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Girls in the lead

Uit recent onderzoek na
ar de effecten van Scou
ting blijkt dat meiden nie
beleven en vrienden voor
t alleen veel plezier
het leven maken. Ze ler
en ook veel bij Scouting.
ze een tent opzetten, ee
Niet alleen hoe
n maaltijd bereiden of de
weg vinden tijdens een
gaat ook over samenwerk
dro
pping. Het
en, uitdagingen aangaa
n en voor zichzelf opkome
spelenderwijs in een pre
n.
Dit gebeurt
ttige omgeving.
Reacties van meiden bij
Scouting: “Ik heb geleerd
om dingen op te lossen
focussen op het probleem
en niet te
.” “Ik was vroeger snel ba
ng voor nieuwe zaken en
mensen maar ik ben ee
nieuwe
n stuk zelfverzekerder ge
worden” “Ik durf nu ook
te geven binnen de groep
mi
jn
mening
en het voortouw te neme
n op bepaalde momente
nu voor een groep uitleg
n.” “Ik durf
van een spel te doen.”
Wekelijks gaan er zo’n 30
.000 meiden met veel en
thousiasme naar Scoutin
er ruim 11.000 vrouwelij
g. Daarnaast zijn
ke vrijwilligers actief. Als
deze meiden later een ca
merken ze dat ze veel ple
rriè
re opbouwen,
zier hebben van de socia
le vaardigheden die ze he
ontwikkeld. Verantwoord
bb
en
elijkheid nemen, lef tonen
en leiding nemen. Ook he
netwerk opgebouwd bij
bben ze een
Scouting die in het werk
of studie goed van pas ko
en wereldwijd.
mt. In Nederland
In Girls in the lead verte
llen Scoutingmeiden en
oud-scouts met passie wa
heeft gebracht. Pas op,
t Scouting hen
hun verhalen kunnen aa
nstekelijk zijn!
Nader kennismaken me
t Scouting als
jeugdlid of vrijwilliger?
Ga naar www.scouting

.nl

undation

WAGGGS en UPS Fo

Girls in the lead#3

Naam:
Leeftijd:
Opleiding:
Scouting:

Blessing Aihebholo
ria
11 jaar
Groep 7 van de ba
sisschool
Leger des Heils Majo
or Bosshardt

BLESSING (9 JAAR) ZIT OP LEG

ER DES HEILS SCOUTING:

“Buiten zie je hoe de wereld er echt uit ziet
”

“Toen ik 5 was, kwam ik
bij Leger des Heils Scou
ting. Ik ben nu 9. Het is elk
Als mijn moeder het een
e woensdagmiddag.
keer vergeet, pak ik snel
de fiets want ik wil geen
enkele keer missen.”
“We doen vaak leuke sp
elletjes. Op winterkamp
maken we vuur met stokje
dan marshmallows rooste
s waarop we
ren of worstjes. Ik mag nu
zelf vuur maken, want ik
vuurmakersbadge op mi
heb een
jn blouse. Ik heb ook ee
n kookbadge en een ’s-n
slapen-badge. Ik kan kn
ac
hts
-in-de-tentopen maken, een platte
knoop en een achtknoop
naar de Gaasperplas. Vo
.
We
ga
an vaak
lgende week gaan we als
afsluiting van het seizoen
De scouts maken dan ee
barbecueën.
n vlot. Wij mogen dat no
g niet, want wij zijn welpe
is, mogen we erop.”
n. Als het vlot klaar

Nachttochten

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

Meer vertrouwen

“Ik vond het lastig om vri
enden te maken. Mijn bro
er hielp me altijd maar nu
Ik heb meer vertrouwen
kan ik het zelf.
gekregen in mensen. Ik
he
b leuke vrienden bij Scou
zijn heel grappig. Omda
ting. Sommigen
t ik al zo lang bij Scoutin
g zit, ben ik gids. Een gid
nieuw zijn. Dat kan ik be
s
he
lpt kinderen die
st goed, vind ik. Het is leu
k om mensen te helpen.
leider worden.”
Ik wil later graag

