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In zee leven kleine weekdieren:

poliepen (phylum coelenterata).

Zij behoren tot de beste bouwers

van de wereld. Ze zijn iets groter dan

een halve centimeter in doorsnee.

Hun cellen onttrekken kalk aan het

zeewater en daar maken ze

koraalhuisjes van. Doordat er

generaties lang gebouwd wordt,

ontstaan er enorme koraalformaties.

Sommige vormen de rand van een

eiland, andere een rif langs de kust.

Het Groot Barrièrerif in Australië

is 2090 kilometer lang — het werk

van piepkleine bouwmeesters!
Waar je ook woont heeft de natuur

verrassingen in petto voor degenen
die hun dagelijkse beslommeringen

INLEIDING

en zorgen even kunnen vergeten en
zichzelf openstellen voor het uitzicht,
de geluiden en de geuren van hun

it handboek is bestemd voor zowel

D

uw Eeuwige Koning! En gij rivieren, beken

de jongevrouwen als de kampleid-

en stroompjes, stroomt voort met blijdschap.

sters van de jongevrouwen.

Laten de wouden en alle bomen des velds de

Deel 1: ‘Voor kamperende jongevrouomgeving. De verrassing kan bestaan
uit een onverwachte stortbui
waardoor je snel een schuilplaats
moet zoeken. Hij kan bestaan uit de

Here prijzen; en gij, vaste rotsen, weent van

wen’, is bestemd voor gebruik tijdens

vreugde! En laten de zon, de maan en de

het kamperen. Het bevat de vereisten

morgensterren tezamen zingen. (...) En

voor een kampeercertificaat en instruc-

laten de eeuwige scheppingen Zijn naam

ties voor leidsters van jeugdkampen.

voor eeuwig verkondigen!’ (Leer en

Het bevat ook pagina’s waarop de jon-

Verbonden 128:23).

gevrouwen hun kampervaringen kun-

In deze tekst wordt verwoord wat een

spanning bij het observeren van een

nen opschrijven.
dier dat zich voedt, of bij het
luisteren naar het geluid van een
vliegende vogel. Hij kan bestaan uit
de aanblik van miljoenen sterren in
een heldere nacht. Ergens in de
natuur staat je een verrassing te

Deel 2: ‘Informatie en ideeën voor

toen het evangelie met zijn zegeningen

activiteiten’, bevat richtlijnen voor het

en beloften voor elk van Gods kinderen

plannen en het uitvoeren van kampacti-

hersteld werd. Kampervaringen kunnen

viteiten van de jongevrouwen.

ertoe bijdragen dat de jongevrouwen zich

Deel 3: ‘Voor de leidsters van de jon-

voelen, en die in de tijd daarna een
inspiratiebron voor je zal zijn.

meer bewust worden van Gods schepping

gevrouwen’, bevat richtlijnen voor de

en van de zegeningen die het evangelie

leidsters bij het plannen en uitvoeren

aan hun leven toevoegt. Ze zullen vreug-

van een jongevrouwenkamp.

de beleven tijdens activiteiten in de bui-

Naarmate de jongevrouwen streven
wachten waardoor je je beter zult

vreugde al Gods scheppingen ervoeren

tenlucht, waardoor hun liefde voor elkaar

naar een inniger relatie met God, kun-

en voor het evangelie zal toenemen en

nen zij zijn schepping bewuster beleven

waardoor ze zich vaster zullen voorne-

en zo hun getuigenis van de opperste

men om samen ‘te allen tijde als getuigen

Schepper versterken. De volgende

van God te staan, in alle dingen en in alle

woorden van de profeet Joseph Smith

plaatsen’ (Mosiah 18:9).

vormen de schriftuurlijke basis van het
jongevrouwenkamp:

Een kampperiode is ook een ideale
tijd om de evangeliebeginselen die in

‘Laten de bergen juichen van vreugde; en

het jongevrouwenprogramma zijn opge-

al gij valleien, roept luide, en al gij zeeën en

nomen nog eens duidelijk te belichten.

droge landen, verkondigt de wonderen van
1

Vuurvliegjes zijn geen echte vliegen,
maar kevertjes zonder schild die een

Motto en logo van de jongevrouwen
Het motto van de jongevrouwen luidt: ‘Sta voor waarheid en deugd.’ De fakkel in het
logo, dat hieronder is afgebeeld, is een symbool van het licht van Christus dat iedereen

zacht licht verspreiden. Tijdens
zomerse nachten kun je dat

uitnodigt ‘tot Christus te komen’ (LV 20:59). Door middel van het logo worden alle jongevrouwen aangemoedigd om, door het onderhouden van de geboden, het licht van
Christus hoog te houden.

waarnemen. Er bestaat een
Zuid-Amerikaanse vuurvlieg die
spoorwegvlieg genoemd wordt omdat
hij van achteren groen, en van voren
rood licht geeft. In Zuidoost-Azië zijn
er vuurvliegjes die met duizenden
tegelijk in bomen en struiken zitten
en die met elkaar een
adembenemend schouwspel
opleveren. In Zuid-Amerika en WestIndië worden deze insecten soms wel
twee en een halve centimeter lang.
De inlanders vangen ze en doen ze in
kalebassen waarin ze een heleboel
kleine gaatjes hebben gemaakt.
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Die hangen ze aan het plafond, en zo
dienen die insecten als lichtbron in

Thema van de jongevrouwen
Wij zijn dochters van onze hemelse
Vader. Hij houdt van ons en wij hou-

hun huis! Vogels tjilpen, wolven

den van Hem. In ons streven de waar-

Rozenmeisjes
Een rozenmeisje wordt een veelbelovende jongevrouw naarmate zij haar
doopverbond nakomt om Gods geboden te onderhouden, zijn zegeningen te

huilen, walvissen zingen en bijen

den voor de jongevrouwen na te leven,
zullen wij ‘te allen tijde als getuige van

dansen om met hun soortgenoten te
communiceren. Als een werkbij

God (...)’ staan. Die waarden zijn:
Geloof

ontvangen, en zijn Geest bij zich te
hebben, terwijl ze bouwt aan een liefdevolle band met haar hemelse Vader en
met de mensen om zich heen.

Goddelijke aard
bloemen vindt waar honing in zit,
vliegt hij terug naar de korf en voert

Gevoel van eigenwaarde
Kennis
Vrije keuze en verantwoording

een dans op de honingraat uit, hij

Goede werken en
Integriteit

maakt dan kleine rondjes naar links
of naar rechts, of doet het in een
ingewikkelder patroon, de
waggeldans. Uit het patroon, de
snelheid en de duur van de dans

Wij geloven dat wij ons, door deze
waarden te aanvaarden en toe te pas-

De Schriften bevatten het woord van God.

Lauwermeisjes
Een lauwermeisje wordt een gelovige

sen, erop kunnen voorbereiden het

jongevrouw naarmate zij intenser de

gezin te sterken, heilige verbonden te

liefde van de Heiland ervaart en zich

sluiten en na te komen, de tempelver-

voorbereidt op het ontvangen van de

ordeningen te ontvangen en de zege-

tempelverordeningen door het naleven

ningen van de verhoging te genieten.

van het evangelie en door anderen ero-

(Zie Mosiah 18:9.)

ver te vertellen.

maken de andere bijen op in welke

Opdracht voor de leeftijdsgroepen
richting en hoe ver ze moeten vliegen.

Bijenkorfmeisjes
Als je in de natuur heel stil bent,

Een bijenkorfmeisje wordt een waarheidslievende jongevrouw naarmate zij

kun je zien hoe insecten, vogels of
andere dieren met elkaar ‘praten’.

gehoor geeft aan de influisteringen van
de Heilige Geest, de waarheid zoekt en

De torens van de tempel herinneren
ons aan heilige verordeningen en
verbonden die tot verhoging leiden.

probeert ernaar te leven, en anderen
erover vertelt.

Een jongevrouw zoekt naar de waarheid
door middel van gebed.
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Als je in een heldere nacht omhoog

kijkt, kun je een vage strook van

WAARDEN VOOR JONGEVROUWEN
Waarde

Tekstverwijzing

Kleur

Geloof

Ik ben een dochter van mijn hemelse

Wit

sterren en licht zien die we de

Vader die van mij houdt, en ik zal
geloof oefenen in zijn eeuwig plan,

melkweg noemen. Die strook is het

dat wordt uitgevoerd onder leiding
van mijn Heiland, Jezus Christus.

zijaanzicht van het stelsel waartoe

(Zie Alma 32:21.)
onze zon en ons zonnestelsel

Goddelijke aard

Ik heb goddelijke eigenschappen

Blauw

meegekregen, ik zal ernaar streven die
behoren. Als we de melkweg van

te ontwikkelen. (Zie 2 Petrus 1:4-7.)
Gevoel van eigenwaarde

Mijn waarde is oneindig groot, ik zal

Rood

bovenaf konden bekijken, zouden we

ernaar streven mijn eigen goddelijke
zending te vervullen. (Zie LV 18:10.)

neerkijken op een verzameling sterren

Kennis
met een doorsnede van miljoenen

Ik zoek steeds naar mogelijkheden

Groen

om te leren en vooruitgang te maken.
(Zie LV 88:118.)

kilometers. Onze aarde ligt op

Vrije keuze en
verantwoording
ongeveer tweederde van het centrum.

Ik zal vrij blijven door het goede

Oranje

boven het kwade te verkiezen en zal
verantwoording voor mijn keuzen
dragen. (Zie Jozua 24:15.)

Wij wonen in een buitenwijk van een

Goede werken
grote sterrenstad!

Ik zal anderen bijstaan en het konink-

Geel

rijk opbouwen door rechtvaardig
dienstbetoon.
(Zie 3 Nephi 12:16.)
Integriteit

Ik zal de morele moed hebben om
mijn handelingen in overeenstemming te brengen met mijn kennis van
goed en kwaad.
(Zie Job 27:5, SV.)

4

Paars

VOOR KAMPERENDE JONGEVROUWEN
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Zonlicht zorgt voor de mooiste

waarnemingen in de natuur. Als het

zonlicht tijdens een regenbui of in

een waterval door de druppels heen

schijnt, worden de stralen gefilterd

in een regenboog van prachtige

banen in rood, oranje, geel, groen,

blauw, indigo en violet. Als ’s

avonds de zon ondergaat, is de

afstand die de stralen door de

atmosfeer afleggen langer. Er

worden meer blauw en gele stralen

uitgefilterd, waardoor het rood gaat

overheersen. Wolken en stof in de

atmosfeer weerkaatsen de rode

stralen en dan zijn wij getuige van

een schitterende zonsondergang.

VOOR KAMPERENDE JONGEVROUWEN

W

elkom in het jongevrouwenkamp! Nu de natuur je leslokaal is, kun je ervaren

mogen vergen, en je zult een bijzon-

hoe wonderbaarlijk Gods schepping is en je vaardigheden ontwikkelen, waar-

dere band krijgen met degenen die

door je zelfredzaam wordt en het in de buitenlucht toch heel geriefelijk kan zijn.
Je zult tijdens het kamp, tijdens werk en spel, nieuwe vriendinnen maken en blij-

eraan deelnemen.
Denk je eens in hoe leuk het zal zijn
om dat samen met

vende vriendschap sluiten met je leidsters. Door wat je met je vriendinnen en je

leidsters en andere

leidsters beleeft, kan je relatie met je hemelse Vader inniger worden en kun je ertoe

jongevrouwen te

bijdragen dat anderen het evangelie beter willen naleven.

doen — samen
De doelen van het jongevrouwenkamp zijn:
• Werken aan je relatie met je
hemelse Vader.
• Waardering krijgen voor de
natuur en die eerbiedigen.

de maaltijden

Gedurende je laatste twee jaar in de

gebruiken, deelne-

jongevrouwen, als je zestien en zeven-

men aan praatgroe-

tien bent, kun je jeugdkampleidster

pen, presentaties, haard-

worden en anderen leren wat jij
geleerd hebt. Dat is een opwindend

vuuravonden, creatieve of culturele

• Zelfredzamer worden.

onderdeel van je eigen leerproces. De

activiteiten, en lessen volgen voor je

• Leidingvaardigheid ontwikkelen.

jongere meisjes zullen ontzag voor je

certificaat. Er zal tijdens de activiteiten

• Eerbied hebben voor het milieu
en er zorg voor dragen.

hebben en je voorbeeld volgen, en jij

op het kamp gelachen, gezongen,

• Anderen helpen.

zult in de gelegenheid zijn om hen

gebeden en misschien zelfs wel gehuild

• Vriendschapsbanden bevorderen.

positief te beïnvloeden.

worden.

