
Vrijwilliger bij Scouting?
Goed bezig!

36 vrijwilligers vertellen over hun vrijwilligerswerk bij Scouting



Basisinformatie
Naam: Suzanne Peelen
Scoutinggroep: St. Willebrord in Didam
Functie: beverleiding

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Samen met een leuk team de kids met 
allerlei achtergronden een leuke tijd geven.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Iedereen is gelijk en welkom. Door respect-
vol met elkaar om te gaan, door 
basiswaarden en -normen spelenderwijs 
over te brengen aan de kinderen. Op die 
manier probeer ik bij te dragen aan een 
beter Nederland.”

Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
“Ik ben vroeger als kabouter begonnen. Ik 
heb daar een hele leuke tijd gehad en dat 
gun ik anderen kinderen ook graag.”

Suzanne Peelen

Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
“Vooral omdat het gewoon leuk is. Ik ben 
begonnen bij de welpen. Bij de scouts heb ik 
mijn maatschappelijke stage bij de 
beverspeltak gedaan. Dat was zo leuk dat ik 
niet meer weg wilde.”

Basisinformatie
Naam: Megan Spruit
Scoutinggroep: Tonogroep in Schiedam
Functie: toen explorer en 
aspirant-beverleidster



Basisinformatie
Naam: Quinn Bommelé
Scoutinggroep: Kazan de Wolfgroep in 
Middelburg
Functie: explorerbegeleiding

Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
“Het is gestart toen we met een paar 
vrienden wat leuks wilden doen, toen zijn we 
begonnen om samen een welpenspeltak te 
draaien. Zo ben ik er ingerold en sinds kort 
begeleid ik de explorers.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Je krijgt de kans om de kinderen nieuwe/
andere skills mee te geven die ze niet op 
school mee krijgen.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Er komt een hoop bij kijken om alles goed 
geregeld te krijgen, maar alles is goed als je 
met een glimlach betaald wordt. Meer is niet 
nodig.”

Quinn Bommelé

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Ik vind het gewoon heel leuk om met de 
bevers bezig te zijn.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?   
“Jee, wat een moeilijke vraag. Ik hoop dat de 
bevers hier een waanzinnige tijd hebben en 
later met veel plezier terugdenken aan 
Scouting.”

Megan Spruit



Waarom ben je vrijwilliger 
bij Scouting?
“Ik wil de kids een leuke tijd 
meegeven. Daarbij kan ik 
wat anders bieden dan de 
standaard sporten zoals 
voetbal. Er is zoveel meer 
leuks.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Ik wil met mijn 
vrijwilligerswerk een 
handje bijdragen aan de 
maatschappij.”

Hoe draagt het 
vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter 
Nederland?
“Door de kinderen 
Scoutingskills mee te geven 
die zij de rest van hun 
leven kunnen gebruiken. 
Zoals emotionele en sociale 
vaardigheden, maar ook een 
vuurtje stoken. En naast de 
regulieren opkomsten ook de 
ervaring van op kamg gaan 
vind ik bijzonder.”

Dide korte

Basisinformatie
Naam: Dide Korte
Scoutinggroep: St. Willebrord in Didam
Functie: teamleider van de welpen



Basisinformatie
Naam: Troj de Leede
Scoutinggroep: Wesselgroep in 
Vlaardingen
Functie: teamleider van de scouts, 
bestuurslid, bezig met promotie van de 
Wesselgroep en verantwoordelijk voor 
twee 18+ groepen

Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
“Ik zit sinds mijn 4de op Scouting en heb 
eigenlijk elke speltak wel gezien. Na 1,5 jaar 
bij de landscouts te hebben gezeten, ben 
ik overgestapt naar de waterscouts. Vanuit 
daar door gegroeid naar leiding en al heel 
snel teamleider geworden. Het verschil met 
Scouting en ander vrijwilligerswerk is dat je 
jezelf bij Scouting op je eigen manier kunt 
ontwikkelen.”

Wat vind jij het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Wanneer je een kind weg ziet gaan met een 
lach geeft dat voldoening. Daarnaast mag en 
kan bij Scouting zo goed als alles en kan je 
dus doen wat je wil.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland? 
“Dat kan je op verschillende manieren zien. 
Er zijn kinderen die bij reguliere sporten 
onder gesneeuwd worden en, hoe bizar ook, 
merken dat ze niets waard zijn. Wanneer 
ze dan bij Scouting terecht komen zijn ze 
direct gelijk aan de groep en zie je ze weer 
helemaal opbloeien. Naast Scouting zit ik 
in diversen grote besturen in Vlaardingen. 
Een groot deel van de vrijwilligers van deze 
evenementen zijn mensen van Scouting. 
De vrijwilligers van Scouting hebben een 
bijzonder gedreven mentaliteit, wat het voor 
organisaties zo fijn maakt om mee samen te 
werken.”