Zelf ontdekken

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

4#Girls in the lead

Girls in the lead#5

Naam: Isa Druijff
Leeftijd: 11 jaar
Opleiding: groep 8
basisschool
Scouting: Scoutin
g Rhenen

ISA DRUIJFF (11) IS ENTHOUSIA

ST LID VAN SCOUTING RHENEN

:

”Je leert van alles, zoals samenwerken en vo
or
jezelf opkomen”
“Het is heel leuk bij Scou
ting. Overal in het bos ve
rstoppen, rennen en klim
En je leert van alles. Zo
men in bomen.
als samenwerken en vo
or jezelf opkomen, maar
ook over de natuur.”
“Twee jaar zit ik nu bij Sc
outing Rhenen. Mijn bro
er en mijn zusje zitten da
moeder zit in het bestuur.
ar ook en mijn
Elke zaterdag heb ik veel
zin om te gaan. We doen
zoals Buskruit, Weerwolv
leuke spellen,
en en Belgisch Verstoppe
rtje. Die spellen leren we
op school en in de buurt
oo
k aan kinderen
en die vertellen het weer
door aan anderen. Ik lee
samenwerken door die sp
r
oo
k
goed
ellen, ook met kinderen
die ik niet goed ken. Da
makkelijker contact met
ardoor maak ik
mensen. Bijvoorbeeld als
ik samen met mijn oude
en daar met iemand wil
rs naar het strand ga
spelen. Ik kom nu ook be
ter
voor mezelf op. Als ieman
zegt wat ik lastig vind, rea
d iets tegen me
geer ik beter.”
“Je krijgt ook doorzetting
svermogen. Dat had ik al
wel, maar door Scouting
meer. Pas waren we verdw
heb ik dat nu nog
aald met spoorzoeken. Ik
dacht wel even: ‘Jongen
goed?’ Maar we zijn toe
s, komt dit wel
n over het grote pad doorg
elopen en uiteindelijk za
staan. Ook met vuur ma
ge
n
we de leiding
ken, eerst lukte het niet.
We probeerden van alle
het. Ik ben ook zelfstandig
s
en uiteindelijk lukte
er geworden. Ik regel me
er dingen zelf, ook thuis.
ouders best fijn.”
Dat vinden mijn
“Bij ons in de buurt groeie
n allerlei planten. Ik heb
geleerd welke planten je
aanraken, ook al zie je ge
beter niet kunt
en stekels. Ik weet dat je
dode takken nodig hebt
Je moet daarom geen tak
om
vuur te maken.
ken afbreken van een bo
om; dat werkt niet. En laa
een hut bij iemand in de
tst
bo
uwden we
tuin, met takken en laken
s. Mijn vriendin en ik gin
maken, want dat hebben
ge
n
dir
ec
t knopen
we geleerd bij Scouting.
Scouting is gewoon ook
hebben veel lol. Pas mo
heel gezellig, we
chten wij leiding zijn en
de leiding speelde alsof
Ze deden heel kinderac
ze kinderen waren.
htig, dat was grappig.”

6#Girls in the lead

Girls in the lead#7

Naam: Wieteke Ko
orn
Leeftijd: 40 jaar
Opleiding: rechten
aan de universiteit
Groningen
Baan: Officier van
justitie landelijk park
et
Scouting: O
 ud-bestuurder en
vice-voorzitter
Scouting Nederland

WIETEKE KOORN (40), OUD-BE

STUURDER EN VICE-VOORZITT

ER SCOUTING NEDERLAND:

“Je leert omdenken: wat als alles goed gaat

?”