• Genieten van het kamperen en
plezier hebben.
Om te zorgen dat je deze doelen
bereikt, zul je werken aan de vereisten van een kampeercertificaat. Het
bestaat uit vier periodes die overeenkomen met je eerste vier jaar in de
jongevrouwen:
periode 1 — twaalf jaar
periode 2 — dertien jaar
periode 3 — veertien jaar
periode 4 — vijftien jaar

Denk je eens in wat een plezier je op

Stel je voor dat je daarna thuis komt

het kamp zult hebben. Denk je eens in

en tot dingen in staat bent die je daar-

dat je elke avond voor het slapen gaan

voor nooit gekund hebt. Je zult

naar de sterrenhemel kunt kijken en

blij zijn met je nieuwe en oude vriend-

dat je elke morgen wakker wordt van

schappen en je zult beseffen

het geluid van vogels! Samen met oude

dat je band met je hemelse Vader inni-

en nieuwe vriendinnen zul je maaltij-

ger geworden is. Dat alles hoort

den organiseren en bereiden. Samen

bij het kamp!

met hen zul je werken aan projecten
om het milieu te bescher-men.
Overlevingsactiviteiten kunnen veel
lichamelijke kracht en uithoudingsver-
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Vereisten kampeervaardigheid
eerstejaars
Voer de volgende opdrachten uit:
• Zoek tijdens het kamp elke dag een rustig plekje om minstens vijftien minuten in de
Handtekening

Schriften te lezen. Lees ook het verslag van de schepping in Mozes 2:1–31 of in
Genesis 1:1–31. Nadat de Heer de aarde geschapen had, overzag Hij zijn werk en zag
dat het heel goed was. Vertel aan een leidster of een vriendin wat jij denkt over Gods
schepping.
• Leer de basisbeginselen van hygiëne bij het opzetten van een kamp. Leer hoe je tijdens
Handtekening

een trektocht op de juiste manier je afval kwijt kunt. Leer hoe je in het kamp het afval
moet verwijderen en laat het kampeerterrein schoner achter dan je het aantrof. Houd
je tijdens je verblijf in het kamp aan deze beginselen.
• Zorg dat je weet wat de brandweer voor dit gebied heeft voorgeschreven. Zorg dat je
Handtekening

weet hoe je een brand moet blussen.
• Maak plannen voor en neem deel aan een trektocht van vijf kilometer. Zorg dat je weet
Handtekening

wat je moet doen als je verdwaalt.
• Maak tenminste twee gerechten klaar op een vuurtje of op een primus.
Handtekening

• Leg uit wat het doel van eerste hulp is en leer de eerste vier stappen bij het behandeHandtekening

len van slachtoffers van een ongeluk.
• Demonstreer de methode van Heimlich waarmee je iemand die ergens in dreigt te stikHandtekening

ken kunt helpen.
• Laat zien hoe je eerste hulp geeft bij ernstige bloedingen en vergiftiging.
Handtekening

• Leer hoe je een mitella vouwt en demonstreer het gebruik ervan. Zorg dat je weet wat
Handtekening

er in een EHBO-doos moet zitten en hoe elk onderdeel gebruikt wordt.
• Zorg dat je weet hoe je voedsel in de buitenlucht moet opslaan en bereiden.
Handtekening

• Zoek een mogelijkheid om een andere kampeerster of leidster te helpen.
Handtekening

• Zoek een mogelijkheid om een andere kampeerster of leidster te helpen. Doe iets wat je
Handtekening

niet is opgedragen. Dat zou kunnen zijn: helpen bij karweitjes, zoals het schoonmaken
Handtekening van volwassen ring- of
wijkleidster of een gediplomeerd
jeugdkampleidster
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van het terrein, of het bereiden van een maaltijd en het opruimen en afwassen daarna.

• Verleen je diensten bij het maken van een lied of een parodie op een onderwerp als
Handtekening

bijvoorbeeld het kampthema, de waarden van de jongevrouwen, het motto of het
logo, of verhalen uit de Schriften.

Voer twee of meer van de volgende opdrachten uit:
• Besteed minstens een half uur aan het observeren van scheppingen van onze
Handtekening

hemelse Vader die je kunt zien, horen, ruiken of aanraken. Bedank je hemelse
Vader voor al het moois om je heen. Vertel een leidster of vriendin wat je vindt van
de schepping.
• Sorteer glazen, plastic flessen en blikjes en zorg ervoor dat ze na het kamp voor herHandtekening

gebruik worden ingeleverd.
• Zorg dat je zes soorten planten en drie soorten dieren, vogels of vissen uit het
Handtekening

gebied kunt herkennen. Kijk of je interessante bijzonderheden aan ze kunt ontdekken.
• Leer hoe je een platte knoop, de mastworp en een overhandse knoop maakt. Zorg
Handtekening

dat je weet wanneer je ze kunt gebruiken.
Handtekening van volwassen ring- of wijkleidster
of een gediplomeerd jeugdkampleidster

Facultatief
Je mag een van de vereisten voor het certificaat vervangen door een vereiste naar eigen
keuze. Die van jou moet echter, voordat je eraan begint te werken, goedgekeurd worden door de kampleiding. Schrijf de vereiste vaardigheid van jouw keuze in de ruimte
hieronder.

Goedgekeurd:
kampleidster

Ik heb met goed resultaat aan alle vereisten
kampeervaardigheid eerstejaars voldaan.

Jouw naam

Datum

Goedgekeurd:
Kampleidster van wijk of ring

Jongevrouwenleidster van wijk of ring
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Op de graslanden van Afrika leeft

Kampdagboek

het langste dier ter wereld: de giraffe.

Iemand heeft deze elegante dieren

W

at ik tijdens het kamp geleerd heb, en mijn gedachten over wat ik dit jaar beleefd heb:

eens beschreven als langgesteelde

gespikkelde bloemen die zich

langzaam door het gras bewegen.

Een giraffe is zestien tot twintig uur

bezig met het eten van bladeren,

twijgjes en jonge scheuten van bomen

of struiken. Gewoonlijk plukken zij

dat gebladerte van twee tot vijf en

een halve meter boven de grond.

Soms snoeien zij de bomen waarvan

ze eten tot een zandloper- of

cirkelvorm!
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Vereisten kampeervaardigheid
tweedejaars
Voer de volgende opdrachten uit:
• Zoek tijdens het kamp elke dag een rustig plekje om minstens vijftien minuten in de
Handtekening

Schriften te lezen. Lees ook Joseph Smith–Geschiedenis 1:1–20, over het gebed van
Joseph Smith in het heilige bos. Schrijf op hoe je denkt over het visioen van Joseph
Smith, of vertel het aan iemand.
• Zorg dat je iets te weten komt over wolkenformaties. Zorg zo mogelijk dat je drie verHandtekening

schillende wolkenformaties kunt benoemen.
• Laat twee manieren zien waarop je drinkwater kunt zuiveren.
Handtekening

• Zorg dat je weet hoe je hulp kunt inroepen als je in de buitenlucht verblijft. Maak een
Handtekening

lijst van plaatselijke instanties of personen die hulp zouden kunnen verlenen. Zorg
ook dat je weet hoe je met die mensen in contact komt.
• Assisteer bij de planning van een trektocht van vijf kilometer. Neem er zelf aan deel.
Handtekening

Stel een voedzame maaltijd samen en neem die mee voor onderweg.
• Laat zien hoe je aan de hand van de zon en de sterren je richting kunt bepalen.
Handtekening

• Laat zien hoe je iemand behandelt die is flauw gevallen of in shock is geraakt.
Handtekening

• Laat zien hoe je eerste hulp geeft bij uitputting door hitte en bij een zonnesteek, of bij
Handtekening

onderkoeling en bevriezing, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.
• Laat zien hoe je mond-op-mondbeademing toepast.
Handtekening

• Zorg dat je op de hoogte bent van de eerste beginselen van een goede voeding. Stel tijHandtekening

dens het kamp een maaltijd samen en maak die klaar.
• Assisteer bij het plannen van een ceremonie voor het hijsen van de vlag of een geesteHandtekening

lijk programma en neem er zelf aan deel.
• Zoek een mogelijkheid om een andere kampeerster of leidster te helpen. Doe iets wat
Handtekening

je niet is opgedragen. Dat zou kunnen zijn: helpen bij karweitjes, zoals het schoonmaHandtekening van volwassen ring- of
wijkleidster of een gediplomeerd
jeugdkampleidster

ken van het terrein, of het bereiden van een maaltijd en het opruimen en afwassen
daarna.
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• Verleen je diensten bij het maken van een lied of een parodie op een onderwerp als
Handtekening

bijvoorbeeld het kampthema, de waarden van de jongevrouwen, het motto of het
logo, of verhalen uit de Schriften.

Voer twee of meer van de volgende opdrachten uit:
• Besteed minstens een half uur aan het observeren van scheppingen van onze hemelse
Handtekening

Vader die je kunt zien, horen, ruiken of aanraken. Bedank je hemelse Vader voor al het
moois om je heen. Schrijf op wat je gezien hebt en wat je gedachten erover zijn. Vertel
dat aan anderen.
• Zorg dat je weet hoe je op twee manieren vuur kunt maken. Ontsteek ze, als dat is
Handtekening

toegestaan, en doof ze weer op de juiste manier.
• Leer drie tot vijf giftige en drie tot vijf eetbare planten herkennen uit het gebied waar je
Handtekening

kampeert.
• Laat zien hoe je een mes slijpt, gebruikt en op de juiste manier onderhoudt.
Handtekening

Handtekening van volwassen ring- of wijkleidster
of een gediplomeerd jeugdkampleidster

Facultatief
Je mag een van de vereisten voor het certificaat vervangen door een vereiste naar eigen
keuze. Die van jou moet echter, voordat je eraan begint te werken, goedgekeurd worden door de kampleiding. Schrijf de vereiste vaardigheid van jouw keuze in de ruimte
hieronder.

Goedgekeurd:
kampleidster

Ik heb met goed resultaat aan alle vereisten
kampeervaardigheid eerstejaars voldaan.

Jouw naam

Datum

Goedgekeurd:
Kampleidster van wijk of ring

12

Jongevrouwenleidster van wijk of ring

Als je thuiskomt van het kamp kun je

Kampdagboek

veel doen om dicht bij de natuur te

blijven. Waar leven dieren in ‘t wild?

W

at ik tijdens het kamp geleerd heb, en mijn gedachten over wat ik dit jaar beleefd heb:

In de woestijn? Ja. In het bos?

Jazeker. Maar ze leven ook in steden,

buitenwijken en in je achtertuin.

Vogels, eekhoorntjes, vlinders — heel

veel prachtige schepselen kun je van

dichtbij observeren. Om ze te lokken,

kun je bloemen en vruchtdragende of

bloeiende struiken en bomen planten.