Troj de Leede



Basisinformatie
Naam: Olle en Sandy de Bos
Functie: manager Scoutcentrum 
Rotterdam

Waarom zijn jullie vrijwilliger bij 
Scouting?
“Bij Scouting kun je op een hele andere 
manier bezig zijn met de jeugd dan dat wij 
op ons werk (onderwijs) doen. Als manager 
van Scoutcentrum Rotterdam ben je op 
een professionele manier met het leukste 
onderdeel van Scouting bezig; op kamp 
gaan! Daar komt ook nog eens bij dat wij 
een erg leuke club medewerkers hebben om 
alles mogelijk te maken voor onze gasten. 
Wij laten buitenlandse gasten, scholen en 
verenigingen kennis maken met Scouting in 
Nederland.”

Wat vinden jullie het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Als er weer nieuwe gasten vol verbazing 
ontdekken dat er zo’n mooi stukje natuur 
midden in de stad ligt. En als 
schoolkinderen weer eens onder de modder 
uit de sloot komen en het daardoor 
fantastisch naar hun zin hebben.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat 
jullie doen bij aan een beter Nederland?
“Wij bieden een plek om jezelf te ontdekken 
en grenzen te verleggen. Niet alleen onze 
gasten, maar ook onze medewerkers, 
leerlingen van praktijkscholen die bij ons 
stage lopen en de mensen met een 
beperking die bij ons een werkplek hebben. 
Verder dragen wij natuurlijk bij om een uniek 
stukje natuur te behouden, maar het mooist 
is als mensen groeien.”

Olle de Bos

SAndy de Bos



Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“De diversiteit aan kinderen/persoonlijkheden 
binnen Scouting is eindeloos. Je kan met 
allerlei mensen in contact komen tijdens alle 
activiteiten, waar je van kunt leren. Iedereen 
heeft ook zijn eigen ontwikkelingen, iedereen 
is anders en dat is mooi.”

Waarom ben je 
vrijwilliger bij 
Scouting?
“Je kunt bij Scouting 
mooi doorgroeien. 
Ik ben nog maar net 
leiding, maar in de 
afgelopen jaren heb ik 
telkens nieuwe 
dingen geleerd. Dat 
vind ik bijzonder.”

Hoe draagt het 
vrijwilligerswerk 
dat jij doet bij 
aan een beter 
Nederland?
“Je draagt bij 
aan de diversiteit 
van kinderen op 
het gebied van 
persoonlijkheid, 
ervaringen en 
interesses.”

Frank van mierlo

Basisinfo

Naam: Frank van Mierlo
Scoutinggroep: St. Willebrord in Didam
Functie: toen welpenleiding in opleiding



Basisinformatie
Naam: Julia Faber
Scoutinggroep: Greate Pier in Sneek
Functie: explorerbegeleiding

Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
“Om de gezelligheid. Ik ben zelf altijd 
jeugdlid en hulpleiding geweest tot ik 18 
was. De jaren daarna heb ik ‘s winters altijd 
geholpen met het onderhoud aan de vletten. 
Nu ik weer in Sneek woon, heb ik behoefte 
aan iets actiefs.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Het mooiste is het zien groeien van de 
jeugdleden in hun doen en laten. De 
zelfstandigheid en de leidinggevende 
kwaliteiten zie je echt tot bloei komen. En 
daarnaast stimuleer ik ze ook nog eens tot 
zeilen en waterrecreatie.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Wij leren onszelf en onze leden 
communiceren, aanpakken en 
samenwerken. De veilige plek die deze 
pubers bij ons hebben is uniek voor henzelf 
en de maatschappij.”

Julia Faber



Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
‘Ik wil als vrijwilliger de jeugd fantastische 
dingen laten beleven.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“De beloning is de dankbaarheid van de 
mensen waarmee je samenwerkt en de 
jeugd voor wie je bezig bent. Als zij blij zijn, 
ben ik ook blij!”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“We houden de jeugd van de straat en terwijl 
we dat doen proberen we ze spelenderwijs 
verschillende aspecten bij te brengen.”

