Voorbeeldprojecten

Insignes

Internationaal
1.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Doe een project over internationaal voedsel en leer van een
buitenlander een buitenlandse maaltijd te bereiden. Breng deze
kennis, zoals organisatie, boodschappen en cultuurverschillen,
over op je afdeling.
2. Doe een project rondom een land, bijvoorbeeld het land waar je
naartoe op expeditie gaat.
3. Behaal de Europe Award. Zie de website voor de beschrijving
van deze award en wat je ervoor moet doen.
4. Organiseer een weekend voor je afdeling waarin je een ander
land centraal stelt. Denk aan voeding, taal, cultuur, spel, enz.
5. Bereid een expeditie in het buitenland voor.
Organiseer een Home Hospitality-project.
Neem deel aan een internationaal kamp, zoals de Wereld Jamboree of werk mee aan een
internationaal (Scouting)kamp in Nederland.
Breng een bezoek aan een van de Scoutingwereldcentra van WAGGGS of doe bijvoorbeeld doe
mee aan een Kandersteg werkweek.
Neem deel aan het International Campstaff Programme van de boyscouts of America of ga als
vrijwilliger naar een ander buitenlands kampeerterrein.
Leg contact met een buitenlandse Scoutinggroep, ga corresponderen met een buitenlandse
scout via de Postbox of correspondeer met iemand uit een ontwikkelingsland.
Neem contact op met scouts in de partnergemeente van je woonplaats
en probeer een uitwisseling te realiseren met (Scouting)jongeren uit
deze partnerstad. Stem dit wel goed af met je mentor op school.
Organiseer via Scouting Nederland een actie voor het land waar we een partnership mee
hebben, bijvoorbeeld Ghana (2010).
Organiseer een Zuid-Afrikaanse dag aan de hand van bijvoorbeeld het spelenboek ‘HayaNathi’
uit de ScoutShop.
Ga eens op zoek naar de verschillende culturen in je wijk en organiseer een ‘buitenlanddag’
voor je groep. Nodig mensen uit van zoveel mogelijk verschillende
nationaliteiten en vraag ze een spel uit hun geboorteland met jullie
te komen spelen.
Zoek uit welke buitenlandse Scoutinggroepen er in Nederland zijn, leg contact met één van hen
en organiseer een gezamenlijke opkomst.
Maak een internationaal spel dat je met je hele afdeling kunt spelen of organiseer een
regioactiviteit met buitenlandse spellen als carrom, capoeira en hnefata.
Doe een project over de derde wereld, bijvoorbeeld over Fair Trade, Max Havelaar of eerlijke
chocolade.
Sluit je aan bij een plaatselijk initiatief voor een ondersteuningsactie in het buitenland, neem
daaraan deel namens jullie afdeling.
Organiseer voor je Scoutinggroep de deelname aan de landelijke JOTA-JOTI en schrijf daar een
verslag over voor het landelijk JOTA-JOTI-rapport.
Houd op een school een presentatie over Scouting, bijvoorbeeld bij het vak maatschappijleer,
en laat vooral daarbij het internationale aspect van Scouting naar bovenkomen.
Leer een andere taal en breng, als je in het buitenland op bezoek bent, een bezoek aan een
lokale Scoutinggroep en houd daar een presentatie over Scouting Nederland in de taal van het
land of in het Engels, Duits of Frans.
Verdiep je in het spelaanbod van drie omliggende landen, haal daar een aantal leuke of andere
activiteiten uit en introduceer die bij je afdeling.
Zowel WOSM als WAGGGS, de wereldorganisaties van Scouting, heeft een aantal projecten
voor jeugdleden. Kies één van deze projecten uit en voer hem uit met je afdeling. Je kunt
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bijvoorbeeld denken aan Land of Adventures of Denkdag (World Thinking Day), maar er
verschijnen ook regelmatig nieuwe projecten. Kijk hiervoor op de website van WOSM
(www.scout.org) en WAGGGS (www.wagggsworld.org).
24. Sluit je aan bij de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars van Scoutingobjecten (NVVSO) en
leg een internationale verzameling aan van bijvoorbeeld postzegels of insignes.
25. Organiseer een Dutch evening op een internationaal kamp.
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