Je kunt een vogelbadje of -huisje

maken. Kom zoveel mogelijk te weten

over de dieren die vlakbij je in het

wild leven en raak met ze bevriend!
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Vereisten kampeervaardigheid
derdejaars
Voer de volgende opdrachten uit:
• Zoek tijdens het kamp elke dag een rustig plekje om minstens vijftien minuten in de
Handtekening

Schriften te lezen. Lees ook Mosiah 18:1–17. Neem nog eens door welke verbonden
de mensen in het Boek van Mormon bij hun doop sloten en welk gevoel ze daarbij
hadden. Schrijf op welk gevoel jij had toen je je liet dopen.
• Neem de tijd om iets in de natuur te observeren. Dat zou een zonsopgang of een zonsHandtekening

ondergang kunnen zijn, de wolken of een regenboog. Laat door middel van een tekening, gedicht, lied, dans of het geschreven woord zien hoe je je voelde bij wat je zag.
Misschien wil je dat aan anderen laten zien of ze erover vertellen.
• Zorg dat je een manier weet waarop je kunt bijdragen aan het behoud en de bescherHandtekening

ming van het milieu in je omgeving. Gebruik datgene wat je leert om in je omgeving
een verbetering aan te brengen.
• Laat zien wat je moet doen om vuur te blussen, zoals vuur dat veroor-zaakt wordt
Handtekening

door vet dat tijdens het koken ontbrandt, kleren die vlam vatten, of droge planten die
door overgewaaide vonken gaan branden.
• Zorg dat je weet hoe je, zonder het gebruik van lucifers, vuur kunt maken. Leer hoe je
Handtekening

lucifers waterbestendig kunt maken.
• Zorg dat je weet hoe je een kompas moet gebruiken. Doe mee aan een activiteit waarHandtekening

bij je een kompas nodig hebt.
• Laat zien welke eerste hulp je moet verlenen bij insectenbeten of -steken, verbranding,
Handtekening

blaren en slangenbeten, als er slangen in jullie gebied voorkomen.
• Laat zien hoe je moet reanimeren.
Handtekening

• Zorg dat je weet wat je moet doen als het water in het kamp niet goed is. Beschrijf wat
Handtekening

je zou doen. Als er een rivier, meer of zee in de buurt van het kamp is, onderzoek het
Handtekening van volwassen ring- of
wijkleidster of een gediplomeerd
jeugdkampleidster

gebied dan en meld eventuele oorzaken van vervuiling. Breng daar, als dat mogelijk is,
verbetering in aan.
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• Doe mee aan een georganiseerde trektocht.
Handtekening

• Voer een opdracht uit die je van de kampleidster van de wijk of ring gekregen hebt.
Handtekening

• Zoek uit of er iemand in het kamp is die iets nodig heeft. Doe daar vervolgens iets aan.
Handtekening

• Leer een lied of een spel aan een groep jongevrouwen.
Handtekening

Voer twee of meer van de volgende opdrachten uit:
• Zorg dat je weet wat de veiligheidsvoorschriften zijn tijdens een trektocht of bij waterHandtekening

sporten. Leer deze richtlijnen aan een groep jongevrouwen.
• Leer hoe je in nood drie soorten beschutting kunt maken. Twee daarvan moeten zijn:
Handtekening

die met geteerd zeildoek of ander waterdicht materiaal.
• Probeer twee manieren van koken in de openlucht waarmee je nog geen ervaring hebt,
Handtekening

zoals koken in een kuil, koken in een gietijzeren pan met deksel of koken in een
reflectoroven.
• Bied aan om een jongere of een gehandicapte kampeerster te helpen met het vervullen
Handtekening

van een opdracht voor een certificaat.
Handtekening van volwassen ring- of wijkleidster
of een gediplomeerd jeugdkampleidster

Facultatief
Je mag een van de vereisten voor het certificaat vervangen door een vereiste naar
eigen keuze. Die van jou moet echter, voordat je eraan begint te werken, goedgekeurd
worden door de kampleiding. Schrijf de vereiste vaardigheid van jouw keuze in de
ruimte hieronder.

Goedgekeurd:
kampleidster

Ik heb met goed resultaat aan alle vereisten
kampeervaardigheid eerstejaars voldaan.

Jouw naam

Datum

Goedgekeurd:
Kampleidster van wijk of ring

Jongevrouwenleidster van wijk of ring
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Weet je wat het kleinste vogeltje ter

Kampdagboek

wereld is? Natuurlijk, dat is de

kolibrie! Die kleine acrobaat kan met

W

at ik tijdens het kamp geleerd heb, en mijn gedachten over wat ik dit jaar beleefd heb:

het geluid van een straaljager langs je

oor suizen of hij kan als een

helikopter voor je neus blijven hangen

om te zien of je een bloem bent.

Kolibries eten voortdurend om de

warmte en de energie in hun kleine

lichaam op peil te houden. Er bestaat

een kolibrie die elke dag uit ongeveer

1500 bloemen honing haalt. De

kolibrie past zich vaak aan zijn

leefomstandigheden aan. In het

Andesgebergte in Zuid-Amerika

hebben ze extra veren aan hun poten

om zich warm te houden.
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Vereisten kampeervaardigheid
vierdejaars
Voer de volgende opdrachten uit:
• Zoek tijdens het kamp elke dag een rustig plekje om minstens vijftien minuten in de
Handtekening

Schriften te lezen. Lees ook Matteüs 26:36–46, een verslag van de gebeurtenissen in
de hof van Getsemane. Schrijf op hoe je denkt over wat Christus voor jou gedaan
heeft.
• Neem de tijd om de nachtelijke hemel te observeren. Zorg dat je twee of meer sterrenHandtekening

beelden kunt herkennen. Lees vervolgens Leer en Verbonden 88:42–44, Mozes
1:37–39 en Leer en Verbonden 67:2. Vertel aan een leidster of een groep jongevrouwen over wat je gezien hebt en wat je in de teksten gelezen hebt.
• Demonstreer of leg manieren uit waarop je het milieu kunt beschermen. Voer een proHandtekening

ject uit waarmee je de natuur in de omgeving in stand kunt houden of herstellen.
• Zorg dat je weet welke veiligheidsmaatregelen je moet treffen tijdens noodweer, zoals
Handtekening

onweer, een wervelstorm, tyfoon, lawine of overstroming.
• Bereid een maaltijd waarbij je twee kookmethoden toepast.
Handtekening

• Wees behulpzaam bij het plannen van een activiteit voor het hele kamp of voor je
Handtekening

eigen groep waardoor de kampeersters elkaar beter leren kennen. Betrek iedereen erbij.
• Bespreek met de kampleidster een behoefte die er in het kamp bestaat en ontwikkel
Handtekening

met behulp van de jeugdkampleidsters een plan om in die behoefte te voorzien.
• Wees behulpzaam bij het organiseren van een trektocht voor jongere kampeersters en
Handtekening

neem er deel aan.
• Beschrijf de symptomen van een gebroken bot. Demonstreer welke eerste hulp je geeft
Handtekening

bij de behandeling ervan.
• Zorg dat je op de hoogte bent van vier manieren waarop je een gewonde vervoert en
Handtekening

demonstreer ze.
• Neem de vaardigheden voor eerste hulp van de eerste drie certificaten nog eens door.
Handtekening

Demonstreer de methode van Heimlich, mond-op-mondbeademing en reanimatie.
Handtekening van volwassen ring- of
wijkleidster of een gediplomeerd
jeugdkampleidster
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• Verleen je diensten bij het maken van een lied of een parodie op een onderwerp als
Handtekening

bijvoorbeeld het kampthema, de waarden van de jongevrouwen, het motto of het logo,
of verhalen uit de Schriften.

Voer twee of meer van de volgende opdrachten uit:
• Leer iets nieuws over de natuur, samen met een andere kampeerster of alleen, en breng
Handtekening

dat aan je groep over.
• Ontwikkel een project voor hulp aan kampeersters met een handicap. Zet bijvoorbeeld
Handtekening

een speurtocht in de natuur uit voor iemand die blind is, in een rolstoel zit, of een
andere handicap heeft.
• Laat zien hoe je een dekenrol maakt of een noodbed van dood materiaal.
Handtekening

• Maak een plan voor een trektocht waarbij een overnachting is inbegrepen, of een
Handtekening

andere avontuurlijke activiteit en neem er zelf aan deel.
Handtekening van volwassen ring- of wijkleidster
of een gediplomeerd jeugdkampleidster

Facultatief
Je mag een van de vereisten voor het certificaat vervangen door een naar eigen keuze. Die
van jou moet echter, voordat je eraan begint te werken, goedgekeurd worden door de
kampleiding. Schrijf de vereiste vaardigheid van jouw keuze in de ruimte hieronder.

Goedgekeurd:
kampleidster

Ik heb met goed resultaat aan alle vereisten
kampeervaardigheid eerstejaars voldaan.

Jouw naam

Datum

Goedgekeurd:
Kampleidster van wijk of ring
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Jongevrouwenleidster van wijk of ring

In zeeën waar het water een hoge

Kampdagboek

temperatuur heeft, kun je soms iets

aan de oppervlakte zien drijven wat

W

at ik tijdens het kamp geleerd heb, en mijn gedachten over wat ik dit jaar beleefd heb:

lijkt op kleine, opgeblazen, blauwe of

roze plastic zakjes. Die ‘zakjes’ zijn

een soort kwalletje, dat Portugees

oorlogsschip genoemd wordt. Een

pluim die uit het zakje omhoog

steekt, dient als zeil. Als een

kralengordijn hangen onderaan het

kwalletje lange tentakels om zijn

prooi te steken en voedsel op te

nemen. Geniet van die prachtige

zeediertjes, maar wel op afstand!
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Vereisten jeugdkampleidster
eerstejaars
Gedurende je laatste twee jaar in de jongevrouwen, als je zestien en zeventien bent, kun
je jeugdkampleidster worden en anderen leren wat jij geleerd hebt. Dat is een opwindend onderdeel van je eigen leerproces. De jongere meisjes zullen ontzag voor je hebben
en je voorbeeld volgen, en jij zult in de gelegenheid zijn om hen positief te beïnvloeden.

Voer de volgende opdrachten uit:
1. Kies een tekst uit die een christelijke eigenschap beschrijft die jij als leidster zou willen
Handtekening

ontwikkelen. Stel jezelf een duidelijk doel om die eigenschap te ontwikkelen.
Tekstverwijzing en doel:

2. Kies een onderwerp of vaardigheid waar je meer over zou willen weten. Bespreek dat
Handtekening

met je kampleidster en zorg dan dat je er zoveel mogelijk over te weten komt. Bereid je
tijdens het kamp voor op het geven van een les over dat onderwerp of in die vaardigheid.
Onderwerp:
Gezien:
kampleidster

3. Aanvaard opdrachten tot het geven van leiding voor en tijdens het kamp, en voer ze uit.
Handtekening

Noteer je opdrachten op de volgende pagina. Je kampleidster zou je het volgende onder
Handtekening van volwassen ring- of
wijkleidster of een gediplomeerd
jeugdkampleidster

meer kunnen vragen:
• Bedenk een menu, koop voedsel in, en pak de
kampuitrusting in.

thema, samenkomsten bij het kampvuur, getui-

• Zet het kamp op.

genisdiensten, ontspanning, sport, avontuurlij-

• Maak schema’s voor kook- en schoonmaak-

ke activiteiten, handenarbeid en handwerken,

beurten en het maken van kampvuren.

muziek, activiteiten die gericht zijn op milieu-

• Wees behulpzaam bij het kiezen van het kamp-

bescherming, dienstbetoon en trektochten.

thema van het jaar, en voer activiteiten uit die

• Diensten verlenen als specialist op een bepaald

met het thema te maken hebben.
• Maak plannen voor taken tijdens het kamp,
zoals de devotional, de plechtigheid bij het hij-

20

sen van de vlag, voordrachten over het kamp-

gebied.
• Help anderen met de vereisten van een certificaat.