Bas Baakman

Basisinformatie
Naam: Bas Baakman
Scoutinggroep: St. Willebrord in Didam
Functie: WSJ troepstaf 



Basisinformatie
Naam: Patrick Romijn
Scoutinggroep: Wesselgroep in 
Vlaardingen
Functie: penningmeester en plusscout

Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
“Ik ben vrijwilliger bij Scouting, omdat het 
voldoening geeft als je ziet hoeveel kinderen 
plezier beleven in het Scoutingspel. Daarbij 
komt dat wij een ontzettend leuk team 
hebben. Het gevoel van welbehagen. Je 
wordt gerespecteerd om wie je bent.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Op de centen zitten haha. Nee hoor, ik vind, 
na jarenlang leiding te zijn geweest, het nu 
fijn om een bestuurlijke functie te hebben en 
ik vind het mooi de groep te helpen met het 
financieel gezond blijven.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Door kinderen een plezierige en leerzame 
tijd tijdens hun jeugd te geven waar ze later 
vol trots op terug kunnen kijken. Ik ben er 
van overtuigd dat de dingen die kinderen 
leren tijdens Scouting bijdragen aan hun 
ontwikkeling waar ze hun hele verdere leven 
iets aan hebben. In teamverband werken, 
omgaan met tegenslagen, samen een 
oplossing zoeken voor een probleem, een 
uitdaging durven aangaan, knopen, koken, 
navigeren, ontdekken en zo veel meer.”

Patrick Romijn



Basisinformatie
Naam: Sita Eilander
Scoutinggroep: Borgergroep in Joure 
Functie: welpenleiding

Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
“Een paar jaar geleden ben ik gevraagd om 
een kookworkshop te geven op de open dag 
van Scouting. Omdat er een tekort was aan 
leiding, ben ik toen leiding gaan geven aan 
de welpen. Ik had helemaal geen 
Scoutingachtergrond en totaal geen 
ervaring. Dit belemmerde mij niet. Door de 
medeleiding en het bestuur voelde ik mij al 
snel thuis en kreeg ik alle hulp die ik nodig 
had. En ik leer nog elke dag bij. Een super 
ervaring.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Het mooist is om de kinderen te zien 
genieten van bijvoorbeeld een kampvuur, op 
kamp gaan of gewoon lekker buiten spelen.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Door de kinderen al vroeg mee te nemen in 
het belang van goede zorg voor de natuur, 
zal het later heel gewoon worden. Het is fijn 
om ze dingen bij te brengen en ze te leren 
over, onder andere, een beter milieu.”

Sita Eilander



Basisinformatie
Naam: Richard Spruit
Scoutinggroep: Tonogroep in Schiedam
Functie: voorzitter stichtingsbestuur, 
voorzitter huisvestingscommissie en 
PR-coördinator groep

Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
“Ik geniet elke week als ik de kinderen 
lekker buiten bezig zie met leuke, leerzame 
en uitdagende activiteiten. Je ziet ze bijna 
groeien!”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“De enorme veelzijdigheid binnen het 
vrijwilligerswerk: elke week, elke dag en elk 
uur is weer anders en verrassend.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet aan een beter Nederland?
“Het is ongelooflijk mooi om te zien hoe die 
kinderen elke week groeien, leren 
uitdagingen aan te gaan en en uiteindelijk 
dingen te doen waarvan ze zelf niet wisten 
dat ze het konden. Zo worden ze mooie 
mensen die een mooie maatschappij kunnen 
opbouwen.”

Richard Spruit



Basisinformatie
Naam: Daphne Coomans
Scoutinggroep: Scouting Delta in Goes
Functie: leiding

Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
“Ik ben vrijwilliger geworden bij Scouting, 
omdat ik de kinderen van nu net zo’n leuke 
Scoutingtijd wil geven als dat ik zelf heb 
gehad als jeugdlid.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
‘Het mooist aan mijn vrijwilligerswerk vind ik 
het plezier dat de kinderen beleven tijdens 
een opkomst of activiteit.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Ik weet niet zo goed hoe ik zorg voor een 
beter Nederland, maar ik hoop erg dat ik 
een goede bijdrage lever voor een beter 
Goes. Als we dat allemaal voor onze eigen 
omgeving doen, maken we samen een beter 
Nederland.

Daphne coomans



Basisinformatie
Naam: Fenna van der List
Scoutinggroep: Burgermeester van 
Haarengroep in Schiedam
Functie: waterwelpenleiding

Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Ik ben begonnen als bever en uiteindelijk 
doorgegroeid to leiding van de 
waterwelpen, dit doe ik al twee jaar met veel 
plezier. Daarmee hoop ik de kinderen een 
leuke tijd te geven zoals ik ook heb gehad bij 
de welpen.”

