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Vrijwillig!
50 JAAR AKINDO

270 vrijwillige
vakantiemakers.
Hoe doen ze dat
toch?
De vraag: vrijwilligers vinden
Vakantieschakel, het online vraag- en
aanbodplatform van Vakantieparticipatie, was amper online, of de eerste
oproepen voor vrijwilligers stroomden
binnen. Vrijwilligers vinden: het blijkt
een vaak gehoorde kopzorg. We gingen
op zoek naar verhalen om van te leren.
Om jou te inspireren!
En waar zoeken wij dan?
In het grote netwerk van Steunpunt
Vakantieparticipatie natuurlijk. We koppelden onze vraag aan een memorabel
moment: vakantiemaker Akindo viert haar

Deze themakrant kwam tot
stand in samenwerking met:

50-jarig bestaan. Een mooie gelegenheid
om het met hen eens te hebben over
hun eigenwijze benadering van vrijwilligerswerk.
50 jaar traditie en vernieuwing
Akindo is al 50 jaar een vakantieplek voor
kwetsbare kinderen en jongeren. Later
kwamen er ook gezinsvakanties bij. En er
is meer. Er is de kledij- en speelgoedbedeling ‘de dottieshop’, het project Weer
Stralen waar kansarme vrouwen een
nieuwe adem vinden, de ontmoetingsmomenten op warme dinsdagen en de
creaclub. Tijdens de vakantie loopt ook

IN DEZE KRANT
Jong en boordevol
ambitie: 3 toekomstige
moni’s vertellen.
Vrijwilligersbeleid: ‘Ik
ben omdat wij zijn.’
6 supertips van
gedreven vrijwilligers

het diversiteitsproject ‘Akindo ‘n out’.
De clou
De vrijwilligersploeg telt 270 mensen.
Moni’s, keukenpieten, koks, creatieve zielen, poetsploeg, mensen die het domein
onderhouden en gelegenheidsmedewerkers van alle slag.
Verrast ontdekten we dit: Akindo werft
geen vrijwilligers. Ze verwelkomen vrijwilligers.

Dat klinkt toch net anders.

“Vakantie mogelijk maken
voor kwetsbare mensen, da’s
teamwerk. Vakantieorganisaties worden gedragen door
belangeloos vrijwilligerswerk.
Die kracht is onmeetbaar groot
en van onschatbare waarde.
Respect hiervoor.”
MARIANNE SCHAPMANS
STEUNPUNT VAKANTIEPARTICIPATIE
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KEUKENPIETEN JOYCE (16), GREGORY (18) EN JERZUIÑHO (19)

‘Volgend jaar
staan wij hier
als moni!’
beeld: voor kinderen in kansarmoede is
dat een complexe emotie. Daar zit zoveel
geschiedenis achter. Ik snap dat, omdat
ik het zelf heb gevoeld.’

Augustus 2016. Internaatsjongeren
Joyce (16), Gregory (18) en Jerzuiñho (19)
draaien mee in het vakantieteam. De
‘keukenpieten’ helpen koken en afwassen. Meespelen en zorgen hoort er ook
bij. ‘We zijn hier één team, samen met
de monitoren. Dat gevoel is héérlijk’,
zeggen ze. Zo aantrekkelijk, dat de
drie jonge vakantiemakers voluit ‘ja’
zeggen op de vraag van Akindo of ze
moni willen worden.

En kijk, zo werkt het dus: wat je ooit diep
raakte en deed groeien, wil je doorgeven.
Gregory en Joyce kwamen als kind op
vakantie bij Akindo. Ze weten dat het
verdraaid belangrijk is dat elk kind een
time-out krijgt om gewoon lekker te
spelen en zichzelf te zijn.
‘Ik denk dat wij soms scherper aanvoelen
wat achter het gedrag van zo’n kind
schuilgaat’, zegt Joyce. ‘Heimwee bijvoor-

Joyce en Gregory bouwen verder op
hun Akindo-geschiedenis. Jerzuiñho is er
nu de eerste keer. En die ervaring komt
binnen. ‘Het is … zorgeloos’, aarzelt hij.
Jerzuiñho slikt.
‘Ja, Je ziet jezelf terug in die klein mannen’, zegt Gregory. ‘En dat brengt ook
verdriet, want je weet dat ze na de
vakantie weer naar een moeilijke thuis
of een internaat moeten. Wij voelen dat
ook en dat is moeilijk.’
Volgend jaar willen ze hier als moni
staan. Want bijdragen aan een onverge-

Vakantie is ...
Koffers pakken,
de weg vinden,
trein of bus nemen
Er valt zoveel te leren
voor en tijdens die vakantie, allemaal kansen om
meer vertrouwen te
krijgen in je eigen
kunnen.

Daar krijgt een mens
zelfvertrouwen van
en een open blik
voor nieuwe
ervaringen.

Ontsnappen aan
de dagelijkse sleur

Vakantie vermindert
stress, maakt mensen
weerbaar en optimis
tischer. Onze geest
wordt creatiever.

Daarom, en om
zoveel meer vinden we:

Tijd maken
voor elkaar
Dat haalt de banden
aan in gezinnen,
met vrienden.