Opdrachten voor leidsters

Stappen bij het uitvoeren van de opdracht

Voorbeeld Organiseer

1. Kies twee jongevrouwen. 2. Vraag ze allebei of ze een lievelingstekst willen opzoeken

schriftstudie met een

en zich willen voorbereiden om er iets over te zeggen. 3. Vraag de kampeersters naar

groep jongevrouwen.

een afgesproken plaats te komen en hun Schriften mee te brengen.

1.

2.

3.

4.
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Veel namen van wilde bloemen
vinden hun oorsprong in een verhaal

Kampdagboek

of een legende. Een bloem, die in de
Verenigde Staten Indiaanse penseel
heet, kreeg zijn naam door een
indiaanse legende. Een NoordAmerikaanse indiaan die probeerde
de kleuren van een zonsondergang op
de prairie te schilderen, gooide zijn
penselen op de grond. Later groeiden
er bloemen op de plaats waar de
penselen terecht waren gekomen.
De bloemen waren rood, geel, wit en
roze, net als de zonsondergang.
Welke verhalen kun jij ontdekken
over de wilde bloemen in jouw
omgeving?

22

W

at ik tijdens het kamp geleerd heb, en mijn gedachten over wat ik dit jaar beleefd heb:

Vereisten jeugdkampleidster
tweedejaars
Gedurende je laatste twee jaar in de jongevrouwen, als je zestien en zeventien bent, kun
je jeugdkampleidster worden en anderen leren wat jij geleerd hebt. Dat is een opwindend onderdeel van je eigen leerproces. De jongere meisjes zullen naar je opkijken en je
voorbeeld volgen, en jij zult in de gelegenheid zijn om hen positief te beïnvloeden.

Voer de volgende opdrachten uit:
1. Kies een tekst uit die een christelijke eigenschap beschrijft die jij als leidster zou willen
Handtekening

ontwikkelen. Stel jezelf een duidelijk doel om die eigenschap te ontwikkelen.
Tekstverwijzing en doel:

2. Kies een onderwerp of vaardigheid waar je meer over zou willen weten. Bespreek dat
Handtekening

met je kampleidster en zorg dan dat je er zoveel mogelijk over te weten komt. Bereid je
tijdens het kamp voor op het geven van een les over dat onderwerp of in die vaardigheid.
Onderwerp:
Gezien:
kampleidster

3. Aanvaard opdrachten tot het geven van leiding voor en tijdens het kamp, en voer ze uit.
Handtekening

Noteer je opdrachten op de volgende pagina. Je kampleidster zou je het volgende onder
Handtekening van volwassen ring- of
wijkleidster of een gediplomeerd
jeugdkampleidster

meer kunnen vragen:
• Bedenk een menu, koop voedsel in, en pak de
kampuitrusting in.

sen van de vlag, voordrachten over het kampthema, samenkomsten bij het kampvuur, getui-

• Zet het kamp op.

genisdiensten, ontspanning, sport, avontuurlij-

• Maak schema’s voor kook- en schoonmaak-

ke activiteiten, handenarbeid en handwerken,

beurten en het maken van kampvuren.

muziek, activiteiten die gericht zijn op milieu-

• Wees behulpzaam bij het kiezen van het kamp-

bescherming, dienstbetoon en trektochten.

thema van het jaar, en voer activiteiten uit die

• Diensten verlenen als specialist op een bepaald

met het thema te maken hebben.
• Maak plannen voor taken tijdens het kamp,
zoals de devotional, de plechtigheid bij het hij-

gebied.
• Help anderen met de vereisten van een certificaat.
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Opdrachten voor leidsters

Stappen bij het uitvoeren van de opdracht

Voorbeeld Leer anderen hoe

1. Zorgen dat ik weet hoe je iemand met een shock behandelt (zie p. 37). 2. Oefenen

je iemand met een shock

om dat over te dragen aan een andere kampeerster. 3. Dit aan de jongevrouwen leren

behandelt.

als ik daarvoor de opdracht krijg. 4. Mijn handtekening zetten op hun certificaat.

1.

2.

3.

4.
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Heb je weleens iemand horen zeggen:

Kampdagboek

‘Ik heb honger als een beer’? Beren

kunnen ontzettende hoeveelheden

W

at ik tijdens het kamp geleerd heb, en mijn gedachten over wat ik dit jaar beleefd heb:

verorberen, wel zo’n veertig kilogram

per dag, en ze kunnen drie kilogram

per dag aankomen! Waarom eten

beren zoveel? Hun voedsel is maar

een kort seizoen beschikbaar en ze

moeten zich op de winter

voorbereiden. Wees tijdens het kamp

op je hoede als iemand op een

gegeven moment zegt: ‘Ik heb honger

als een beer!’
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Wie heeft de bast van die boom

afgeknabbeld? Wie heeft het gras in

die weide platgetrapt? Van wie zijn

die sporen in de modder bij de poel?

Het leren herkennen van sporen van

in het wild levende dieren is zoiets als

detective worden. Randjes die van

bladeren zijn afgeknabbeld,

uitwerpselen van dieren, sporen in

het zand of de sneeuw, en de

omvang, vorm, diepte en richting van

de sporen — ze hebben allemaal een

verhaal dat door jou gelezen kan

worden.

HULPMIDDELEN

Als er een gouden medaille bestond

voor vogels die de langste afstand

afleggen, zou die waarschijnlijk

worden toegekend aan de stern op de

Noordpool. Deze zeevogel met zijn

zwarte kop, helderrode snavel en

gevorkte staart nestelt in de zomer op

de arctische toendra, waar hij elke

dag vierentwintig uur lang van het

zonlicht geniet. Als de jongen zover

zijn dat ze kunnen vliegen, verhuizen

ze helemaal naar de kust van Zuid-

Argentinië, Chili en de Zuidpool. Elk

jaar vliegt deze stern van de Noord-

naar de Zuidpool en terug: een

afstand van 35.400 kilometer!
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HULPMIDDELEN
it deel geeft informatie en ideeën voor activiteiten. Volwassen leidsters en

D

rein; zet dan pas een route uit om

jeugdkampleidsters kunnen daarmee kampactiviteiten organiseren en met de

gebieden te vermijden die zich moeten

kampeersters werken aan de vereisten voor de certificaten.

herstellen van overmatig bezoek van

Bepaalde informatie die betrekking heeft op uw omgeving zal plaatselijk inge-

toeristen.

wonnen moeten worden, zoals inlichtingen over de voorschriften van de brandweer, routes voor trektochten, milieubescherming, sterren en sterrenbeelden, planten en dieren van het land, het klaarmaken en bewaren van voedsel, en procedures voor overleving en noodtoestanden. U zou die inlichtingen kunnen inwinnen
op scholen, bij bibliotheken en overheidsinstellingen. Degene die deze informatie
overbrengt, hoeft geen deskundige te zijn, maar moet wel voldoende op de hoogte
zijn om met zelfvertrouwen instructies te geven. Er kan ook hulp van specialisten
worden ingeroepen.
rekening te houden met de ideeën van zowel de jeugdleidsters als de volwassen
leidsters.

Voor rugzaktochten is fysieke kracht

Blijf op de bestaande paden als de
tocht plaatsvindt in een gebied waar
paden zijn. Als je een route kiest waar

voor jongevrouwen aan te raden om

geen paden zijn, loop niet te dicht bij

pas tweedaagse rugzaktochten te hou-

elkaar om het kreupelhout te ontzien.

den als ze al een aantal gemakkelijke

Raap afval op als je dat onderweg ziet

trektochten hebben gemaakt en op de

liggen. Laat stenen, bloemen en strui-

hoogte zijn van de noodzakelijke tech-

ken in hun natuurlijke omgeving staan,

nieken. Iedere deelneemster moet de

zodat anderen ervan kunnen genieten.

schoonheid van de natuur ongemoeid

Een goede regel om te onthouden is:

laten en geen spoor van haar bezoek

laat het gebied achter zoals je het hebt

aan afgelegen gebieden achterlaten.

aangetroffen, of in een betere toestand.

sonen en gedraag je onderweg rustig.

voor beschutting, een slaapzak, een
matje voor onder je slaapzak (facultatief), lichtgewicht kacheltje en brandstof, lichtgewicht eetgerei, kleine
zaklantaren met reservebatterij en -

lucifers, milieuvriendelijke zeep,
EHBO-doos, zonnebrandlotion, insectenverdrijvend middel, handdoeken,

en uithoudingsvermogen vereist. Het is

Loop in groepen van vier tot zes per-

Neem mee: tent of geteerd zeildoek

lampje, kompas, mes, waterbestendige

Het is raadzaam om bij het plannen en kiezen van passende activiteiten

Rugzaktochten

Aanbevolen uitrusting

Informeer bij de plaatselijke autoriteiten naar een geschikt kampeerter-

veldfles, en afvalzakken.
Ga bij het bepalen van het gewicht
van je bagage uit van een vijfde of een
vierde van je lichaamsgewicht. Houd
rekening met je conditie, ervaring en
het gebied.

Kleding
Kies gemakkelijke kleding die
bescherming biedt tegen de weersomstandigheden. Neem een extra stel kleren mee en wees voorbereid op veranderende weersomstandigheden. Als je
een paar kledingstukken over elkaar
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Dekenrollen en slaapzakken

heen draagt, kun je je gemakkelijker

A
C
Dekenrollen
en slaapzakken

aanpassen aan weersveranderingen.

Dekenrollen

Het is misschien nodig om regenkle-

Om te kamperen heb je geen slaap-

ding mee te nemen en een pet of hoed

zak nodig. Veel kampeerders maken

tegen de zon.

liever hun eigen dekenrol. Om die te

Kies schoeisel dat gemakkelijk zit en

zeil, zoveel dekens als je nodig hebt,

tocht plaatsvindt. Schoeisel moet je

en een laken. Volg onderstaande

voeten bescherming en steun geven.

instructies om de dekenrol te maken.

Inpakken

1. Leg het grondzeil op de grond. Leg
de eerste deken er dusdanig op, dat
hij tweederde van het grondzeil
bedekt ( A–B).

efficiënt mogelijk te benutten. Deel

A

hem als volgt in:
• Spullen die je het laatst nodig hebt
onderin, en de zwaarste voorwerpen
bovenop.
• Attributen voor noodgevallen binnen
handbereik.
• Zachte attributen tegen je rug aan.
• Brandstof niet in de buurt van kleding en voedsel.

A

C

B

D

Vouw

maken heb je nodig: een groot grond-

geschikt is voor het gebied waar de

Probeer de ruimte in je rugzak zo

4. Vouw de dekens nu een voor een
over het laken, te beginnen met de
laatste deken (A–B–C–D).

Eerste deken

B

2. Leg de tweede deken er zo op, dat
een kant ervan op het midden van
de eerste deken ligt (C–D).
A

A

C

Vouw 1

Vouw 2

B

D

5. Vouw het grondzeil over de dekens
heen. Kruip vanaf de bovenkant in
de dekenrol. Je ligt in het dubbelgevouwen laken.
6. Als je gaat inpakken, stop je je
nachtkleding en toiletartikelen in de
dekenrol en die rol je op, beginnend
aan de onderkant.

C

Als je over water gaat, reken er dan
op dat je nat kunt worden en neem
Hier begin je te rollen.

Tweede deken

daarvoor het nodige mee.

7. Bind touwen om de dekenrol heen.

Een rugzak die goed ingepakt is, ziet
er netjes uit en het gewicht is gelijkmatig verdeeld. Wat het zwaarste weegt
zit bovenin. Hij past goed om je schouders en je kunt ermee rechtop staan en
gemakkelijk lopen.

