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Op 5 juli 2012 stuurt de gemeente Zonnebeke zes jongeren voor vier weken naar The Gambia. Zij gaan
daar een zomerkamp opzetten voor de kinderen van de basisschool The Swallow.  Dat doen ze samen
met de leerkrachten van de school.  Daarbij staat vooral het “recht op spelen” centraal. De jongeren, die
hun sporen verdiend hebben in het Zonnebeekse jeugdwerk, zullen de Gambiaanse leerkrachten vooral
creatieve en speelse impulsen geven.  Anderzijds zullen ook zij heel wat opsteken uit de samenwerking
met de Gambianen.  De uiteindelijke bedoeling is dat iedereen door deze ervaring een ruimere en
genuanceerdere kijk op de wereld krijgt. 

In maart vorig jaar gingen Stijn Dujardin (jeugddienst Zonnebeke) en Sonja Hauspie (noord-zuiddienst)
op prospectie bij The Swallow in Gambia.  De gemeente Zonnebeke ondersteunt dit schooltje al een
aantal jaar en heel wat inwoners en bedrijven uit onze gemeente betalen – via de VZW Jonkers - de
studies van een aantal van de leerlingen.  Uit de contacten van Stijn en Sonja ter plaatse kreeg het idee
om daar met jongeren iets te gaan opzetten, verder vorm.  Dat idee werd als mondiaal project
uitgeschreven en werd ingediend bij het ministerie van Vlaamse Gemeenschap, Sociaal-Cultureel Werk
voor Jeugd en Volwassenen, Afdeling Jeugd.  Na een oproep naar alle jeugdbewegingen op Dag van de
Jeugdbeweging kwamen 6 gemotiveerde kandidaturen binnen.  Die werden kritisch gewogen… en goed
bevonden.  Het gaat om: Lieselot Baert, Tessa Maveau, Elise Tack, Jonas Vandenabeele, Lore
Vanlerberghe en Kimberley Verbrugghe. 

Stijn en Sonja gingen met deze jongeren aan de slag, onder begeleiding van Vivès en JINT en er werd een
heel traject doorlopen. Ondertussen ging Stijn al voor de tweede keer naar The Swallow om de
samenwerking met de school en de leerkrachten verder vorm te geven.  Eind april kwam dan de
toezegging van subsidie vanuit Vlaamse Gemeenschap.  Op donderdag 5 juli vertrekken de zes jongeren
voor 4 weken naar The Gambia. Stijn reist hen één week achterna om hen daar te ondersteunen bij de
voorbereiding en uitvoering van het zomerkamp.  Na een nachtvlucht keren de jongeren op 3 augustus
terug naar huis.  

Benieuwd naar dit project? Neem alvast een kijkje op www.gambiance.be.  Zin in meer?  Ook dat kan,
want op zaterdag 27 oktober is er een slotmoment van dit project gepland in OC ’t Zonnerad.  De zes
jongeren zullen er hun persoonlijk verslag brengen.  Meer hierover leest u zeker in de volgende Info
Zonnebeke en zal ook verder te volgen zijn op www.gambiance.be.
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