“Scouting voelde in mijn
jeugd als een thuis naas
t mijn eigen thuis. We ha
vriendengroep. Er waren
dden een hechte
veel uitdagingen en span
nende ervaringen die bijd
samenhorigheidsgevoel.
roegen aan het
De weg kwijtraken in de
Ardennen en ook weer ter
een hike maakte bijvoorbe
ugvinden tijdens
eld veel indruk. Als leiding
heb ik ook mooie tijden
we een Disneykamp org
gehad. Toen
aniseerden, geloofden de
kinderen helemaal in de
super cool.”
Ariël die ik was,
“Het mooie aan Scoutin
g is dat ik altijd heb gesp
eeld, maar ondertussen
doorlopende leerlijn. Toen
is er wel die
ik aan het werk ging me
rkte ik pas hoeveel ik ha
ik ben gevormd door Sc
d geleerd en hoe
outing. Wat ik normaal vin
d, is niet overal normaal.
de kwaliteiten van mens
Ik kijk altijd naar
en en handel vanuit vertro
uwen. Je leert er omdenk
goed gaat?”
en: wat als alles
“In mijn werk als officier
van justitie kom ik in aanm
erking met de donkere ka
samenleving. Maar ook
nt van de
criminelen hebben hun kw
alit
eiten. De kunst is om je
de goede zaak in te zette
kwaliteiten voor
n. Bij jongeren kun je me
t taakstraffen een duwtje
richting. Ook mijn leiders
geven in de juiste
chapskwaliteiten zet ik in
mijn functie dagelijks in.
scouts’. Het maakt niet uit
Ik
werk dan ‘op zijn
of je een troep aanstuurt
die gaat hiken, of een op
dat een nieuw onderzoek
sp
oringsteam
start. Ik probeer energie
over te brengen: we hebb
gemeenschappelijk doel.
en een
En ook het doorzettingsve
rmogen aan te spreken:
we kunnen dit!”
“Na een lange stop bij Sc
outing trad ik in 2012 toe
tot het landelijk bestuur.
Scouting verder brengen
Ik wilde heel graag
. Scouting bekend make
n
bij een breed publiek en
inzetten voor vrouwen bin
me onder meer
nen Scouting. Dat is geluk
t, toen ik dit jaar afscheid
meer vrouwen dan mann
nam zaten er
en in het bestuur! Vrouw
en zijn eerder geneigd da
denken dat we het niet ku
n
ma
nnen om te
nnen. Maar als je naar je
hart luistert, dan klopt he
het gewoon.”
t altijd. Je kunt

8#Girls in the lead

Girls in the lead#9

Naam: Tessa Hase
kamp
Leeftijd: 15 jaar
Opleiding: 4e klas
vmbo-tl
Scouting: Watersc
outing Sakoto Kitaha
ra

TESSA HASEKAMP (15), WATER

SCOUTINGGROEP SAKOTO KITAH

ARA:

“Je kunt niet onzeker zijn in de zeilboot”

“Ik had nooit iets met bo
ten. Tot ik in 2014 tijden
s de Vlietdagen in Leids
overgehaald om lid te wo
chendam werd
rden van Sakoto Kitahara
. Dat is de waterscouting
Ik vind het nu zo leuk da
groep voor meiden.
t ik graag mijn eigen zeilbo
ot wil.”
“Elke vrijdagavond hebb
en we een opkomst. We
doen allerlei activiteiten.
bakken we taarten, een
De ene keer
andere keer doen we sp
elle
tjes. En soms hebben we
vrijdagavond. In het zome
een feestje op
rseizoen varen we op za
terdag of zondag. Af en
weekend op kamp. We
toe
gaan we een
maken vuur en koken da
arop. En we doen speurto
gewoon heel leuk!”
chten. Scouting is

Leren zeilen

“We zeilen met stalen leli
evlet boten. In het begin
vond ik het best eng, vo
en water scheppen. Nu
oral het schuin gaan
vind ik dat juist leuk. Zeilen
is in het begin best lastig
de wind letten. Op windv
. Je moet goed op
lagen en op het draaien
van de wind. In mijn eerst
wonnen we de derde pri
e
jaar op Scouting
js met de Kaagcup, een
zeilevenement voor Scou
hele regio. Een ander ho
tin
gg
roepen uit de
ogtepunt voor mijzelf wa
s het behalen van mijn CW
in de zomer van 2018. Ik
O 3 zeildiploma,
wil straks als ik 16 jaar be
n ook CWO 4 halen.”

