnen Scouting. Dat is gelukt, toen ik dit jaar afscheid nam zaten er meer vrouwen dan mannen in het bestuur! Vrouwen zijn eerder geneigd dan mannen om te denken dat we het niet kunnen. Maar als je naar je hart luistert, dan klopt het altijd. Je kunt  het gewoon.” 

Naam: Wieteke Koorn
Leeftijd: 40 jaar 
Opleiding: rechten aan de universiteit GroningenBaan: Officier van justitie landelijk parket Scouting:  Oud-bestuurder en vice-voorzitter  Scouting Nederland
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TESSA HASEKAMP (15), WATERSCOUTINGGROEP SAKOTO KITAHARA:
“Je kunt niet onzeker zijn in de zeilboot”
“Ik had nooit iets met boten. Tot ik in 2014 tijdens de Vlietdagen in Leidschendam werd overgehaald om lid te worden van Sakoto Kitahara. Dat is de waterscoutinggroep voor meiden. Ik vind het nu zo leuk dat ik graag mijn eigen zeilboot wil.”
“Elke vrijdagavond hebben we een opkomst. We doen allerlei activiteiten. De ene keer bakken we taarten, een andere keer doen we spelletjes. En soms hebben we een feestje op vrijdagavond. In het zomerseizoen varen we op zaterdag of zondag. Af en toe gaan we een weekend op kamp. We maken vuur en koken daarop. En we doen speurtochten. Scouting is gewoon heel leuk!”

Leren zeilen 
“We zeilen met stalen lelievlet boten. In het begin vond ik het best eng, vooral het schuin gaan en water scheppen. Nu vind ik dat juist leuk. Zeilen is in het begin best lastig. Je moet goed op de wind letten. Op windvlagen en op het draaien van de wind. In mijn eerste jaar op Scouting wonnen we de derde prijs met de Kaagcup, een zeilevenement voor Scoutinggroepen uit de hele regio. Een ander hoogtepunt voor mijzelf was het behalen van mijn CWO 3 zeildiploma, in de zomer van 2018. Ik wil straks als ik 16 jaar ben ook CWO 4 halen.”

Veel nieuwe vriendinnen
“Van Scouting heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Want je kunt niet onzeker zijn in de zeilboot. Als je te veel nadenkt en twijfelt, dan gaat het mis. Je moet dus gewoon je gedachten uitschakelen. Scouting helpt me ook in het gewone leven. Vroeger durfde ik niet op mensen af te stappen, nu wel.  
Onze Scoutinggroep is heel gezellig. We zijn nu met 13 meiden. Ik heb veel nieuwe vriendinnen gemaakt. We gaan ook met elkaar om buiten Scouting. Dan doen we samen leuke dingen.”
Eigen zeilboot 
“Ik wil heel graag een eigen zeilboot. Mijn ouders en zus hebben niets met varen, maar ik heb mijn vader bijna zover om een boot te kopen. En later wil ik leiding worden. Dat lijkt me leuk.” 

10#Girls in the lead

Naam: Tessa Hasekamp
Leeftijd: 15 jaar 
Opleiding: 4e klas vmbo-tl
Scouting:  Waterscouting Sakoto Kitahara
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TROTSE JULIA POLDERMAN (15) BIJ SCOUTING JAN WANDELAAR:
“Iedereen mag zichzelf zijn bij scouting”
“Of ik trots ben dat ik scout ben? Zeker! Want het is een geweldige groep. Iedereen mag zichzelf zijn. En iedereen respecteert elkaar. Als er iemand bijkomt, dan nemen we hem of haar direct op in de groep.” 

“Op mijn elfde werd ik lid van Scouting Jan Wandelaar. Twee weken later ging ik al een week mee op zomerkamp in Ommen. Tenten opzetten en leuke dingen doen. Het was heel gezellig!”
“De Scouting is elke zaterdagochtend. We doen altijd weer iets anders. We maken een vuurtje, doen spellen en leren knopen. Als we een activiteit in het bos hebben, nemen we een vuilniszak mee. Voor het afval dat we tegenkomen. In de Scoutingwet staat dat we goed voor de natuur moeten zorgen.” 