Om tot rust te komen
en het leven weer ‘ns
anders te bekijken.

En jij kan dat mee
mogelijk maken!
Vakantie mogelijk maken voor iedereen,
da’s een serieuze zaak met plezante bedoe
lingen. Het kan, als mensen initiatief nemen,
partners vinden, netwerk vormen.

“Wij voelen scherp aan
wat er achter lastig gedrag van een kind schuilgaat. Uit eigen ervaring.”.

De ervaringen van de keukenpieten werd
mogelijk door Akindo ‘n out: het diversiteitsproject waarin Akindo maatschappelijk
kwetsbare jongeren sterker maakt via zinvolle
vrijetijdsbesteding en maatschappelijk engagement. Een opleiding tot ‘vakantiemaker’ dus.
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Gezonder en
blijer leven
Nieuwe plekjes en
nieuwe interesses
ontdekken

telijke vakantie heeft zin. Het verandert
het leven van kwetsbare kinderen echt,
vinden de aspirant-moni’s. En zij kunnen het weten.

Iedereen
verdient vakantie.
En daar werken we
samen aan!

In
konden via het
Steunpunt Vakantieparticipatie van
Toerisme Vlaanderen bijna
mensen wél met vakantie.
Dat kan omdat meer dan
toeristische partners een
stevige korting uit eigen zak bieden.
sociale organisaties brengen
dat aanbod tot bij mensen in armoede.

150.000
600
1600

De animo blijft

groeien >>

De Lijn draagt bij via gratis rittenkaarten.
Sociale restaurants zetten hun deuren
open voor vakantiegangers. Vakantieschakel
verbindt vragen en ideeën met oplossingen. En
dat allemaal in open samenwerking.

Zo kunnen wij je helpen:

Geen vraag is te gek!

1. MAKE IT HAPPEN > Vind partners om samen
aan je idee te werken.
2. STRAFFE KOFFIE > Leg je vraag voor en deel
verhalen met ervaringsdeskundigen.
3. VAKANTIESCHAKEL > Leg je ei in het digitale
netwerk voor bijzondere vakantievragen.

Bel Steunpunt Vakantieparticipatie
van Toerisme Vlaanderen:
02/504 03 91
of www.vakantieparticipatie.be.
Lees onze vakantieverhalen op
www.iedereenverdientvakantie.be.
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Ah! Da’s vakantie...

Wij groeien...
Animator zijn maakt je tot
een ander mens. We hoorden
het van drie gedreven moni’s.
Lees het hele verhaal op iedereenverdientvakantie.be.

Perfect. ‘Vroeger dacht ik dat
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ik alles zelf moest kunnen oplossen. Maar samen lukt het beter.
Het is voor mij, perfectionist die
ik ben, een knaap van een les.’
(Liesbeth, leerkracht)
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Begrip. ‘Je krijgt hier snel door
dat wij, kinderen uit gemiddelde
gezinnen, het heel goed hebben.
Dat er nog veel kinderen opgroeien
in moeilijke omstandigheden. Dat
bewustzijn is dieper geworden.’
(Dimitri, leerkracht)
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Meegaan. ‘Bij Akindo leer je
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mee te gaan met waar een kind
nood aan heeft. Dat je voor hem of
haar kiest, niet voor de structuur
die je zelf bedacht hebt.’ (Malika,
orhopedagoge)

1. Zeg ‘ns eerlijk: wat smaakt op kamp lekkerder dan een hotdog? – 2. Zoveel kindjes, zoveel jasjes. – 3. Moni Dimitri
vangt een uiltje. – 4. Keukenpieten maken snoepzakjes – 5. Verrassend: ben ik dat? – 6. Vakantie, da’s vriendschap!

DE KERN VAN HET VRIJWILLIGERSBELEID BIJ AKINDO

‘Ik ben
omdat wij zijn’
Vrijwilligers en medewerkers hebben geen taakomschrijving. Procedures, regels
en afspraken staan niet op papier. De nadruk op ‘wij’ blijkt het geheim achter het
succesvolle vrijwilligersbeleid van Akindo. Hoe hou je die essentie staande in een
tijdsgeest doordrongen van individuele verantwoordelijkheid en rationele organisatielogica? We spreken erover met bestuurder Liset Hamblok en coördinator Kristien
Van Camp.

Ubuntu
Kristien woonde lange tijd in Afrika. Ze
raakte er diep geïnspireerd door Ubuntu,
een Afrikaanse visie op het leven. ‘In
die filosofie ben niet ‘ik’ het ijkpunt,
een goed leven ligt in de kwaliteit van
‘wij’. Anderen maken jou tot wie jij
bent. Mijn leven staat ten dienste van
anderen. Dat is de betekenis achter ‘Ik
ben omdat wij zijn.’
Omarm warm
‘Die visie zit vervat in ons Omarm Warm
credo’, zegt Liset. ‘Wie warmte krijgt,
kan dat ook doorgeven. Je ten volle deel
voelen van een groep is een ongelooflijk
versterkende ervaring. Dat vormt je. Het