Veel nieuwe vriendinnen

“Van Scouting heb ik me
er zelfvertrouwen gekre
gen. Want je kunt niet on
zeilboot. Als je te veel na
zeker zijn in de
denkt en twijfelt, dan ga
at het mis. Je moet dus
uitschakelen. Scouting he
gewoon je gedachten
lpt me ook in het gewone
leven. Vroeger durfde ik
te stappen, nu wel.
niet op mensen af
Onze Scoutinggroep is he
el gezellig. We zijn nu me
t 13 meiden. Ik heb veel
gemaakt. We gaan ook
nieuwe vriendinnen
met elkaar om buiten Sc
outing. Dan doen we same
n leuke dingen.”

Eigen zeilboot

“Ik wil heel graag een eig
en zeilboot. Mijn ouders
en zus hebben niets me
mijn vader bijna zover om
t varen, maar ik heb
een boot te kopen. En lat
er wil ik leiding worden.
Dat lijkt me leuk.”

10#Girls in the lead

Girls in the lead#11

Naam: Julia Polde
rman
Leeftijd: 15 jaar
Opleiding: 3e klas
mavo
Scouting: Scoutin
g Jan Wandelaar

TROTSE JULIA POLDERMAN (15

) BIJ SCOUTING JAN WANDELA

AR:

“Iedereen mag zichzelf zijn bij scouting”

“Of ik trots ben dat ik sco
ut ben? Zeker! Want het
is een geweldige groep.
zichzelf zijn. En iedereen
Iedereen mag
respecteert elkaar. Als er
iemand bijkomt, dan neme
haar direct op in de groep
n we hem of
.”
“Op mijn elfde werd ik lid
van Scouting Jan Wand
elaar. Twee weken later
mee op zomerkamp in Om
ging ik al een week
men. Tenten opzetten en
leuke dingen doen. Het
was heel gezellig!”
“De Scouting is elke zater
dagochtend. We doen alt
ijd weer iets anders. We
vuurtje, doen spellen en
maken een
leren knopen. Als we ee
n activiteit in het bos he
vuilniszak mee. Voor he
bb
en
, nemen we een
t afval dat we tegenkome
n. In de Scoutingwet sta
de natuur moeten zorge
at
da
t we goed voor
n.”
“Andere hoogtepunten?
Sowieso de drie andere
zomerkampen. En we he
kampen, zoals het winter
bben nog meer
kamp met de waterscouts
. Tijdens elk kamp doen
bij elke post een spel. ‘s
we een hike, met
Avonds eten we chili co
n carne. Op zomerkamp
overnachting. Dan krijge
is
er
een hike met
n we twee zeiltjes mee en
moeten we het zelf uitzo
dan onze eigen tent en
eken. We maken
gaan liggen. Soms zijn er
hoogteactiviteiten. Die laa
anderen over. Als je iets
t ik altijd aan
niet wilt, dan hoeft dat ec
ht niet.”
“Ook ging ik al drie keer
naar de regionale Scoutin
gwedstrijden (RSW). En
we mee aan de landelijk
dit jaar deden
e Scoutingwedstrijden (LS
W) in Baarn. Wat die we
Je moet zorgen dat je ka
ds
trijd inhoudt?
mpement en je keuken ne
tjes staan. En je doet sp
11e van de 107 groepen
ellen. We werden
. En ik kwam nog op het
Jeugdjournaal!”
“Ik ben nu ploegleider. Da
t zie je aan de twee witte
streepjes op mijn blouse.
groepje van vijf scouts,
Ik leid een
samen met een assisten
t-p
loe
gleider. Samen coördine
activiteiten. Na de zome
ren we
r vlieg ik over, dan ben ik
explorer. Uiteindelijk wo
welpenleiding.”
rd ik graag