“Andere hoogtepunten? Sowieso de drie andere zomerkampen. En we hebben nog meer kampen, zoals het winterkamp met de waterscouts. Tijdens elk kamp doen we een hike, met bij elke post een spel. ‘s Avonds eten we chili con carne. Op zomerkamp is er een hike met overnachting. Dan krijgen we twee zeiltjes mee en moeten we het zelf uitzoeken. We maken dan onze eigen tent en gaan liggen. Soms zijn er hoogteactiviteiten. Die laat ik altijd aan anderen over. Als je iets niet wilt, dan hoeft dat echt niet.” 
“Ook ging ik al drie keer naar de regionale Scoutingwedstrijden (RSW). En dit jaar deden we mee aan de landelijke Scoutingwedstrijden (LSW) in Baarn. Wat die wedstrijd inhoudt? Je moet zorgen dat je kampement en je keuken netjes staan. En je doet spellen. We werden 11e van de 107 groepen. En ik kwam nog op het Jeugdjournaal!” 

“Ik ben nu ploegleider. Dat zie je aan de twee witte streepjes op mijn blouse. Ik leid een groepje van vijf scouts, samen met een assistent-ploegleider. Samen coördineren we activiteiten. Na de zomer vlieg ik over, dan ben ik explorer. Uiteindelijk word ik graag welpenleiding.”

Naam: Julia Polderman
Leeftijd: 15 jaar 
Opleiding: 3e klas mavo
Scouting: Scouting Jan Wandelaar
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SCOUTING IS NOG STEEDS INSPIRATIEBRON VOOR NICOLIEN ZUIJDGEEST: “Zonder scouting had ik dit werk nu niet gedaan”
“Vroeger zat ik op Scouting. Ik heb er altijd veel aan gehad in mijn leven. Bijvoorbeeld toen ik een draai wilde geven aan mijn loopbaan. Ik werk nu als facilitator en trainer met groepen, die ik ondersteun bij organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en stressmanagement. Als ik vroeger niet bij Scouting had gezeten, dan had ik dit werk nu waarschijnlijk niet gedaan.” 

“Tot mijn tiende woonde ik in de Verenigde Emiraten. Daar zat ik bij Scouting, samen met kinderen uit landen zoals India, Pakistan en Sri Lanka, Arabische en Europese landen. Heel leerzaam. Terugverhuisd naar Nederland, sloot ik me aan bij Scouting Rurik in Heiloo. Die Scoutingtijd vond ik nóg leuker. Omdat het in Nederland niet zo heet is, konden we veel meer buiten spelen. We gingen het bos in, kampeerden, navigeerden, kookten op plaggen, verzin het maar. We lieten onszelf uit, werkten samen en ontdekten de wereld.”
“Ik studeerde Arabisch en ging met die achtergrondkennis als journalist en schrijver werken. Dat werd me op een gegeven moment te statisch en solitair. Toen dacht ik na: wat vond ik vroeger altijd leuk om te doen? Ik kwam uit op het organiseren van activiteiten en het leidinggeven bij Scouting. Groepen in beweging krijgen, samenwerken, communiceren en samen lol hebben. Dat werd de rode draad in mijn huidige werk. Als facilitator hoef ik vaak alleen handreikingen te geven: de groep heeft de wijsheid zelf in pacht en iedereen telt mee. Dat heb ik geleerd bij Scouting. En het leuke is: de nadruk in mijn trainingen ligt tegenwoordig op interactief leren, spelenderwijs. Dat is toch een droombaan?”

“Scouting maakt je bewust van je omgeving, laat je je grenzen verleggen en prikkelt je nieuwsgierigheid naar de wereld. Je leert samenwerken, op jezelf vertrouwen én op anderen te bouwen. Het draagt echt bij aan je ontwikkeling. Zet mij in een grote stad en ik weet waar ik ben en waar ik naartoe moet. Dat komt door al die oriëntatiespellen met kompas en gps. Ook belangrijk: iedereen bij Scouting is gelijk, ongeacht achtergrond en overtuiging. Het maakt mij niet uit of ik te maken heb met een minister, een generaal of een schoonmaker. Ik kan met iedereen door één deur. Ik zie de mens zonder alle poespas eromheen.”  
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Naam: Nicolien Zuijdgeest
Leeftijd: 48
Baan: Facilitator/trainer 
Scouting: Brownies (American Scouts)  in de  Verenigde Arabische Emiraten  & Scouting Rurik  Heiloo



TIP VAN HEUSDEN VERLEGT GRENZEN BIJ SCOUTING BEN LABRE: 
“Ik heb geleerd dat het goed is om jezelf te zijn”
“Toen ik op mijn zesde bij scouting kwam, was ik heel verlegen. Nu heb ik veel vrienden en ben ik erachter gekomen dat ik het leuk vind om voor een groep te staan en leiding te geven. Dat kan handig zijn in mijn latere werkleven.”