Fenna van der List

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Het mooiste aan het doen van 
vrijwilligerswerk vind ik de kinderen de 
waarde van samenwerken te leren en ze 
daarin ook zien groeien.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Ik hoop de kinderen te kunnen bijdragen 
dat ze iedereen moeten accepteren om hoe 
diegene is.”



Basisinformatie
Naam: Matthijs Andela
Scoutinggroep: Borgergroep in Joure
Functie: bestuurslid en materiaal/
gebouwmeester

Wat houdt je fucntie als materiaal/
gebouwmeester in?
“Ik zorg samen met mij team dat de leden 
hun Scoutingactiviteiten kunnen doen in en 
om het gebouw. En dat er voldoende spullen 
aanwezig zijn hiervoor.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Ik vind het fijn dat speltakken veilig hun 
activiteiten kunnen doen en daar zorgen wij 
voor.”

Matthijs andela

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Wat mijn vrijwilligerswerk beter maakt is dat 
de kinderen deze veiligheid meenemen in 
hun eigen toekomst. Als je eenmaal 
gevaccineerd bent met het Scoutingbloed is 
dat voor eeuwig.”



Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Ik begon gedwongen als vrijwilliger, omdat 
mijn moeder dacht dat het goed voor mijn 
ontwikkeling was. Het heeft even geduurd 
voordat ik besefte hoeveel lol en energie ik 
eruit haalde, maar ook hoeveel 
zelfvertrouwen. Het is ook heel tof dat je 
binnen Scouting allerlei kansen en 
uitdagingen krijgt waar je veel van leert.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Het mooiste aan vrijwilligerswerk bij 
Scouting vind ik de contacten en 
vriendschappen die je opbouwt. Zowel met 
volwassenen en met kinderen. Bij sommige 
kinderen heb je echt het gevoel dat je 
verschil maakt in hun leven, dat voelt 
ontzettend goed.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Ik denk dat Scouting Nederland, met al haar 
vrijwilligers, zorgt dat kinderen zich op een 
ontzettend leuke manier leren ontwikkelen. 
Niet alleen op het gebied van outdoor 
spelen, maar ook hun zelfvertrouwen, 
communicatie en op genoeg andere 
gebieden kunnen ze leren terwijl ze plezier 
hebben.”

Zoë Melief

Basisinformatie
Naam: Zoë Melief
Scoutinggroep: Franciscus 
Lodewijkgroep in Schiedam
Functie: scoutsleiding, bestuurslid, regio 
organisator welpen, spelcoach, 
organisator ZESC en lid Landelijk team 
Spel



Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Ik ben vrijwilliger geworden omdat ik de 
leeftijdsgroep heel leuk vond. Met de iets 
oudere kinderen is het communiceren net 
iets makkelijker naar mij gevoel. Daarnaast 
vond ik het ook leuk om activiteiten te 
verzinnen voor ze. Ik kreeg de kans om bij 
de padvinders te beginnen en dat leek mij 
wel wat. Natuurlijk speelden de extra 
activiteiten die alleen voor leiding zijn ook 
wel een rol. Die waren en zijn hartstikke 
gezellig. 

Basisinformatie
Naam: Suzanne van Buiten
Scoutinggroep: Burmania in Leeuwarden
Functie: teamleider padvinders

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Wat ik een van de mooiste dingen aan 
Scouting vind, is dat iedereen zijn eigen 
gekkigheiden en trekjes heeft, maar dat 
binnen de vereniging iedereen omarmd en 
aangemoedigd wordt. Wat we met Scouting 
ook doen en beleven is vaak heel lastig uit 
te leggen. ‘Verhalen maken’ is daar wel een 
mooie omschrijving van. Scouting is maar 
net wat je er zelf van maakt en dat vind ik 
het mooie eraan: alles kan!”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Ik ben er van overtuigd dat Scouting goed 
is voor de ontwikkeling van kinderen. Ze 
leren veel op sociaal en emotioneel gebied, 
werken onbewust aan hun zelfstandigheid, 
creativiteit en inzicht en nog vele andere 
dingen. Ik vind het leuk dat ik daarin een 
bijdrage kan leveren. Wat daar nog bijkomt 
is dat we veel buiten en offline doen, iets 
wat tegenwoordig minsschien iets minder 
gebeurt.”