12#Girls in the lead

Girls in the lead#13

Naam: Nicolien Zu
ijdgeest
Leeftijd: 48
Baan: Facilitator/tra
iner
Scouting: Brownie
s (American Scouts)
in de Verenigde Arab
ische Emiraten
& Scouting Rurik H
eiloo

14#Girls in the lead

SCOUTING IS NOG STEEDS INS

PIRATIEBRON VOOR NICOLIEN

ZUIJDGEEST:

“Zonder scouting had ik dit werk nu niet ge
daan”

“Vroeger zat ik op Scoutin
g. Ik heb er altijd veel aa
n gehad in mijn leven. Bij
ik een draai wilde geven
voorbeeld toen
aan mijn loopbaan. Ik we
rk
nu als facilitator en traine
die ik ondersteun bij org
r met groepen,
anisatieontwikkeling, tea
montwikkeling en stressm
vroeger niet bij Scouting
anagement. Als ik
had gezeten, dan had ik
dit werk nu waarschijnlijk
niet gedaan.”
“Tot mijn tiende woonde
ik in de Verenigde Emira
ten. Daar zat ik bij Scou
kinderen uit landen zoals
ting, samen met
India, Pakistan en Sri La
nka, Arabische en Europ
leerzaam. Terugverhuisd
ese landen. Heel
naar Nederland, sloot ik
me aan bij Scouting Rurik
Scoutingtijd vond ik nóg
in Heiloo. Die
leuker. Omdat het in Ne
derland niet zo heet is, ko
buiten spelen. We ginge
nd
en we veel meer
n het bos in, kampeerde
n, navigeerden, kookten
het maar. We lieten onsze
op
pla
ggen, verzin
lf uit, werkten samen en
ontdekten de wereld.”
“Ik studeerde Arabisch en
ging met die achtergron
dkennis als journalist en
Dat werd me op een gege
schrijver werken.
ven moment te statisch
en solitair. Toen dacht ik
ik vroeger altijd leuk om
na: wat vond
te doen? Ik kwam uit op
het organiseren van activi
leidinggeven bij Scouting
tei
ten en het
. Groepen in beweging krij
gen, samenwerken, comm
samen lol hebben. Dat we
uniceren en
rd de rode draad in mijn
huidige werk. Als facilita
alleen handreikingen te
tor
hoef ik vaak
geven: de groep heeft de
wijsheid zelf in pacht en
Dat heb ik geleerd bij Sc
ied
ere
en telt mee.
outing. En het leuke is: de
nadruk in mijn trainingen
op interactief leren, spele
ligt tegenwoordig
nderwijs. Dat is toch een
droombaan?”
“Scouting maakt je bewu
st van je omgeving, laat
je je grenzen verleggen
nieuwsgierigheid naar de
en prikkelt je
wereld. Je leert samenw
erken, op jezelf vertrouw
te bouwen. Het draagt ec
en én op anderen
ht bij aan je ontwikkeling
. Zet mij in een grote sta
ben en waar ik naartoe
d en ik weet waar ik
moet. Dat komt door al die
oriëntatiespellen met ko
belangrijk: iedereen bij Sc
mpas en gps. Ook
outing is gelijk, ongeacht
achtergrond en overtuig
niet uit of ik te maken he
ing. Het maakt mij
b met een minister, een
generaal of een schoonm
iedereen door één deur.
aker. Ik kan met
Ik zie de mens zonder alle
poespas eromheen.”

