“Zoveel kinderen hadden we gehoopt, maar niet verwacht”
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Met dertig kinderen en negentien leiders is de nieuwe jeugdbeweging Akabe Rafiki afgelopen weekend stevig van
start gegaan. De kinderen, leiders en ouders zijn enthousiast.

Ze hadden er een half jaar naartoe gewerkt, de werkgroep en leiders van de nieuwe scoutsbeweging in Sint-Job. “Ik was best wel
zenuwachtig voor deze startdag”, bekent Nadége Roman van de werkgroep. “Ik kreeg veel berichtjes om me succes te wensen. De
ouders zijn dankbaar voor het initiatief. En waren er in het begin twijfels bij sommige ouders, dan hebben we die vandaag kunnen
wegnemen. Dertig leden hadden we wel gehoopt, maar niet verwacht.” De kinderen kwamen uit onder meer Wuustwezel, Brasschaat,
Schoten, Schilde, Kalmthout en zelfs Willebroek.
Op de startdag werden ze echte leeuwen, via toneel en tal van spelletjes. Ze werden in twee leeftijdsgroepen opgedeeld, van 6 tot 12
jaar en van 13 tot 21 jaar. “De jongste groep moest onder meer jagen als leeuwen op eendjes en de ouderen gingen uitdagingen aan
zoals touwtrekken, om goed te kunnen slingeren in de jungle”, zegt leider Frans Van Looveren.
Jasmin (8) en Nesrin (6) uit Schoten vonden het leuk. “Vooral het dansen in een cirkel en de groepsspelletjes”, vertellen ze. En mama
Ellen Van de Weyer zegt: “Wij vinden het inclusieve belangrijk, we willen onze kinderen meegeven dat niet iedereen hetzelfde is. Het
feit dat dit hier in intiemer verband kan en dat er veel begeleiding is, spreekt me aan.”
“Wij bieden een groep voor kinderen met een beperking, maar verwelkomen graag kinderen zonder beperking. Meestal gaat het
andersom. We hebben ook een heel enthousiast 19-koppig team, waardoor je een goede begeleiding kunt geven. Dat is vaak nodig,
want sommige kinderen vragen meer aandacht dan anderen”, zegt Nadége nog.
“Akabe Rafiki heeft hier een grote leemte opgevuld. We hebben verschillende grote instellingen in Brecht voor mensen met een
beperking en dus een grotere behoefte aan een dergelijk aanbod. Het is goed om het hier te kunnen bundelen, want een Akabe in elke
gemeente is niet haalbaar”, reageert schepen van jeugd Daan De Veuster (CD&V) enthousiast.
Akabe Rafiki organiseert elke twee weken een leuke activiteit aan de lokalen in de Kerklei 16a in Sint-Job. (ella)
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