“Omdat ik niet zo van sport hield, gaven mijn ouders me op bij Scouting. Ik kwam bij de Bevers. We deden veel spellen. In het begin vond ik het eerst best eng maar omdat ik snel vrienden maakte, werd het al gauw leuk. Vooral de kampen: zonder je ouders weg en constant leuke dingen doen met je vrienden. Die vriendschappen zijn trouwens heel waardevol. We zijn er voor elkaar.” 

“Ik heb geleerd dat het altijd goed is om jezelf te zijn. Dat wordt bij Scouting juist gewaardeerd. Belangrijk voor mij, want omdat ik zo verlegen was, paste ik me snel aan en deed ik wat mensen van mij wilden om erbij te horen. Maar dat was helemaal niet nodig. Iedereen krijgt bij Scouting ook de kans om ergens in uit te blinken, want je doet elke week weer iets anders. Ik kwam erachter dat ik het leuk vind om dingen te koken. Samenwerken? Dat heb ik moeten leren. Ik heb ontdekt dat het goed is dat je om hulp durft te vragen. Want dan heb je veel meer kans om het probleem op te lossen. Bovendien leer je elkaar goed kennen. Ik heb daar zeker iets aan in mijn dagelijkse leven.” 

“Bij scouting word je uitgedaagd om je grenzen te verleggen. Op een gegeven moment moesten we onze eigen opkomst organiseren. Dat betekent dat je activiteiten moet bedenken, deze moet uitleggen en de leiding moet nemen, zodat de anderen meedoen met de activiteiten die jij hebt bedacht. Dat in de spotlights staan, vond ik heel spannend. Maar ik ben erachter gekomen dat ik het juist heel leuk vind om voor een groep te staan. Het afgelopen jaar was ik voorzitter van mijn Explorer-groep. Ook toen werd van me verwacht dat ik het initiatief nam. Dat is heel goed gegaan.”

Girls in the lead#1716#Girls in the lead

Naam: Tip van Heusden
Leeftijd: 17 jaar
Opleiding: VWO (nu een tussenjaar)  Scouting: Scouting Ben Labre



MARJOLEIN SLUIJTERS (46), BESTUURSLID WAGGGS, VOORZITTER REGIO EUROPA“De PipPi Langkous-mentaliteit neem ik  mijn leven lang mee”
“Scouting is de basis voor hoe ik in het leven sta. Ik herken dat in mensen uit de Scoutingfamilie. In hoe ze naar de wereld kijken: zorgvuldig, begaan met de natuur, een hart voor jongeren en hun ontwikkeling. Ik geef deze waarden ook door aan mijn zonen van 6 en 9. De oudste is, zonder mijn bemoeienis, net gestart bij de welpen.” 

“Mijn Scoutingervaring heeft gedurende mijn professionele loopbaan deuren geopend die anders gesloten waren gebleven. Door de contacten binnen Scouting en ook door de vaardigheden die ik er heb opgedaan op het gebied van leiderschap, bestuurswerk en financiën. Op mijn 7e was ik lid van de welpen en op mijn 20e zat ik in het jongerenbestuur. Ik heb daarna meerdere functies bekleed binnen de vereniging in Nederland en nu ben ik bestuurslid van WAGGGS wereldwijd en voorzitter voor Europa. Ik besteed zo’n 20 uur per week aan de WAGGGS, naast een 40-urige werkweek en het moederschap. Dit vraagt niet alleen veel van mij maar ook van mijn gezin. Maar ik wil graag iets terug geven aan de vereniging die mij zoveel gebracht heeft. En nog steeds: onvergetelijke verbinding en contacten, kennis van andere culturen en leiderschapsstijlen over de hele wereld.” 
“Of Scouting veranderd is in de jaren? Absoluut! De waarden zijn nog steeds hetzelfde. Maar het Scoutingspel sluit aan bij de belevingswereld van de jeugd van nu. En ook is er nu een prachtig talentenprogramma waar je goed begeleid wordt. Ik kom uit een tijd dat ik leerde door gewoon maar te doen. Daarbij ging ik af en toe flink op mijn neus. Uiteindelijk kwam het natuurlijk goed en dat sterkte mijn zelfvertrouwen. Een beetje als Pippi Langkous: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Die mentaliteit heb ik gekregen door Scouting en die neem ik mijn leven lang mee. Aan de meiden die nu lid zijn wil ik zeggen: zoek steun bij andere vrouwen, met elkaar kunnen we de wereld een beetje mooier maken.” 