B

D

3. Leg de overige dekens beurtelings
op dezelfde manier neer. Vouw
het laken dubbel en leg dat in het
midden van de dekenrol (A–B–C–D).
A

C

Slaapzakken
Je zult meer genieten van het kamperen als je lekker kunt slapen, daarom is
het belangrijk dat je een goede slaap-

Dubbelge
vouwen
deken

zak kiest. Het belangrijkste doel van
een slaapzak is je te beschermen tegen

B
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D

de kou. Er zijn slaapzakken van diverse

Running Head
Kampvuur of avondprogramma’s

materialen. Kies de soort die het beste

een muziekinstrument bespelen, ver-

en van het kampeercertificaat kunnen

in jouw behoefte voorziet.

halen vertellen, zingen, toneelspelen of

worden verwezenlijkt tijdens een aantal

dansen.

opeenvolgende dagkampen.

Soorten kampen

Kamp met overnachting

Als je een slaapzak gekozen hebt,
moet je hem goed onderhouden. Berg
hem nooit ergens op waar het vochtig
of vuil is. Om je slaapzak schoon te
houden, vouw je een oud laken dubbel en dat schuif je in je slaapzak. Als
hij vuil wordt, volg dan de instructies
op het etiket.
Leg ter bescherming een grondzeil
onder je slaapzak. Je kunt een kuiltje
graven voor je heupen en schouders
om lekkerder te liggen.

Kampvuur of avondprogramma’s

Jongevrouwenkamp
Een jongevrouwenkamp duurt

naar het kampeerterrein, blijven daar

lijk van de periode waarin een kam-

een nacht over, en gaan de volgende

peerterrein beschikbaar is, de kosten

dag weer naar huis. De activiteiten zijn

en andere plaatselijke omstandighe-

dezelfde als die bij andere kampen.

den. Het soort kamp varieert van primitief en in een tent overnachten tot
kamperen in hutten of andere gebouwen. Bij een zorgvuldige planning kunnen de doelen van het jongevrouwenkamp en het kampeercertificaat wor-

avondprogramma rond een doel of

den bereikt in elke situatie en in elke

thema. Kies een goede plaats uit, en

beschikbare hoeveelheid tijd.

brandweer in dat gebied het toelaten,
een goed kampvuur (zie ‘vuren’,
p. 32). Betrek alle kampeersters erbij
door activiteiten als samenzang of een
groepsspel. Geef zo mogelijk iedereen
de gelegenheid om alleen of met een
groep deel te nemen.
Kampvuren of avondprogramma’s
bieden een goede gelegenheid om het
kampthema uit te werken, of de waarden van de jongevrouwen te accentueren. De jongevrouwen kunnen hier
ook hun talenten ontwikkelen, zoals

komen de deelneemsters de ene dag

gewoonlijk drie tot zes dagen, afhanke-

Organiseer een kampvuur- of een

maak, als de voorschriften van de

Tijdens een kamp met overnachting

Dagkamp
In streken waar ’s nachts kamperen
verboden is, of als andere omstandigheden dat niet toelaten, kan een dagkamp heel doelmatig zijn.
De activiteiten kunnen dezelfde zijn
als bij een ander soort kamp, behalve
dan dat de kampeersters elke avond
naar huis gaan. Een dagkamp wordt
gewoonlijk gehouden in een recreatiegebied in de buurt — een park, een
picknickplaats, zelfs in een achtertuin.
De doelen van het jongevrouwenkamp

Primitief kamp
In een primitief kamp wenden de
kampeersters hun vaardigheden en vindingrijkheid aan voor de inrichting van
een geschikt en geriefelijk kamp. Win,
vóór het organiseren van een primitief
kamp, eerst informatie in over de plaatselijke voorschriften.

Winterkamp
In een winterkamp kunnen de kampeersters zich de vaardigheden eigen
maken die nodig zijn om de moeilijkheden van winters weer het hoofd te
bieden. Dergelijke kampen moeten
zorgvuldig gepland en voorbereid worden, zodat de veiligheid van de kampeersters gewaarborgd is. Houd je aan
de plaatselijke voorschriften. Zorg
ervoor dat de kampeersters een dusdanige uitrusting bij zich hebben dat ze
zich warm kunnen houden.

31

Kampeertradities

Gezinskamp

Verhalen en gelijkenissen uit de

Kampeerders kunnen leren het

Schriften, scènes uit de kerkgeschiede-

milieu te respecteren als ze:

ouders, broers en zusjes kamperen,

nis, verhalen uit de plaatselijke kerkge-

kan de band tussen de gezinsleden ver-

schiedenis, de waarden van de jonge-

• Meer te weten komen over de
schoonheid van de aarde, de schepping en de Schepper.

sterkt worden en kunnen ze elkaar

vrouwen of het kampthema kunnen

deelgenoot maken van hun geestelijke

dienen als uitgangspunt voor toneel-

ervaringen. De aanwijzingen in dit

spel. Zorg ervoor dat alle toneelstukjes

handboek kunnen zowel voor een

en sketches zorgvuldig gekozen en

gezinskamp als voor een jongevrou-

goed geoefend worden, en opbouwend

wenkamp gebruikt worden.

en gepast zijn.

Kampeertradities

Milieubewustzijn

Als jongevrouwen samen met hun

Kampeertradities zorgen ervoor dat

Elk terrein waar een jongevrouwen-

• Begrijpen dat we verantwoordelijk
zijn voor wat de Heer geschapen
heeft (zie Leer en Verbonden
104:13).
• De verantwoordelijkheid op zich
nemen om het milieu te vrijwaren
van vervuiling en verkeerd gebruik.
• Anderen het goede voorbeeld geven.
Kampeerders kunnen het milieu
beschermen en herstellen door:

de jongevrouwen zich meer één gaan

kamp gehouden wordt, moet met

voelen, een gevoel van eigenwaarde

respect gebruikt worden, of het nu

ontwikkelen en zich meer op het evan-

plaats vindt in de bergen, de woestijn,

gelie gaan richten. Activiteiten, liede-

aan de kust, op het platteland, in de

ren, teksten, gewoonten of begrippen

rimboe of in de buurt van een stad.

die elk jaar tijdens het kamp herhaald

Alle kampeerders worden geacht te

worden, kunnen traditie worden. Ga

helpen bij de zorg voor het milieu.

na of de kampeertradities het getuige-

Zorg dat je, voordat je aankomt in de

nis van de jongevrouwen versterken.

streek waar het kamp gehouden zal

• Kapotte kamptafels, -banken, vuurplaatsen enzovoort te herstellen.

worden, op de hoogte bent van de

• Bomen te planten.

omstandigheden daar. Plaatselijke

• Te zorgen dat er geen erosie kan
plaatsvinden.

Kompas
(Zie ‘Oriëntatie,’ p. 61.)

Devotionals
(Zie ‘Getuigenisversterkende ervaringen,’ p. 68.)

Toneelspel en sketches
Toneelspel en sketches kunnen leuk
zijn tijdens een kampvuur of als onderdeel van een trektocht met een thema.

autoriteiten kunnen inlichtingen geven
omtrent de plantengroei, het wild, de
waterbronnen en brand- en veiligheidsvoorschriften. Kamp- en recreatieve
activiteiten moeten dusdanig zijn dat
het gebied niet wordt aangetast.
Voordat het terrein verlaten wordt,
moet het in de oorspronkelijke staat
worden teruggebracht.

• Bedreigde planten en dieren te
beschermen.
• Te zorgen voor een goede afvoer van
het afval.
• Een route te herstellen of te markeren.
• Te zorgen dat een rivier, vijver of
meer schoon blijft.

• Behulpzaam te zijn bij een onderzoek van het milieu.
• Een natuurpad uitzetten
• Een route uit te zetten waardoor
mensen de planten en dieren van
dat gebied kunnen waarnemen.
• Projecten uit te voeren in een stadspark, botanische tuin of een dierentuin.
Pleeg altijd overleg met plaatselijke
functionarissen en bureaus en werk
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Vuren

met ze samen. Zulke instellingen kunnen projecten voorstellen die zeker in
een behoefte zullen voorzien en ze
kunnen de jongevrouwen aanwijzingen
en ondersteuning geven.

Vuren
De veiligheid
Het is belangrijk om te weten hoe
je een vuur veilig aanlegt, aansteekt
en blust. Neem contact op met de desbetreffende instelling voor de voorschriften die gelden in het gebied waar
u gaat kamperen. Ze zullen daar bereid
zijn om de jongevrouwen te leren hoe
ze veilig een vuur moeten maken.

hout of een stronk met wortels in
de grond.
5. Verwijder verdroogd gras, verdroogde
bladeren, takjes of dennennaalden
die binnen een cirkel van twee meter
rond het vuur op de grond liggen. Bij
vertrek en nadat het vuur geblust is,
moet alles in de oorspronkelijke staat
worden teruggebracht. Maak in het
midden een ondiepe kuil. Stenen zijn
warmtegeleiders en kunnen langs
de rand van de kuil gelegd worden.
Gebruik hiervoor geen stenen die
kalksteen, leisteen of vocht bevatten,
want die kunnen uit elkaar spatten
als ze verhit worden. Als er veel
gras groeit, schep je wat graszoden
weg. Leg die op een vochtige,
schaduwrijke plek. Als het vuur
geblust is, leg je ze weer terug en
geef je ze water zodat ze verder
zullen groeien.

vuur gaat maken. Leg de houtstapel zo
dicht bij het vuur dat je er gemakkelijk
bij kunt, maar toch op een veilige
afstand.
Aanmaakhout bestaat uit stukjes
hout of delen van planten die langer,
maar niet dikker zijn dan een lucifer.
Dunne takjes, de bovenste delen van
struiken en planten, stukjes dennenhout, berkenhout en gedroogde bladeren en gras zijn er geschikt voor.
Klein brandhout bestaat uit droge
stokjes en takjes van vijftien tot dertig
centimeter lang en ongeveer zo dik als
je duim. Je kunt ook grotere stukken
hout kloven. Klein brandhout moet zo

Hieronder volgen een aantal aanwijzingen:
1. Maak nooit ergens een vuur zonder
toestemming van de eigenaar van
het terrein. Als het een terrein van
het rijk is, zoals een park, reservaat
of een bos, handel dan volgens de
voorschriften van dat gebied.
2. Zorg dat je, voordat je op kamp gaat,
weet hoe een vuur gedoofd moet
worden.
3. Zorg dat je, onmiddellijk na aankomst in het kamp, weet waar het
blusgereedschap bewaard wordt.
Zorg dat je weet hoe je het moet
gebruiken.
4. Als een open vuur toegestaan is,
maak dat dan op een open stuk
klei-, zand- of rotsachtige grond,
op minstens twee meter afstand
van bomen, struiken of afgevallen
takken. Maak nooit een vuur bij een
omgevallen boom, een groot blok

6. Maak het vuur niet groter dan nodig
is. Vuur waarop gekookt moet worden, moet net groot genoeg zijn om
het voedsel op te warmen. Een groot
vuur verbruikt veel brandstof, is
moeilijk onder controle te houden
en je kunt er moeilijk op koken.

droog zijn dat het een knappend

7. Houd het vuur onder controle.
Blusmiddelen zoals water, zand en
spaden moeten onder handbereik
zijn.

stukken hout. Afhankelijk van het doel

8. Blijf bij het vuur en houd het zorgvuldig in de gaten. Laat nooit een
vuur onbeheerd, en ga nooit slapen
als het niet helemaal uit is.

Soorten vuur

geluid maakt als je het breekt. Stokjes
die alleen ombuigen, zijn waarschijnlijk nog groen en branden moeilijk.
Groot brandhout bestaat uit grote

van het vuur kun je tamelijk grote
blokken gebruiken.

Het soort vuur is afhankelijk van het
doel waarvoor het gebruikt wordt.

9. Doof het vuur helemaal voordat je
het terrein verlaat. (Lees de aanwijzingen op p. 33.)

Brandstof verzamelen
Verzamel aanmaakhout en kleine en
grote stukken brandhout voordat je
33

Vuur blussen

Wigwamvuur
De opbouw van een wigwamvuur

bij gebruik van een braadslede, rooste-

Vuur blussen

ren en koken in aluminiumfolie.