Suzanne van buiten



Basisinformatie
Naam: Thomas Langeweg
Scoutinggroep: Tonogroep in Schiedam
Functie: welpenleiding en 
praktijkbegeleider

Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Ik ben ooit als 17-jarige binnengestroomd 
als leiding en nooit meer weggegaan. Het 
werd eigenlijk gelijk ‘mijn groep’. Verder vind 
ik het geweldig hoe een kind groeit en bloeit 
op Scouting.”

Thomas Langeweg
Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Dat ik elke keer trots ben op de jeugdleden, 
elke week doen ze iets nieuws en komen ze 
daarna met een glimlach trots vertellen wat 
ze gedaan hebben.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Door een goede sfeer te creëren binnen 
mijn speltak hoop ik dat de leden zich 
thuisvoelen in de groep. Door een zaterdag 
te hebben waar je gewoon jezelf kan zijn.”



Basisinformatie
Naam: Berry Stolk
Functie: admiraal en shipper 
admiraliteitschip Eendracht

Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Als sinds mijn tiende ben ik lid van 
Scouting. Eerst in Haarlem en sinds enkele 
jaren in Friesland. Tijdens Nawaka 2018 
kregen we het idee om met ons eigen 
wachtschip de volgende editie mee te 
maken; niet als groep, maar als Regio 
Fryslân. Als admiraliteitschip vaart de 
Eendracht als ondersteuning van de 
waterscoutinggroepen in onze provincie 
en dient ze als zomerkamplocatie voor alle 
Scoutinggroepen in Nederland.”

berry Stolk

Wat vind je het mooist aan
vrijwilligerswerk?
“Het mooiste aan Scouting vind ik de 
diversiteit aan mensen die ik tegen kom. 
Niemand is hetzelfde, maar iedereen heeft 
dezelfde passie. “

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Ik hoop als schipper van de Eendracht de 
jeugd een stukje bewustzijn mee te geven, 
waar ze later nog eens aan terugdenken.”



Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Ik vind de labelterreinen als kampeerterrein 
van Scouting Nederland een heel waardevol 
iets hebben. Het is niet vergelijkbaar met 
welke camping dan ook. De ruimte die je bij 
Scouting nodig hebt om je kamp te kunnen 
draaien, die vind je niet op een normale 
camping. Wij bieden velden waar je die 
ruimte wel hebt en het Scoutingspel op een 
goede manier kunt spelen.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Het mooiste aan mijn vrijwilligerswerk vind 
ik dat wij groepen krijgen die hun kamp 
kunnen draaien zoals zij dat willen. Als 

Basisinformatie
Naam: Ron Stolk
Functie: beheerder Scoutcentrum 
Buitenzorg

leiding vond ik het belangrijk om de 
ontwikkling te zien van kinderen, die soms 
heel schuchter binnenkwamen en die daarna 
vol durf de wereld aankunnen.”

Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Ons vrijwilligerswerk draagt bij doordat 
we een stuk natuurbeleving mee geven 
en kunnen laten zien wat wij doen met de 
natuur, hoe we daar mee omgaan. Zeker op 
dit moment door biodiversiteit op het terrein 
te brengen. Op deze manier proberen we 
dat mee te geven aan de jeugdleden. De 
biodiversiteit doen we bijvoorbeeld door 
beplanting aan te passen waardoor we meer 
insecten trekken. Die insecten trekken dan 
weer vogels aan en die vogels eten 
bijvoorbeeld weer eikenprocessie rupsen op. 
Op deze manier proberen we biologische 
bestrijding vorm te geven. Daarnaast 
staan er bijenkasten voor bestuiving van 
bloemen en planten en zijn we erg bezig met 
het bepalen waar we welke planten 
neerzetten tegen bijvoorbeeld verzuring van 
de bodem.”

Ron Stolk



Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Ik ben inmiddels al 21 jaar actief bij 
Scouting. Begonnen als klein bevertje en 
verder opgegroeid binnen Scouting als 
dolfijn, waterscout, wildevaart en vervolgens 
beverleiding. Nu ben ik teamleider bij onze 
waterwelpen en ook productie medewerker 
bij Scouting Nederland.” 

Basisinformatie
Naam: Aäron van Dijk
Scoutinggroep: Burgermeester van 
Haarengroep in Schiedam
Functie: teamleider waterwelpen 

Aäron van Dijk

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Elke week probeer ik met mijn team de 
leukste opkomsten neer te zetten en 
kampen te organiseren waar de kinderen het  
hopelijk nog jaren over hebben. Dit is ook 
een van de vele redenen dat ik vrijwilliger 
ben geworden. Je blijft als leiding de 
kinderen dingen leren en samen met hen 
verhalen maken.”