maakt je tot wie je bent.’
Focus op de missie
‘Wij werken niet met taakomschrijvingen of talentenprofielen’, zegt Kristien.
‘Wij verwelkomen de vrijwilligers in een
team. We geven ruimte om te doen waar
ze goed in zijn. En uiteindelijk wordt al
het werk – en veel meer – gedaan. Niet
iemands rol is van belang, wel dat we
samen focus houden op onze missie.’
Slim organiseren
Liset en Kristien vertolken een visie
die dwars lijkt te staan op rationele
organisatielogica’s. ‘De hoop achter die
managementsystemen is de dingen dui-

delijk organiseren en fouten vermijden.
Vraag is of dat zo wel werkt met mensen.’
Effecten doordenken
Liset verduidelijkt met een voorbeeld.
‘Als je taken van vrijwilligers en medewerkers vastlegt, dan ga je aan één
persoon toewijzen wat nu een teamverantwoordelijkheid is. Hoe verhoudt zich
dat tot een cultuur waarin het ‘wij’ zo
waardevol is?’
Het zijn wezenlijke vragen. Het is goed
dat ze die bij Akindo zorgvuldig willen
overpeinzen.

‘Elk kind, elke vrijwilliger en
elke situatie is anders. Je kunt
die werkelijkheid niet vatten in
regels en teksten. We proberen
hier ons hoofd en hart samen
te gebruiken.’
LISET HAMBLOK
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BABBEL MET VRIJWILLIGERS LIA, RIENA, HILDE, ANNIE, MIET EN ANJA

6 supertips voor
vrijwilligersbeleid
De vrijwilligersploeg van Akindo telt 270 mensen. Zonder werving? Yep! Tenzij je
dit ‘werving’ zou noemen: ‘mensen kansen geven.’ Al is dat op de keper beschouwd
toch wat anders. Dat is niet buiten zoeken, maar binnen bouwen.
Bouwen aan een vrijwilligerscultuur, hoe werkt het dan? We vroegen het de vrijwilligers.
Het eigene aan vrijwilligerswerk is ...
dat het vrijwillig is. Belangeloos. Da’s
het vertrekpunt.
Vrijwilligerswerk is een geschenk.
Een geschenk op voorwaarden is geen
geschenk meer.
Waardeer dat vrijwilligers willen
meedenken. Fouten maken is niet erg
als je eruit leert en er later samen om
kunt lachen.

Vier het leven. In gezelligheid ontstaat
verbinding. Dat is de motor achter resultaatgericht samenwerken.

Hou het open, vrij, ademend. Regels
opleggen werkt niet. Samen zoeken naar
oplossingen wel.

Eén doe-niet-tip.
‘Als je vrijwilligers betaalt of andere voor-wathoort-wat-deals sluit,
dan is de magie eruit.’

Iedereen is belangrijk. ‘Iedereen is
zoals die is, en we gaan dankbaar en
respectvol met elkaar en met onze vakantiegasten om.’

Lees het hele verhaal op
www.iedereenverdientvakantie.be

ANNIE

‘Omarm Warm’:
antwoord op
menselijke
kwetsbaarheid

Werk aan verbinding. Investeer in de
groep. Vrijwilligers weten samen best
wat er moet gebeuren, en dan doet
iedereen wat die kan.

Ik vertel het verder
Vakantie is zo waardevol. En
door vrijwilligers waargemaakt zo bijzonder warm.
Vertel het verder. Op je werk,
aan je vrienden.

Meteen
beginnen?
Dat kan zo ...

Ik ga op onderzoek
Zelf werk maken van vrijwilligersbeleid? Zoek welke
goede praktijken jou kunnen
inspireren. En durf te vragen!

Vorig jaar stapte Annies dochter
uit het leven.

En toen, heel plots, stierf Jos.
Meer verdriet.

‘Ik verloor al mijn levensenergie.
Jos, mijn man, raakte het contact
met mij kwijt. ‘

‘Ik heb diep gezeten, ja. Het is hier
dat het draaglijk wordt.’

Tot ze bij Akindo aangewaaid
kwam. ‘Hier heb ik gevoeld dat er
wel nog dingen zijn die het leven
de moeite waard maken. Ik kon
mezelf weer oprapen.’
De relatie met haar man werd
weer inniger.

En dan is er Omarm Warm. ‘Hoe
belangrijk dat voor mij is, daar
zijn geen woorden voor. Dit is
anders.’

Ik steek mijn nek uit
Actie! Daarmee verandert
alles. Mislukken is niet erg. In
het proberen zit het succes
verscholen.
Trek anderen mee
in ‘t bad.

‘Hier ben ik nu. Dit is familie.
Hier blijf ik. Dat is hier mijn plek.’
Annie is vrijwilliger in de creaclub.
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Ik deel mijn ervaring
Wat doe je al? Wat leer je
ervan? Wat heb je nodig om
het groter te maken? Vertel
je verhaal. Wij brengen het
graag in de wereld.

iedereen
verdient
vakantie
Ontdek wat mogelijk is via
www.vakantieparticipatie.be

Geniet van honderden
vakantieverhalen op
www.iedereenverdientvakantie.be