Kampvuur

wordt gebruikt als basis voor alle ande-

Omdat het lang brandt, is het een

re soorten. Het is goed bruikbaar in

goed vuur voor samenkomsten. Om

te verstikken met aarde of het met

een reflectoroven omdat het een hoge

een kruisvuur te bouwen, maak je eerst

water te besprenkelen.

vlam geeft.

een klein wigwamvuur tussen twee

Voor het bouwen van een wigwam-

Blus een gewoon kampvuur door het

Zo blus je een kampvuur met aarde:

grote stukken hout. Die grote stukken

1. Wacht tot het vuur laag brandt.

vuur leg je een flinke handvol aan-

gebruik je als ondersteuning voor een

maakhout in het midden van de vuur-

aantal lagen groot brandhout die kruis-

2. Haal de gloeiende stukken uit elkaar
maar houd ze binnen de vuurplaats.

plaats. Zet stokjes klein brandhout

gewijs over het wigwamvuur heen

daar omheen, dusdanig dat de toppen

gelegd worden. Steek het wigwamvuur

elkaar raken en een soort wigwam vor-

aan. De andere stukken hout zullen

men. Zet daar weer grotere stukken

worden verhit en vlam vatten.

brandhout omheen. Laat een kleine
opening aan de kant waar de wind vandaan komt, om te zorgen dat er lucht
bij het vuur kan komen. Steek een
brandende lucifer door die opening en
steek het aanmaakhout aan. De vlam
zal eerst het kleine brandhout en daarna het grote brandhout doen ontbranden. Zo nodig kun je er meer brandhout op leggen. Houd het vuur aaneengesloten; elk stuk hout moet het
andere raken.

Stervuur
Het stervuur wordt soms ‘vuur voor
luie mensen’ genoemd omdat het

2. Sprenkel water op het vuur. Giet er
geen water op, want dan zou je je
aan de stoom kunnen branden.

het opbouwen van een wigwamvuur.
Als dat brandt leg je stukken brand-

vuur wordt toegepast om iets langzaam
op te warmen, bijvoorbeeld voor een
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Zo blus je een kampvuur met water:

vuur wordt geschoven. Je begint met

der het vuur in als dat nodig is. Dit

een dikke aslaag nodig is, bijvoorbeeld

5. Als het vuur uit is, bedekt u het
helemaal met aarde. Leg de zoden
die eventueel verplaatst zijn, terug.
Zorg dat de plek eruitziet alsof er
niemand geweest is.

1. Maak de omgeving van het vuur nat.

vuur heen. Je schuift die stukken ver-

Een kruisvuur wordt gebruikt als er

4. Overtuig je ervan dat het vuur echt
helemaal uit is door je handen
boven de as te houden en te voelen
of er nog hitte vanaf komt. Gooi er
indien nodig nog wat aarde op.

brandhout gewoon in het brandende

hout in de vorm van een ster om het

Kruisvuur

3. Gooi aarde over de hete as en de
verbrande stukken hout om het
vuur te verstikken. Blijf in de as roeren totdat het vuur uit is.

eenpansmaaltijd, koken op een driepoot, enzovoort.

3. Haal de gloeiende stukken met een
stok uit elkaar.
4. Besprenkel de as en de gloeiende
stukken hout weer met water. Draai
ze om en maak ze aan alle kanten nat.
5. Giet water op het vuur en roer totdat er alleen kletsnatte as over is.
6. Overtuig je ervan dat het vuur echt
helemaal uit is door je handen
boven de as te houden en te voelen

Vuur maken zonder lucifers

of er nog hitte vanaf komt. Giet er
zo nodig nog wat water op.
7. Als het vuur uit is, bedekt u het
helemaal met aarde. Leg de zoden
die eventueel verplaatst zijn, terug.
Zorg dat de plek eruitziet alsof er
niemand geweest is.

Vuur maken zonder lucifers
Vuursteen en staal
Veel kampeerders hebben voor

Vergrootglas
Ook een vergrootglas of een bril met
dikke glazen kan, als de zon helder

noodgevallen vuursteen en staal in hun

schijnt, dienen om vuur te maken.

uitrusting. Je kunt in een sportwinkel

Houd het glas in een dusdanige stand

een klein setje kopen, of misschien is

dat er een helder plekje zonlicht op

er op jullie terrein vuursteen te vinden.

het aanmaakhout valt. Binnen een

Vuursteen is een heel harde steensoort

paar minuten moet het gaan schroeien.

gende:

met scherpe kanten die soms te vinden

Blaas de vlam zachtjes aan en leg er

1. Vraag iemand om de brandweer te
gaan bellen.

is tussen de steentjes die voor wegen

langzamerhand meer aanmaakhout op.

gebruikt worden. Andere soorten heel

Lucifers waterbestendig maken

Ongelukken met vuur
Als er brand ontstaat, doe je het vol-

2. Maak direct gebruik van het blusgereedschap.

harde steensoorten kunnen ook von-

Bewaar ze in een waterdicht doosje.

3. Als een tent vlam vat of als het
vuur bij een tent is, trek dan de
tentstokken eruit. Brand in een tent
zonder tentstokken kan worden
gedoofd door op de tent te stampen
of door er water op te gooien, maar
een rechtop staande tent brandt
snel af.

ken geven. Probeer ze uit door ze over

4. Volg de instructies van de leiders op.

Stop er een paar heel kleine stukjes

voor EHBO worden gegeven, zijn niet

Als je kleren vlam vatten, rol dan

aanmaakhout in en scherm het af tegen

bedoeld als antwoord op alle gevallen

over de grond; rol jezelf in een deken,

de wind. Sla de vuursteen met het staal

waarin eerste hulp verleend moet wor-

slaapzak (geen synthetische) of bad-

totdat de vonken op de staalwol of de

den. Informeer zo nodig bij de plaatse-

handdoek, of spring in een waterplas.

pluizen overspringen. Door aanblazen

lijke instellingen naar recente gegevens.

Ga niet rennen. Rennen wakkert het

van de vonken kun je het vuur aanwak-

EHBO is een belangrijk onderdeel

vuur aan.

keren. Leg er langzamerhand meer aan-

van zelfredzaamheid. Als je je EHBO-

maakhout en brandhout op.

vaardigheden hebt eigengemaakt, ben

Als er tijdens het koken vet gaat
branden, gooi er dan zout, bakpoeder,
meel of zand op. Gooi geen water op
brandend vet. Verstik het vuur als dat
mogelijk is met een metalen deksel of
gebruik een klein brandblusapparaat.

een stuk staal te strijken, zoals een zakmes of een stuk stalen gereedschap.

Bewaar ze op diverse plaatsen voor het
geval het zou gaan regenen of er een
ongeluk zou gebeuren.

Om vuur te maken met vuursteen en
staal neem je een stuk fijn staalwol of
pluizen uit de filter van een wasdroger.

EHBO
De aanwijzingen die in dit handboek

je elk moment voorbereid op ongelukken, niet alleen tijdens een kamp, maar
ook thuis, op school of in de kerk.
EHBO is de eerste hulp die gegeven
wordt aan het slachtoffer van een ongeluk. Er zijn drie hoofddoelen bij eerstehulpverlening:
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EHBO

• Dodelijk gevaar afwenden.
• Verhinderen dat het slachtoffer nog
meer letsel oploopt.
• De juiste medische hulp inroepen.

1. Levensbedreigende gevallen
behandelen
De meeste ongelukken waarmee je te

Stap 1. Maak de luchtwegen van het
slachtoffer vrij. Zorg dat het slachtoffer
op de rug ligt. Breng het hoofd achter-

maken krijgt, zullen klein zijn. Je zult

over zodat de kin naar voren komt. Til

genoeg tijd hebben om eerste hulp te

met je ene hand de kin op, en met je

kunnen beangstigend zijn. De gewon-

verlenen. De volgende vijf gevallen

andere hand duw je het voorhoofd

de kan huilen of schreeuwen. Het zien

echter zijn levensbedreigend. Dan

naar achteren en knijp je de neus

van bloed kan je afschrikken. Kalm

moet je snel de juiste eerste hulp verle-

dicht.

blijven is het belangrijkste wat je kunt

nen omdat het slachtoffer anders zal

doen. Richt je aandacht op de veilig-

sterven.

mond wijd open en sluit die over de

Gestagneerde ademhaling

mond van het slachtoffer. Blaas nu je

De omstandigheden van het ongeluk

heid van de mensen. Handel met zelfvertrouwen en maak gebruik van de
EHBO-vaardigheden die je geleerd
hebt.
Hieronder volgen vier stappen voor
het behandelen van slachtoffers van
een ongeluk. Voer ze uit in de aangegeven volgorde.
1. Handel direct in gevallen waarin het
slachtoffer in doodsgevaar verkeert.
Gestagneerde ademhaling, geen
hartslag, ernstige bloedingen, verstikking en vergiftiging zijn de ernstigste gevallen.
2. Laat iemand telefoneren of hulp
gaan zoeken. Geef alle informatie
door over de plaats van het ongeluk
en de ernst van het letsel.
3. Behandel elk slachtoffer van een
ongeluk voor een shock.
4. Onderzoek het slachtoffer op ander
letsel waarvoor eerste hulp nodig
kan zijn.
Meer aanwijzingen over deze stappen
worden hieronder gegeven.

Er zijn veel ongelukken waardoor

adem in de mond om de longen te vul-

iemands ademhaling kan stagneren:

len. Kijk of de borst omhoog komt. Als

verdrinking, vastzitten in een brandend

het slachtoffer een kind is, sluit dan je

gebouw, door bliksem getroffen wor-

mond over de mond en de neus, en

den, of in aanraking komen met dra-

blaas zachtjes.

den die onder stroom staan. Om een

Stap 3. Haal je mond weg en haal

slachtoffer dat niet ademt te helpen

nogmaals diep adem. Kijk of de borst

moet je onmiddellijk eerste hulp toe-

van het slachtoffer omlaag gaat.

passen. De hersenen kunnen al een

Herhaal stap 2 en 3 om de vijf

beschadiging oplopen als ze vier minu-

seconden bij slachtoffers die ouder zijn

ten geen zuurstof krijgen. Bij een nor-

dan negen jaar, en elke drie seconden

male temperatuur kan iemand niet lan-

bij slachtoffers die jonger zijn.

ger dan tien of twaalf minuten zonder
lucht in leven blijven.
Als je met een ongeluk te maken

Als de borst van het slachtoffer niet
op en neer gaat, komt er geen lucht in
de longen. Probeer het hoofd verder

krijgt, kijk dan altijd eerst of het slacht-

naar achteren te brengen zodat de tong

offer ademt. Gaat de borst op en neer?

de luchtweg niet afsluit. Als blijkt dat

Kun je adem horen of voelen als je je

iets de luchtweg blokkeert, pas dan de

oor vlakbij de mond en de neus van

methode van Heimlich toe (zie p. 36,

het slachtoffer te luisteren legt? Als dat

onder ‘verstikking’). Herhaal dan snel

niet zo is, begin dan onmiddellijk met

de stappen 2 en 3.

beademen. Doe dat als volgt:
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Houd er niet mee op. Ga door met

gestrekt. Oefen zachte en regelmatige

• Kortademigheid.

beademen totdat iemand met een

druk uit, waarbij je zorgt dat je vingers

• Een gevoel van zwakte.

medische opleiding zegt dat je ermee

de ribben van het slachtoffer niet

kunt ophouden of wanneer je er zelf

raken. Oefen genoeg druk uit om het

len vertoont, laat hem of haar dan gaan

niet meer toe in staat bent.

borstbeen 2 tot 5 centimeter in te

zitten of liggen, afhankelijk van wat

Geen hartslag

drukken. Doe dat ongeveer 80 tot 100

voor die persoon het prettigste is. Zorg

Ongelukken waarbij iemand geen

maal per minuut. Tel hardop om in het

zo snel mogelijk voor medische hulp,

adem meer haalt, kunnen ook de oor-

ritme te komen: ‘een-en-twee-en-drie-

waarbij je de procedure volgt die op

zaak van een hartstilstand worden. Met

en-vier.’ Beadem het slachtoffer twee-

pagina 37 wordt aangegeven. Blijf

reanimatie kun je ervoor zorgen dat de

maal na elke vijftiende keer.

observeren. Pas bij hartstilstand reani-

hartslag weer op gang komt. Hiervoor

Als je die cyclus vier maal hebt uitge-

Als iemand een van deze verschijnse-

matie toe.

moet je wel goede instructies hebben

voerd, controleer je of het hart weer

gekregen van iemand die daartoe

klopt en of het slachtoffer weer ademt.

bevoegd is. Je moet dit onder de knie

Als er geen hartslag is, beadem je het

de bloeding zo snel mogelijk worden

hebben voordat je het gaat gebruiken.

slachtoffer tweemaal en ga je door met

gestopt. Als het bloed eruit spuit, is er

druk uitoefenen. Doe dat een paar

een slagader geraakt.