Basisinformatie
Naam: Peter van Dalen
Functie: ledenactiviteitenbegeleider voor 
het welpenteam in de regio Maasdelta

Wat maakt het zijn van 
activiteitenbegeleider in de regio zo 
leuk?
“Het contact en het samenwerken met 
verschillende groepen zorgt voor 
verbondenheid in de regio en mogelijkheden 
om gezamelijk grote activiteiten te kunnen 
organiseren voor onze jeugdleden. Dit blijft 
altijd weer een super uitdagende klus met 
veel voldoening na afloop van de activiteit.”

Peter van Dalen

Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Het is geweldig om vrijwilliger bij Scouting 
te zijn: samen een goed draaiende opkomst 
of kamp bedenken en draaien vind ik het 
leukste wat er is. Daarbij hoort natuurlijk ook 
de gezelligheid die daar bij komt kijken. Een 
beetje ouwehoeren met de medeleiding en 
kinderen.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Ik geef nu twee jaar leiding aan de welpen. 
Ik vind het mooi dat ik de kinderen kan 
meegeven om goed samen te werken en 
zich te ontwikkelen.”



Basisinformatie
Naam: Timo Buijs
Scoutinggroep: Were-Di in Veldhoven
Functie: scoutsleiding en blokhut- en 
materiaalbeheerder

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Het is geweldig om de scouts telkens weer 
een leuke opkomst te laten beleven. Het is 
ook erg mooi om te zien hoe de kinderen 
groeien in hun persoonlijkheden en 
kwaliteiten. Naast scoutsleiding ben ik, 
samen met een goede vriend, ook 
verantwoordlijk voor blokhut- en 
materiaalbeheer. Wij zorgen ervoor dat onze 
materialen en ons gebouw in goede staat 
verblijven, zodat de speltakken er goed 
gebruik van kunnen maken. Ik vind het leuk 
om hier mijn energie in te stoppen en er 
vervolgens ook veel energie uit te kunnen 
halen.”

Timo Buijs

Basisinformatie
Naam: Amber Molthoff
Scoutinggroep: Scouting Rhenen in 
Rhenen
Functie: welpenleiding

Amber Molthoff



Basisinformatie
Naam: Thijs van Esch
Scoutinggroep: Scouting Rhenen in 
Rhenen
Functie: beverleiding

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Als je het grootste gedeelte van je leven lid 
bent van een vereniging, gaat die vereniging 
vanzelf voelen als een soort tweede 
familie. Al ruim vijf jaar geef ik nu ook al 
leiding met deze familie. Wie je bent maakt 
niet uit, zodra jij je blouse aan hebt zijn we 
een team met een taak. En zodra de blouse 
uit is, is er gelukkig ook nog genoeg ruimte 
voor het nodige vermaak.”

Thijs van esch

Basisinformatie
Naam: Lea Haeger
Scoutinggroep: Burmania in Leeuwarden
Functie: beverleiding

Waarom ben je vrijwilliger bij Scouting?
“Ik zit zelf bij Scouting sinds ik een kind ben, 
ik heb daardoor veel ervaringen en vriend-
schappen op gedaan. Op veel 
manieren zijn de scouts en waar ze voor 
staan deel van mijn identiteit geworden. Dit 
wil ik graag aan de volgende generatie 
kinderen meegeven, daarom ben ik 
vrijwilliger geworden.”



Basisinformatie
Naam: Twan van de Moosdijk
Scoutinggroep: Were-Di in Veldhoven
Functie: scoutsleiding en adviseur 
roverscouts

Waarom ben jij vrijwilliger 
bij Scouting?
“Ik ben begonnen als welp bij 
Scouting Were-Di in Veldho-
ven. Nu ben ik al een aantal 
jaar scoutsleiding en adviseur 
van onze roverscoutsgroep. Ik 
vind het daarnaast heel leuk 
om mijn werk als programmeur 
ook in te zetten voor Scouting. 
Zo zocht ik een oplossing om 
online stafkaarten makkelijk 
te kunnen printen voor onze 
groep. Dus bouwde ik die 
mogelijkheid en zo werd Scou-
tingTools.nl geboren. Nu kan 
iedere scout het gebruiken en 
blijf ik het uitbreiden. Zo kan ik 
ook buiten de zaterdagmiddag 
met Scouting bezig zijn!”
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Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Als scouts ben je er voor elkaar. Daarmee 
bedoel ik niet alleen de scouts van je eigen 
groep. Eigenlijk heb je met scouts in ieder 
land van de wereld een verbinding. Ik vind 
de realties en de bond die scouts onderling 
hebben heel waardevol.”

