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‘Dan is het keihard knallen’

‘Niet superserieus’

Rick Schutte (26) is in het dagelijks
leven consultant. Hij is vanaf 2007 bij
de akc (Algemene Kamp Commissie)
betrokken als leider van jeugdkampen. In 2010 werd hij hoofdleider en
bestuurslid. Vanaf september 2012
is Rick voorzitter van de akc.
De akc organiseert zomerkampen
voor kinderen en jongeren in de
leeftijd van 9 tot 21 jaar. Rick is van
jongs af aan enthousiast over de
akc-kampen: ‘De akc-kampen zijn
voor mij vanaf mijn kindertijd een
begrip. Ik ben zelf vier keer mee
geweest. Het waren iedere keer weer
onvergetelijke weken, die voor mij
ook ontzettend vormend waren. Een
week kamp levert je zowel als kind als
als leider enorm veel energie op. Als
leider is het inspirerend om met vijf
tot acht anderen een mooie week in
elkaar te zetten. Je leeft met z’n allen
naar die week toe en dan is het keihard knallen om iets gaafs neer te
zetten. We werken alleen met leiders
die intrinsiek gemotiveerd zijn. Van
de kinderen komt ongeveer dertig tot
vijftig procent uit een doopsgezind
milieu. Voor ons blijft voorop staan
dat ieder kind welkom is!’

Hedwig Swart (22) studeert psychologie aan de Universiteit van Utrecht.
Sinds drie jaar is zij betrokken bij de
Werkgroep Midden-Nederland
(wmn). De wmn organiseert weekends rond een bepaald thema, en een
keer per jaar rond Hemelvaart is er
een wat langer slotweekend. Het
slotweekend van dit jaar vond plaats
in Berlijn. Er werd overnacht in het
Mennoheim. Over de kroegentocht
doet Hedwig niet geheimzinnig:
‘De wmn kent een gezonde balans
tussen verdieping en leuke activiteiten. We organiseren iets laagdrempeligs voor doopsgezinde jongeren,
wat niet meteen superserieus hoeft
te zijn. Er wordt niet van iedereen
verwacht dat hij de bijbelverhalen
kent. Ook jongeren van buiten de
doopsgezinde wereld moeten zich bij
ons thuis voelen. Je moet er wel tegen
kunnen dat er overnacht wordt in een
kerk, maar je hoeft niet van tevoren
in een kerk te zijn geweest. Het is
allemaal verre van zwaar en belerend.
De weekends vergen ook weinig
voorbereiding. Omdat de jongerengroepen in Friesland en Groningen
momenteel op een laag pitje staan,
zijn we van plan de activiteiten van
de wmn geografisch wat breder te
trekken.’

jdvg

‘Leuk en leerzaam’
Marijne Stenvers (19) is studente op
de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding in Groningen. Sinds
november 2012 is zij bestuurslid van
de Jongerenorganisatie van de
Doopsgezinde Vredesgroep (jdvg).
De jdvg organiseert twee keer per
jaar een weekend rond wisselende
thema’s die aansluiten op de WereldWerkconferenties. Zo hield de jdvg
zich eerder dit jaar bezig met het
thema ‘slavernij’. In oktober zal het
gaan over ‘vrede dichtbij’. Marijne
werd al als deelnemer enthousiast
voor de jdvg: ‘Ik heb vier keer als
deelnemer en een keer als organisator een weekend bijgewoond, tot ik
vorig najaar gevraagd werd voor het
bestuur. Ik heb meteen ja gezegd
omdat ik er ontzettend veel van leer.
Je krijgt andere, vaak nieuwe inzichten, en vooral inspiratie van andere
mensen. In zo’n weekend praat je
over onderwerpen waar je in het
dagelijks leven niet zoveel over te
horen krijgt. Voor de toekomst hopen
we wel dat er een nieuwe generatie
jongeren vanaf 16 jaar aanhaakt.
Ik kan alleen maar zeggen: kom
vooral, het is altijd heel leuk en
leerzaam!’
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