Zorg er eerst voor dat het slachtoffer

Ernstige bloedingen
Als het slachtoffer hevig bloedt, moet

op de rug ligt en dat het hoofd niet

minuten voordat je de pols voelt. Als

Als de wond zich op een arm of been

hoger ligt dan het hart. Maak de lucht-

er wel hartslag is, maar geen ademha-

bevindt, kan een slagaderlijke bloeding

weg vrij zoals dat wordt uitgelegd bij

ling, begin dan met beademing.

worden bedwongen door de slagader

beademing en pas tweemaal beademing toe.
Leg twee of drie vingers in de hals
van het slachtoffer in het kuiltje tussen
het strottenhoofd en de spier en voel
de hartslag. Als je die niet voelt, zoek
dan de onderkant van het borstbeen.
Plaats de muis van je ene hand op het
borstbeen, met een ruimte van twee
vingers boven de onderkant. Leg je
andere hand over de eerste hand heen.
Kniel boven het hoofd van het
slachtoffer met je schouders boven je
handen en je ellebogen recht en

Reanimatie kan nodig zijn vanwege

op een van de vier drukpunten tegen

een hartaanval. Hieronder volgen de

het bot te duwen. Als het bloed uit het

symptomen van een hartaanval:

been komt, druk dan met de muis van

• Onaangename druk of pijn in het
midden van de borst achter het
borstbeen. De pijn kan uitstralen
naar de schouders, armen, hals,
kaken en rug. Het kan twee minuten
of langer aanhouden en toe- en afnemen. Het hoeft niet ernstig te zijn.
Scherpe, stekende pijn is meestal
geen aanwijzing voor een hartaanval.

je hand tegen het bekken op de plaats
die op de tekening wordt aangegeven.

Drukpunt

• Ongewoon transpireren, zelfs als het
koel is in de ruimte waar men zich
bevindt.
• Misselijkheid met de neiging tot
braken.

Als het bloed uit een arm komt, druk
dan de slagader dicht met je vingers
37
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tegen het bot van de bovenarm op de

Om iemand te helpen die zich ver-

methode van Heimlich op jezelf toe-

plaats die op de tekening wordt aange-

slikt heeft en niet kan ademen, moet je

passen door je vuist met kracht in je

geven.

de methode van Heimlich toepassen.

maag te duwen. Je kunt ook over de

Ga achter het slachtoffer staan en leg je

leuning van een stoel buigen en die

armen om zijn of haar middel. Je han-

met kracht tegen je maag duwen.

Drukpunt

den grijpen in elkaar, waarbij het
gewricht van een duim zich net boven
zijn of haar navel bevindt. Beweeg je
handen onder de borstkas met een ruk
in opwaartse richting. Het voedsel
Als het bloed er niet uit spuit, of als

moet dan losschieten. Als dat niet

je geen drukpunt kunt gebruiken,

gebeurt, moet je deze manoeuvre nog

bedek de wond dan met een drukver-

een aantal malen herhalen.

band — een grote zakdoek, een sjaal,

Als het slachtoffer erg groot is, in ver-

Vergiftiging via de mond

shirt of een ander stuk stof. Oefen veel

wachting is, of bewusteloos is geraakt,

druk uit om het bloeden te stoppen.

kan druk uitoefenen op de borst beter

zijn giftig. Bepaalde paddestoelen,

Door een gewonde arm of een gewond

zijn. Leg het slachtoffer op de vloer en

zwammen, bessen en bladeren zijn gif-

been tot boven het lichaam op te tillen

kniel erbij, een knie aan elke kant van

tig. Eet alleen wilde planten als je zeker

zal de bloeding eerder stoppen.

het slachtoffer. Plaats je ene hand

weet dat het veilig is om ze te eten.

Verwijder het drukverband niet als het

boven de andere tussen de navel en de

met bloed doordrenkt is, Breng nog

borstkas. Maak met de muis van je

opgelopen, ga dan zo snel mogelijk

een drukverband aan over het eerste

hand acht maal een snelle binnen- en

naar een telefoon met het flesje, doosje,

heen en blijf druk uitoefenen. Als het

opwaartse beweging op de buik net

of busje waar de stof in heeft gezeten of

bloeden gestopt is, bind je het druk-

onder het borstbeen. Onderzoek de

met het voorwerp dat de oorzaak is van

verband stevig op zijn plaats met wat

mond van het slachtoffer met een

de vergiftiging. Bel 112 in Nederland;

er ook maar voorhanden is. Zorg voor

gebogen vinger. Verwijder alles wat in

in België bel je 100 voor ambulance en

medische hulp.

de weg zit en maak je klaar om te gaan

brandweer, en 101 voor politie, of een

Verslikken

beademen.

dokter en volg de instructies op die je

Veel stoffen in huis en in het kamp

Als iemand een vergiftiging heeft

Voedsel dat in de keel vastzit, is als

Als je je ooit in voedsel mocht ver-

een kurk in de hals van een plastic fles.

slikken en niet kunt ademen, grijp dan

shock en controleer regelmatig de

Er kan niets doorheen, maar als je er

naar je keel. Dat is het universele teken

ademhaling. Dien niets toe via de

op de goede manier in knijpt, vliegt de

voor verslikken en daardoor kan er

mond, tenzij je dat advies van een des-

kurk eruit.

iemand te hulp schieten. Je kunt de

kundige hebt gekregen.
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Bewaar doosjes enzovoort en braak-

verwonding of de ernst van het pro-

meerdere of mindere mate, maar het

sel. Daarmee kan de dokter bepalen

bleem. Geef volledig informatie over de

kan zijn dat het slachtoffer er niet

van welk vergif er sprake is en de juiste

plaats waar je je bevindt. Wacht op

direct last van heeft. Directe eerste

behandeling geven.

vragen of instructies.

hulp kan voorkomen dat er een ernsti-

2. Hulp inroepen
Ga, als er zich een noodgeval voordoet, en als het mogelijk is, telefonisch
hulp inroepen. De meeste steden hebben een politiebureau, een reddingsploeg, een brandweer en een ambulancedienst. Bel in Nederland 112; in
België voor de brandweer en ambulance 100 en voor de politie 101.
Stel voor jezelf een lijst samen van

Als er geen telefoon in de buurt is en
je geen hulp kunt inroepen, kijk dan of

Laat de gewonde liggen. Als je denkt

het slachtoffer alleen of met wat hulp

dat hij of zij geen hoofd- of nekbles-

een weg kan bereiken. Als er ernstige

sures of een gebroken been heeft, leg

verwondingen zijn, geef dan noodsigna-

hem of haar dan op de rug en leg de

len (zie p. 73) of stuur indien mogelijk

voeten 25 tot 30 centimeter hoger.

twee mensen op hulp uit. Er dient altijd

Leg hem of haar op de zij als hij of zij

iemand bij het slachtoffer te blijven.

moet braken. Als er ademhalingsmoei-

3. Een shock behandelen
Iemand kan als gevolg van een onge-

telefoonnummers die je kunt bellen in

luk in een shock raken. Een shock is

het gebied waar je je bevindt. Op die

een plotselinge vermindering van

lijst kunnen voorkomen:

kracht ten gevolge van pijn, angst, en

• Politie

soms bloedverlies. Als iemand in een

• Brandweer

shocktoestand verkeert, voert het

• Ambulance

bloed niet genoeg zuurstof en voedsel

• Huisarts

naar de hersenen en andere organen.

• Brandwondencentrum

Bij een ernstige shock kan iemand

• Familielid of buren

overlijden. Symptomen van shock zijn

• Ziekenhuis

ook: verward gedrag, heel snelle of

Leidsters moeten tijdens het kamp

heel langzame ademhaling, heel snelle

een lijst bij zich hebben van de desbe-

of heel langzame hartslag, zwakheid in

treffende telefoonnummers van de

armen en benen, klamme huid, bleke

dichtstbijzijnde stad.

of blauwe huid, lippen en vingernagels,

Als je een noodgeval meldt, spreek

ge shock optreedt.

en vergrote pupillen.

dan langzaam en duidelijk. Vertel wie

Behandel elk slachtoffer van een

je bent en geef een korte beschrijving

ongeluk voor een shock. Een verwon-

van wat er gebeurd is en de mate van

ding veroorzaakt altijd een shock in

lijkheden zijn, leg je hem of haar op
de rug met het hoofd en de schouders
iets hoger.
Zorg voor een normale lichaamstemperatuur. Zorg voor schaduw als het
heet is. Als het koud is, leg je dekens
of slaapzakken zowel onder als over de
persoon heen. Als het slachtoffer bij
bewustzijn is, geef je een klein slokje
water.
Laat een slachtoffer nooit alleen.
Door angst en onzekerheid kan een
shock verergeren. Praat rustig. Ook een
slachtoffer dat bewusteloos lijkt, kan
jou misschien wel horen.
Als het slachtoffer flauw valt, laat je
hem of haar liggen totdat hij of zij bijkomt. Maak strakke kleding rond de
hals los en leg de voeten hoger. Als hij
of zij niet direct tot bewustzijn komt,
moet je medische hulp inroepen.
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Ga zitten en doe je hoofd tussen je

of laarzen thuis in voordat je ze voor

raken. Verleen eerste hulp voor shock

knieën als je denkt dat je zelf bewuste-

een trektocht gebruikt. Een paar

en verbranding.

loos raakt. Je kunt ook gaan liggen met

dunne sokken onder dikkere sokken

je voeten omhoog.

zullen de irritatie aan je voeten vermin-

branding en zonnebrand wordt de

deren.

huid rood. Houd het verbrande deel in

4. Behandelen van andere
verwondingen
Beten van dieren
Een wond door de beet van een
hond, kat, rat of enig ander warmbloedig wild dier is geen gewone wond.
Het dier kan lijden aan hondsdolheid,
een dodelijke ziekte die door het
speeksel wordt overgebracht. De enige
manier om er achter te komen of een
dier aan hondsdolheid lijdt, is door het
te vangen en in observatie te nemen.
Als iemand door een dier gebeten is,
moet je eerste hulp verlenen, medische
hulp inroepen en de politie of een
andere instelling opbellen zodat zij het
dier kunnen vangen.
De eerste hulp verleen je door het
uitwassen van de beet met veel zeep en
water om het speeksel te verwijderen.
Bedek de wond met steriel gaas en
breng het slachtoffer naar een dokter.
Blaren
Blaren op de voet ontstaan meestal
door schoenen die niet goed passen, of

Als je tijdens het lopen een warme

handen veroorzaken. Loop je schoenen

totdat er weinig of geen pijn meer

meteen stil en behandel hem voordat

gevoeld wordt. Breng dan een vochtig

het een blaar wordt. Voor de behande-

gaas en een los verband aan. Als er

ling was je je voet met water en zeep.

geen water is breng je een schoon,

Knip een rond stukje Engels leer met

droog verband aan.

een gaatje in het midden en plak dat

Tweedegraadsverbranding. De verbran-

op je voet, met het gaatje op de blaar.

ding is ernstiger als er blaren zijn

Knip nog een aantal van die stukjes en

gevormd. Prik de blaren niet door.

plak die bovenop het eerste stukje. Als

Daardoor maak je het erger, omdat er

je geen Engels leer hebt, kun je een

een open wond ontstaat. Als de blaren

hoek van een rubber slaapmatje afknip-

niet open zijn gegaan, houd dan het

pen en het in de juiste vorm knippen.

verbrande deel in koel water totdat de

Houd het met plakband op zijn plaats.

pijn minder wordt. Breng dan een

Als je verder trekt voorkomt dit dat er

vochtig gaas en een los verband aan.

druk op de blaar staat en waarschijnlijk

Breng geen crème, zalf of spray aan.

zal die dan niet openbreken.
Als je denkt dat een blaar stuk gaat,

Derdegraadsverbranding. Bij de ernstigste vorm van verbranding kan de

maak je een speld steriel in de vlam

huid weggebrand zijn. Een deel van de

van een lucifer. Prik de blaar aan de

huid zal verschroeid zijn. Als veel uit-

rand door en druk het vocht eruit.

einden van zenuwen beschadigd zijn,

Voorkom druk op de wond door een

zal het slachtoffer weinig pijn voelen.

stukje Engels leer met een gaatje in het

Probeer geen kleding te verwijderen:

midden en houd hem schoon met ste-

die kan aan de huid vastgeplakt zitten.

riel verband.