Wat is je meest bijzonder 
Scoutingmoment?
“Een van de highlights in mijn Scoutingtijd 
was het hiken in Roemenië. Samen met je 
vrienden door de bergen en bossen lopen en 
niet meer hebben dan je rugzak die je mee 
draagt. Iedere dag een nieuwe weg gaan, 
een nieuw avontuur beleven en als groep 
samen groeien.” Lea Haeger



Basisinformatie
Naam: Wouter van de Ven
Scoutinggroep: Were-Di in Veldhoven
Functie: blokhut- en materiaalbeheerder

Basisinformatie
Naam: Gerard Visch
Scoutinggroep: Wesselgroep in 
Vlaardingen
Functie: plusscout

wouter van de ven

Gerard visch

Waarom ben jij vrijwilliger bij 
Scouting?
“Ik ben sinds een paar jaar leiding. 
Dit doe ik met veel plezier, ik vind 
het leuk om met het leidingteam 
voor de kinderen een gave 
opkomst of een leuk kamp te 
organiseren. Daarnaast doe ik 
sinds een jaar het onderhoud 
van het gebouw en de materialen 
samen met een vriend. Dit is 
een nieuwe uitdaging voor 
ons waar wij zelf veel leren en 
tegelijkertijd de vereniging kunnen 
ondersteunen.”



Basisinformatie
Naam: Marijke Korevaar 
Scoutinggroep: Scouting Rhenen in 
Rhenen
Functie: beverleiding

Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Scouting is geweldig. Ik ben 18 jaar lid, 
waarvan al 11 jaar leiding bij de bevers. Het 
is zo leuk om de kinderen naar huis te zien 
gaan met een grote glimlach en veel 
verhalen voor thuis na een uitdagende 
opkomst of kamp bij ons. Het zal nooit gaan 
vervelen en ik hoop nog vele jaren vrijwilliger 
te zijn bij onze groep!”

Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Vijf jaar geleden kwam de vraag vanaf de 
watertak van de Wesselgroep of ik naar hun 
sleepboot wilde kijken omdat ze problemen 
hadden met de besturing. De sfeer binnen 
de groep is als een familie en daar voelde ik 
mij erg thuis. Samen hebben we de 
sleepboot weer opgeknapt. Een van de 
waterscoutleiding vroeg of ik geen lid wilde 
worden, zodat ik meer voor de groep kon 
betekenen en dat heb ik gedaan.”

Marijke Korevaar

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Het mooie aan vrijwilliger binnen Scouting 
is dat je overal vrienden hebt met dezelfde 
mindset. Het is soms ondergewaardeerd, 
maar als ik zie hoe de leiding hun best doen 
om een leuke opkomst te draaien heb ik 
daar groot respect voor en ik ben blij dat 
ik daar mijn steentje aan bij kan dragen. 
Doordat er bij Scouting in het algemeen veel 
kinderen zitten met verschillende 
achtergronden is het goed dat er vrijwilligers 
zijn die deze kinderen iets bijbrengen over 
de normen en waarden die betrekking 
hebben op de natuur en mensen.” 



Basisinformatie
Naam: Ellen Janssen
Scoutinggroep: Scouting Rhenen in 
Rhenen
Functie: welpenleiding en -secretaris en 
beheerder van het keukenmagazijn en de 
barkas

Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Toen ik acht was ben ik bij Scouting terecht 
gekomen en ik ben nooit meer weggegaan. 
Na mijn jeugdperiode ben ik beverleiding en 
RSA-leiding geweest en nu al weer 6 jaar 
leiding en secretaris bij de welpen. 
Daarnaast beheer ik voor de groep het 
keukenmagazijn en de barkas.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Het leukste van Scouting vind ik de 
saamhorigheid, het groepsgevoel en dat je 
spelenderwijs ongemerkt veel leert. Als kind 
en tiener heb ik van alles onbewust 
opgepakt waar ik toen geen weet van had, 
maar waar ik nu nog steeds profijt van heb 
in mijn dagelijkse leven. Nu als leiding vind 
ik het ook geweldig om de kinderen diverse 
dingen te leren en ze te zien groeien en 
ontwikkelen.” 