Girls in the lead#15

Naam: Tip van Heus
den
Leeftijd: 17 jaar
Opleiding: VWO (n
u een tussenjaar)
Scouting: Scoutin
g Ben Labre

TIP VAN HEUSDEN VERLEGT GR

ENZEN BIJ SCOUTING BEN LABR

E:

“Ik heb geleerd dat het goed is om jezelf te

zijn”

“Toen ik op mijn zesde bij
scouting kwam, was ik he
el verlegen. Nu heb ik ve
ben ik erachter gekome
el vrienden en
n dat ik het leuk vind om
vo
or
een groep te staan en leid
Dat kan handig zijn in mi
ing te geven.
jn latere werkleven.”
“Omdat ik niet zo van sp
ort hield, gaven mijn oude
rs me op bij Scouting. Ik
Bevers. We deden veel
kwam bij de
spellen. In het begin vond
ik het eerst best eng ma
vrienden maakte, werd he
ar
omdat ik snel
t al gauw leuk. Vooral de
kampen: zonder je oude
leuke dingen doen met je
rs
weg en constant
vrienden. Die vriendsch
appen zijn trouwens heel
er voor elkaar.”
waardevol. We zijn
“Ik heb geleerd dat het alt
ijd goed is om jezelf te zijn
. Dat wordt bij Scouting
Belangrijk voor mij, want
juist gewaardeerd.
omdat ik zo verlegen wa
s, paste ik me snel aan
mensen van mij wilden om
en
deed ik wat
erbij te horen. Maar dat
was helemaal niet nodig
bij Scouting ook de kans
. Iedereen krijgt
om ergens in uit te blinke
n, want je doet elke week
Ik kwam erachter dat ik
weer iets anders.
het leuk vind om dingen
te koken. Samenwerken
leren. Ik heb ontdekt da
?
Da
t heb ik moeten
t het goed is dat je om hu
lp durft te vragen. Want
kans om het probleem op
da
n heb je veel meer
te lossen. Bovendien lee
r je elkaar goed kennen
iets aan in mijn dagelijkse
.
Ik
heb daar zeker
leven.”
“Bij scouting word je uitge
daagd om je grenzen te
verleggen. Op een gege
moesten we onze eigen
ven moment
opkomst organiseren. Da
t
betekent dat je activiteiten
deze moet uitleggen en
moet bedenken,
de leiding moet nemen,
zodat de anderen meed
die jij hebt bedacht. Dat
oen met de activiteiten
in de spotlights staan, vo
nd ik heel spannend. Ma
gekomen dat ik het juist
ar ik ben erachter
heel leuk vind om voor ee
n groep te staan. Het afg
voorzitter van mijn Explo
elopen jaar was ik
rer-groep. Ook toen werd
van me verwacht dat ik
Dat is heel goed gegaan
he
t initiatief nam.
.”

16#Girls in the lead

Girls in the lead#17

Naam: Marjolein Sl
uijters
Leeftijd: 46
Opleiding: WO, on
twikkelingspsycholo
gie
Baan: Directeur sa
menwerkingsverba
nd
primair onderwijs
Scouting: oud-bestu
urder en Europees
voorzitter WAGGG
S

MARJOLEIN SLUIJTERS (46), BE

STUURSLID WAGGGS, VOORZIT

TER REGIO EUROPA

“De PipPi Langkous-mentaliteit neem ik
mijn leven lang mee”

