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Samen op avontuur:
UnlimitedAdventure!
Een reguliere Scoutinggroep en een groep scouts met een beperking die samen een
aantal opkomsten draaien en op kamp gaan: dat is een belangrijk onderdeel van het
project NSGK Samen@Scouting: UnlimitedAdventure. Scouting Nederland is dit project
samen met NSGK, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, gestart.

H

et doel van het project is om jongeren met en
zonder beperking de kans te geven elkaar te
ontmoeten en een relatie op te bouwen in de
breedste zin van het woord. En dat blijkt te
werken: eerder dit jaar organiseerden de explorers van de
Be-Pals groep en de Wegelaergroep samen een opkomst
en dat was een groot succes. De Wegelaergroep had een
GPS-tocht uitgezet en deze scouts met een beperking
zijn naar de Be-Pals groep toe gelopen, die voor hen
hadden gekookt. Na een heerlijke maaltijd hebben ze
samen nog enkele kennismakingsspellen gespeeld.
Het is zelfs zo goed bevallen, dat deze twee groepen in
oktober samen gaan deelnemen aan de JOTA-JOTI.

Samen
Bij dit project worden Scoutinggroepen voor jongeren
met en zonder beperking met elkaar in contact gebracht
en gevraagd een aantal activiteiten met elkaar te
ondernemen. Er wordt bij voorkeur gewerkt met scouts
en explorers, zodat de jeugdleden ook zelf een bijdrage
kunnen leveren aan de keuze en de voorbereiding van de
activiteiten.

Meer informatie
Meer weten over dit project of zelf op zoek naar
samenwerking met een groep met scouts met
of juist zonder beperking? Neem contact op via
unlimitedadventure@scouting.nl.

Scouting werkt samen met De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). NSGK werkt een samenleving waarin
kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samenleven. NSGK maakt de samenleving toegankelijker,
versterkt het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren en draagt bij aan een positieve beeldvorming. Aspecten die ook voor
Scouting van waarde zijn.