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Ik vind het gaaf om grenzen te verleggen en 
mensen te helpen hun eigen grenzen op te 
rekken. Jonge mensen uitdagen in de 
natuur. Het mooiste is om te zien hoe 
mensen zoch ontwikkelen, groeien, dingen 
gaan durven en volwassen worden binnen 
Scouting. We maken van jeugdleden 
wereldburgers en zijn daarnaast erg bezig 
met duurzaamheid. Spelenderwijs leren 
jeugdleden op die manier om een steentje bij 
te dragen aan een beter Nederland.”

Ellen janssen



Basisinformatie
Naam: Doris Ramaekers
Scoutinggroep: Were-Di in Veldhoven
Functie: explorerbegeleiding

Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Als kleine bever ben ik begonnen aan mijn 
tijd bij Scouting. Nu 20 jaar later ben ik nog 
steeds lid van Scouting Were-Di. 
Ondertussen ben ik leiding geweest van de 
welpen, scouts en ga ik het nieuwe speljaar 
starten bij de explorer waar ik super veel zin 
in heb!”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Wat Scouting zo leuk maakt voor mij als 
vrijwilliger is dat wat ik als kind ervaren heb 
zelf kan bieden aan de jeugdleden van nu. 
Ook vind ik het belangrijk om aan de 
kinderen te laten zien dat je lekker jezelf kan 
zijn bij Scouting. Het maakt niet uit wat, wie 
en hoe je bent, je bent samen bij Scouting 
en dan is plezier maken en avonturen 
beleven met elkaar alles waar het om draait! 
En het leuke is als mensen vragen: ‘Wat doe 
je dan bij Scouting?’ ‘Nou..., wij doen alles!’”

Basisinformatie
Naam: Pauline Alberti
Scoutinggroep: Scouting Steyn in 
Diepenveen
Functie: groeps- en praktijkbegeleider en 
kampstaf Scoutcentrum Buitenzorg

Doris RAmaekers

Pauline Alberti



Basisinformatie
Naam: Anniek Nederpel
Scoutinggroep: Were-Di in Veldhoven
Functie: beverleiding en contactpersoon 
communicatie

Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Scouting is mega leerzaam en dat bedoel ik 
niet op een saaie manier.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Wat ik zo fijn vind is dat ik bij Scouting 
compleet mijzelf kan zijn. Dat hoop ik ook 
aan de kinderen mee te geven. Ik leer als 
vrijwilliger allerlei dingen die ik bijvoorbeeld 
weer in mijn werk kan gebruiken: voor een 
groep staan, dingen organiseren, leiding 
geven... Maar dus ook gewoon mijzelf zijn. Ik 
zou willen dat ik als kind al bij Scouting had 
gezeten. Dan had ik dat misschien al veel 
eerder geleerd.”

Anniek Nederpel

Basisinformatie
Naam: Loïs Verbaandert
Scoutinggroep: Were-Di in Veldhoven
Functie: scoutsleiding 

Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Ik ben al 15 jaar lid van Scouting Were-Di. 
Ik ben vier jaar lang beverleiding geweest 
en ben nu leiding van de scouts. Ik heb de 
leukste avonturen beleefd in mijn tijd als 
jeugdlid. Ik wil ook graag bijdragen aan de 
avonturen van de jeugdleden van nu!”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Ik vind het heel leuk om samen met de 
scouts iets te leren en samen plezier te 
hebben tijdens de opkomsten. Voor mij is 
Scouting een plek waar je jezelf kan zijn en 
vrienden voor het leven maakt.”



Waarom ben jij vrijwilliger bij Scouting?
“Ik hoop de bevers net zo’n leuke tijd mee te 
laten maken als ik zelf heb gehad bij 
Scouting.”

Wat vind je het mooist aan 
vrijwilligerswerk?
“Het mooiste vind ik als de kinderen groeien 
in de tijd dat ze bij de bevers zitten. Eerst 
vinden ze van alles eng en op het laatst 
durven ze van alles.”

Basisinformatie
Naam: Monica Pool
Scoutinggroep: Tonogroep in Schiedam
Functie: teamleider bevers

monica pool
Hoe draagt het vrijwilligerswerk dat jij 
doet bij aan een beter Nederland?
“Hopelijk leer ik de kinderen hoe belangrijk 
het is om samen te werken met alle andere 
kinderen bij de bevers. Dat is later als ze 
groot zijn ook nodig.”

Loïs Verbaandert