“Scouting is de basis voo
r hoe ik in het leven sta.
Ik herken dat in mensen
In hoe ze naar de werel
uit de Scoutingfamilie.
d kijken: zorgvuldig, bega
an met de natuur, een ha
hun ontwikkeling. Ik geef
rt voor jongeren en
deze waarden ook door
aan mijn zonen van 6 en
zonder mijn bemoeienis
9. De oudste is,
, net gestart bij de welpe
n.”
“Mijn Scoutingervaring he
eft gedurende mijn profes
sionele loopbaan deuren
die anders gesloten waren
geopend
gebleven. Door de conta
cten binnen Scouting en
vaardigheden die ik er he
oo
k door de
b opgedaan op het gebie
d van leiderschap, bestu
financiën. Op mijn 7e wa
urswerk en
s ik lid van de welpen en
op mijn 20e zat ik in het
Ik heb daarna meerdere
jon
gerenbestuur.
functies bekleed binnen
de vereniging in Nederla
bestuurslid van WAGGGS
nd
en
nu ben ik
wereldwijd en voorzitter
voor Europa. Ik besteed
per week aan de WAGG
zo’n 20 uur
GS, naast een 40-urige
werkweek en het moeders
niet alleen veel van mij ma
chap. Dit vraagt
ar ook van mijn gezin. Ma
ar ik wil graag iets terug
de vereniging die mij zo
geven aan
veel gebracht heeft. En
nog steeds: onvergetelijke
contacten, kennis van an
ve
rbi
nding en
dere culturen en leiders
chapsstijlen over de hele
wereld.”
“Of Scouting veranderd
is in de jaren? Absoluut!
De waarden zijn nog ste
het Scoutingspel sluit aa
eds hetzelfde. Maar
n bij de belevingswereld
van de jeugd van nu. En
prachtig talentenprogramm
ook is er nu een
a waar je goed begeleid
wordt. Ik kom uit een tijd
door gewoon maar te do
dat ik leerde
en. Daarbij ging ik af en
toe flink op mijn neus. Uit
het natuurlijk goed en da
ein
delijk kwam
t sterkte mijn zelfvertrouw
en. Een beetje als Pippi
het nog nooit gedaan, du
La
ngkous: ik heb
s ik denk dat ik het wel ka
n. Die mentaliteit heb ik
Scouting en die neem ik
ge
kre
gen door
mijn leven lang mee. Aa
n de meiden die nu lid zijn
zoek steun bij andere vro
wil
ik
zeggen:
uwen, met elkaar kunnen
we de wereld een beetje
mooier maken.”
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Don’t judge a hero
by the size of her
cape

20#Girls in the lead

Wist je dat:
●

30.000 me iden wekelijks uitgedaagd worden

●

de methode van Scouting bijdraagt bij aa n
de
persoonlijke ontwikkeling van jongeren

●

de pedagogische begele iding het
verantwoordelijkheidsgevoel en leidersch
apscom

bij Scouting

petent ies bevordert

●

lichamelijke act iviteit de gezondheid en soc

●

het socialiserende en pedagogische kader
van Scouting een positief
Effect heeft op de arbeidsmarkt

●

Scouting vroegtijdige schooluitva l voorkom
t

iale vaardigheden verbetert

●

13.000 me iden en vrouwen vrijwilliger zijn

●

75% van de vrijwilligers jonger is dan 25

●

25% van de Scoutingvrijwilligers daarnaas
t ook vrijwilliger is bij
een andere orga nisatie

●

er wereldwijd meer dan 10 miljoen me iden

●

er meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel

bij Scouting
jaar

lid zijn van Scouting
Nederland zijn

Girls in the lead#21

Ouders over Scouting
“Ik zie dat mijn dochter
meer zelf
vertrouwen heeft gekre
gen sinds ze bij
Scouting zit. Ze heeft nie
uwe vriendinnen
gemaakt en zit lekker in
haar vel.”

“Ik ben eigenlijk alleen
maar
enthousiast over deze
organisatie
waarin het proces naar
volwassen
wording op een speelse
wijze
wordt begeleid. Geweldi
g.”

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

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

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

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

“Nu mijn dochter stude
ert zegt ze vaak
hoeveel ze aan Scoutin
g heeft gehad
en nog steeds. De manie
r waarop je
dingen aanpakt, hoe je
samenwerkt en
hoe ze in het leven sta
at”.
22#Girls in the lead
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