Girls in the lead#1918#Girls in the lead

Naam: Marjolein Sluijters
Leeftijd: 46
Opleiding: WO, ontwikkelingspsychologieBaan: Directeur samenwerkingsverband  primair  onderwijs
Scouting: oud-bestuurder en Europees  voorzitter WAGGGS



Wist je dat:
● 30.000 meiden wekelijks uitgedaagd worden bij Scouting  
● de methode van Scouting bijdraagt bij aan de 

persoonlijke ontwikkeling van jongeren
● de pedagogische begeleiding het 

verantwoordelijkheidsgevoel en leiderschapscompetenties bevordert
● lichamelijke activiteit de gezondheid en sociale vaardigheden verbetert
● het socialiserende en pedagogische kader van Scouting een positief  Effect heeft op de arbeidsmarkt
● Scouting vroegtijdige schooluitval voorkomt
● 13.000 meiden en vrouwen vrijwilliger zijn bij Scouting 
● 75% van de vrijwilligers jonger is dan 25 jaar 
● 25% van de Scoutingvrijwilligers daarnaast ook vrijwilliger is bij  een andere organisatie 
● er wereldwijd meer dan 10 miljoen meiden lid zijn van Scouting 
● er meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland zijn

Girls in the lead#21

Don’t judge a hero 
by the size of her  

cape

20#Girls in the lead



Ouders over Scouting
“Ik zie dat mijn dochter meer zelfvertrouwen heeft gekregen sinds ze bij Scouting zit. Ze heeft nieuwe vriendinnen gemaakt en zit lekker in haar vel.”

“Ik ben eigenlijk alleen maar 
enthousiast over deze organisatie waarin het proces naar volwassenwording op een speelse wijze wordt begeleid. Geweldig.”

“De eerste keer kamp was 
best spannend, maar toe 
mijn dochter terugkwam, 
moe, vies en met een brede 
glimlach, wist ik dat ze weer 
een stukje gegroeid was.”

“Ik zat vroeger zelf bij 
Scouting en ik heb er 
heel goede herinne
ringen aan. Dat gun ik 
mijn dochter ook.”

“Nu mijn dochter studeert zegt ze vaak hoeveel ze aan Scouting heeft gehad en nog steeds. De manier waarop je dingen aanpakt, hoe je samenwerkt en hoe ze in het leven staat”.

“Scouting is helemaal super voor onze dochter. Ze kan er leren en wordt gemotiveerd, niet  gedwongen. Heel verrijkend.”

“Mijn dochter kan niet 
wachten tot het weer 
 zaterdag is. Lekker  buiten 
zijn, vies worden en 
 avonturen beleven”.

Girls in the lead#2322#Girls in the lead



OVER DE BESTE LEERSCHOOL 

VOOR MEIDEN DIE LEIDERSCHAP 

WILLEN TONEN

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het 

wel kan’. Dit Pippi Langkousgevoel is the spirit bij 

de  meiden die werden geïnterviewd voor Girls in the 

lead. Ze hebben niet alleen veel plezier bij Scouting, ze 

ontwikkelen allerlei  sociale vaardigheden en hebben 

daar in hun dagelijks leven veel baat bij. Op school, 

tijdens hun studie en als ze hun carrière opbouwen. 

In Girls in the lead vertellen jonge en oud-scouts met 

passie welke impact Scouting op hun leven heeft.


