Jeugdatelier geeft na 45 jaar fakkel door aan scoutsgroep
Gazet van Antwerpen/Metropool Noord - 11 Dec. 2017
Pagina 19

Afgelopen weekend is er een einde gekomen aan 45 jaar jeugd-atelier Snippers. Het betekent wel meteen het begin
van de nieuwe jeugd-beweging Akabe Rafiki, die een leemte opvult in de regio Wuustwezel, Brecht en Hoogstraten.

Het werd een emotioneel afscheid voor Snippers-verantwoordelijke Tatiana Vandekeere (31). Sinds haar zesde zat ze zelf bij
Snippers, werd er lid van de leiding en de laatste zes jaar was ze verantwoordelijke. “Ik hou er heel mooie herinneringen aan over,
maar de laatste drie jaren merkten we dat het steeds moeilijker werd om leiding te vinden, waardoor ook leden afhaakten. Gewoon
ermee ophouden, was geen optie. Er moest een oplossing komen en die hebben we gevonden bij Akabe, wat staat voor Anders Kan
Best. Kinderen en jongeren die voor Snippers kozen, waren immers ook altijd een beetje anders, zeg maar buitenbeentjes. Bij Akabe
‘Rafiki’, (Swahili voor ‘vriend’), zal dat ook zo zijn.
Mijn hart breekt een beetje omat er nu een tijdperk wordt afgesloten, maar tegelijkertijd ben ik blij dat er opvolging is. Daar is sinds
februari bewust naartoe gewerkt.”
Gat opgevuld
Tatiana droeg symbolisch de sleutel van het lokaal aan het nieuwe Akabe-team over. “Het is heel fijn dat we zowel het lokaal als de
middelen van de Snippers krijgen, zo moeten we niet helemaal van nul beginnen”, zegt Frans Van Looveren uit Brecht. Hij komt over
van KLJ en zet samen met Anke Van de Beerckt en Nadége Roman uit Sint-Job zijn schouders onder de gloednieuwe werking. “De
Akabe-koepel was ook meteen enthousiast en steunt ons volop, want hiermee is er een nieuwe opstap naar de Kempen gecreëerd. In
de regio Wuustwezel-Brecht-Hoogstraten bestaat er immers geen dergelijke werking.”
Hoewel Akabe Rafiki zich vooral richt naar kinderen en jongeren met een beperking, benadrukt de leiding dat de groep voor alle zes tot
21-jarigen openstaat. Inclusie is de norm. “We weten nu al dat een aantal Snippers de overstap zal maken en we krijgen de volle steun
van KVG Brecht. Ook van de scholen van O.C. Clara Fey, Maria Middelares en Berkenbeek kregen we al positieve reacties. We
hebben er dus goede hoop op dat we aan voldoende leden zullen geraken”, stelt opvoedster en lerares Nadége Roman vast. “Jaarlijks
organiseert de jeugdraad al de Buitengewoon Gewoon activiteitendag voor Brechtse kinderen, tieners en jongeren met een mentale of
fysieke beperking en elk jaar trekt die steeds meer deelnemers. Je voelt gewoon aan dat één dag eigenlijk te weinig is”, vult Frans Van
Looveren aan, die zelf een zus heeft die zwaar mentaal gehandicapt is. “Een nieuwe jeugdbeweging starten is geen sinecure, want
vrijwilligers vinden is niet evident. Een dergelijk initiatief vraagt moed, inzet, doorzettingsvermogen én zin voor samenwerking. Met de
gemeente steunen we deze mensen ten volle”, laat jeugdschepen Daan De Veuster (CD&V) weten.
“Jongeren gelukkig maken”
Op 3 februari start Akabe Rafiki officieel. Nu al staat een team van tien enthousiaste leiders klaar, onder wie ook Anke Van de Beerckt.
Zij was eerder al leidster bij Akabe op Linkeroever en weet dus heel goed waar ze aan begint. “Dat is ook zo met de andere leiders.
Het is een heel bewuste keuze. Ons gemeenschappelijke doel is jongeren gelukkig maken.” Met de start van de nieuwe
jeugdbeweging heeft Brecht voor de allereerste keer ook een scoutsgroep, naast Chirogroepen in de drie deelgemeenten, want Akabe
behoort tot Scouts en Gidsen Vlaanderen. En daar liggen ook stiekem nog wat ambities. “Het zou mooi zijn mochten we uitgroeien tot
een volwaardige scoutsgroep, maar laten we eerste Akabe Rafiki uit de grond stampen.”
Vragen en info: fransvanlooveren@hotmail.com, 0472.31.98.83
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