Breng geen crème, zalf of spray aan.

Brandwonden

Wikkel het slachtoffer in een schoon

Als een brandwond groot is, zal het
slachtoffer gewoonlijk in een shock
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koel water of giet er water overheen

plek op je voet voelt komen, sta dan

nog nieuw en stug zijn. Werken zonder handschoenen kan blaren op de

Eerstegraadsverbranding. Bij lichte ver-

laken, en sla een deken om hem of
haar heen als het buiten koud is. Zorg
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voor snel vervoer naar een ziekenhuis,

weer, of doodgevroren is, kan die per-

vertoont. Breng het slachtoffer ergens

want de toestand is levensgevaarlijk.

soon gestorven zijn aan onderkoeling.

binnen of zet een tent op. Trek natte

Noodsituaties ten gevolge van de kou.

Onderkoeling vindt plaats als het

kleren uit en stop het slachtoffer in een

lichaam meer warmte verliest dan het

droge slaapzak. Als de onderkoeling in

kan aanmaken.

een vergevorderd stadium is, zal het

Bevriezing. Als je bij koud weer buiten bent, wees dan bedacht op bevriezingsverschijnselen. Oren, neus en vin-

Een slachtoffer van onderkoeling

gers of voeten kunnen gevoelloos wor-

gaat zich rillerig, moe en prikkelbaar

warm te worden. De hulpverleenster

den. Witte of grijsgele vlekken kunnen

voelen. Als er geen hulp komt, treden

moet zich dan ook van haar bovenkle-

verschijnen op oren, neus of wangen.

er rillingen op. Dat wordt al gauw

ding ontdoen en in de slaapzak krui-

hevig. Helder denken en voor zichzelf

pen zodat het slachtoffer door het

binnen in een warme tent of een warm

zorgen is niet mogelijk. Hij of zij kan

lichamelijk contact langzaam verwarmd

gebouw en verwarm het bevroren

struikelen en vallen. Als er nog meer

wordt. Dien iemand die bewusteloos is

lichaamsdeel. Als er sprake is van een

afkoeling optreedt zal het rillen ophou-

niets via de mond toe. Zorg voor medi-

bevroren oor of deel van het gezicht

den, en dan is het slachtoffer bijna

sche hulp.

laat die persoon dan een handschoen

stervende.

Breng het slachtoffer in dat geval naar

uitdoen en het lichaamsdeel met de

Iedereen die bij koud weer niet

slachtoffer niet in staat zijn om zelf

Let op! De lichaamstemperatuur van
iemand die zwemt, daalt langzaam in

warme hand bedekken. Een bevroren

warm genoeg gekleed is, heeft kans op

water dat kouder is dan hijzelf. Het ril-

hand kan onder de oksel gehouden

onderkoeling. Wind, regen en uitput-

len dat daardoor ontstaat, is het begin

worden, dicht tegen de naakte huid

ting verhogen het risico. De tempera-

van onderkoeling. Ga uit het water als

aan. Als iemands tenen bevroren zijn,

tuur hoeft niet onder het vriespunt te

je begint te rillen en doe iets aan.

laat dan de blote voet tegen de warme

zijn. Iemand die te licht gekleed is en

Beweeg je om warm te worden.

huid van je maag of in je oksel plaat-

zich in een koude stortbui bevindt,

Snij- en schaafwonden

sen. De bevroren huid mag niet gewre-

loopt gevaar onderkoeld te raken.

Snij- en schaafwonden zijn openin-

Voorkom onderkoeling door vol-

gen in de huid, en zelfs de kleinste

Een bevroren lichaamsdeel kun je

doende kleding te dragen die je warm

wond moet worden schoongemaakt

ook verwarmen door het onder warm,

en droog kan houden. Als je in de wil-

om bacillen te verwijderen die een

niet heet, stromend water te houden of

dernis door slecht weer overvallen

infectie kunnen veroorzaken.

door het in een warme deken te wikke-

wordt, zet dan je tent op en kruip in je

len. Laat het slachtoffer de verwarmde

slaapzak. Eet en drink veel. Kijk of

maak je de wond schoon door hem te

vingers of tenen bewegen. Breng hem

anderen in je groep tekenen van kou,

wassen met water en zeep. Gebruik, als

of haar naar een dokter.

honger en prikkelbaarheid vertonen.

je in huis bent, veel water rechtstreeks

ven of gemasseerd worden.

Onderkoeling. Als je hoort dat iemand
overleden is door blootstelling aan het

Kom onmiddellijk in actie als
iemand symptomen van onderkoeling

Bij kleine snij- en schaafwonden

uit de kraan. Als je onderweg of in het
kamp bent, gebruik je water uit je veld41
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fles of een schone rivier. Laat de wond

kan iemand kreupel worden of zelfs in

hem of haar vervoert! Verplaats het

opdrogen; doe er dan een pleister op.

levensgevaar komen. Het is belangrijk

slachtoffer niet voordat de spalk hele-

dat je de juiste handelingen verricht en

maal klaar is, tenzij hij of zij zich

wond met veel water en zeep. Laat het

nog belangrijker is het dat je geen

bevindt op een plaats die onmiddellijk

opdrogen. Zorg dan dat er geen vuil in

onjuiste handelingen verricht.

gevaar oplevert voor het slachtoffer zelf

Als de wond groter is, was je de

de wond komt door hem te bedekken

Hieronder volgt wat je wel en niet

met een steriel gaaskussentje. Houd het

moet doen tijdens eerste hulp bij bot-

gaas op zijn plaats met leukoplast of

breuken.

met een driehoekig verband, een grote

• Laat het slachtoffer liggen op de plek
waar je het hebt aangetroffen en laat
het zo min mogelijk bewegen. Zorg
dat het slachtoffer gemakkelijk ligt
door dekens, slaapzakken of kleding
onder en over hem of haar heen te
leggen.

zakdoek of een sjaal waar je een draagband van vouwt. (Zie p. 46.) Als je
geen gaaskussentje hebt, vouw dan een
schoon stukje stof tot een kussentje.
Botbreuken

ding. Hij of zij zal het gebroken

• Behandel levensbedreigende gevallen,
zoals iemand die niet meer ademt,
geen hartslag heeft of veel bloed verliest. Als het bloed uit de wond spuit,
kun je het beter stelpen door druk uit
te oefenen op een drukpunt (zie pagina 37) dan door rechtstreekse druk
op een gebroken bot.

lichaamsdeel niet willen bewegen. Een

• Behandel iemand die in een shock is.

gebroken arm of been ligt in een onge-

• Roep direct de hulp van een dokter
of een ambulancedienst in.

Een gesloten of enkelvoudige botbreuk
is een gebroken bot dat geen open
wond veroorzaakt heeft. Het slachtoffer
zal klagen over pijn rond de verwon-

wone bocht of kan korter lijken. Er kan
een zwelling ontstaan, en het slachtoffer kan in een shock raken.
Een open of samengestelde botbreuk
heeft dezelfde symptomen maar daarbij
steken de scherpe randen van het
gebroken bot door de huid.
Het grote gevaar bij het behandelen

• Zet het slachtoffer niet in een auto
om haar snel naar het ziekenhuis te
brengen. Dat kan tot gevolg hebben
dat een gesloten breuk een open
breuk wordt.
• Probeer het bot niet te zetten; laat
dat over aan de dokter.
In geval van uiterste nood kan het
voorkomen dat jij het slachtoffer moet

van breuken is dat onjuist handelen

vervoeren voordat er medische hulp

een gesloten breuk kan veranderen in

aanwezig is. In dat geval zet je het

een open breuk of een open breuk kan

gebroken lichaamsdeel vast door het te

verergeren. Door een ernstige breuk

spalken. Breng de spalk aan voordat je
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of voor de hulpverleners.
Zie pagina 46 voor informatie over
verbanden, draagbanden en spalken.
Sleutelbeen- of schouderbreuk: hierbij is
een spalk niet nodig. Hang de onderarm in een mitella waarbij de hand 7 of
8 centimeter hoger ligt dan de elleboog. Bind de bovenarm tegen de zijkant van het lichaam met een brede
draagband (zie p. 46). Zorg ervoor dat
de band niet zo strak zit dat de bloedcirculatie in de arm stagneert.

Gebroken onderarm of pols: Gebruik
een spalk die lang genoeg is om de
pols, onderarm en elleboog onbeweeglijk te houden. Hang de gespalkte arm
in een mitella. De duim van het slachtoffer moet naar boven gericht zijn en
de hand iets hoger dan de elleboog.
Gebruik een mitella (zie p. 46) om
de bovenarm tegen de zijkant van het
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lichaam te binden. Het lichaam zelf

om het bovenste deel van de buitenste

dient als spalk.

spalk en het lichaam. De spieren van

Gebroken bovenarm: Bevestig een

het bovenbeen zijn sterk genoeg om de

spalk aan de buitenkant van de boven-

uiteinden van het gebroken dijbeen in

arm. Hang de onderarm in een draag-

de huid te trekken. Daarom moeten

band; gebruik daarna een draagband

deze richtlijnen alleen in geval van

om de bovenarm tegen de zijkant van

nood opgevolgd worden totdat medi-

het lichaam te binden.

sche hulp kan worden ingeroepen. De
patiënt mag zonder rekspalk niet over
een grote afstand vervoerd worden.
Dergelijke spalken behoren bij de uitrusting van een ambulancewagen, en
mensen met EHBO-diploma voor
gevorderden kunnen hem zelf maken.

• Bleek gezicht met koud zweet op het
voorhoofd. Het hele lichaam kan door
transpiratie koel en klam aanvoelen.
• Oppervlakkige ademhaling.
• Misselijkheid en braken.
• Verwijde pupillen.
• Hoofdpijn en duizeligheid.
Leg de patiënt op een koele, schaduwrijke plaats. Leg hem of haar op de
rug en leg de voeten hoger. Maak de
kleding los. Waai koelte toe en leg
koele, vochtige kledingstukken over
hem of haar heen. Geef slokjes water.
Zonnesteek. In de meeste gevallen
wordt een zonnesteek veroorzaakt door
blootstelling aan de zon en dat is
levensgevaarlijk. De lichaamstempera-

Gebroken onderbeen: Leg twee spalken

tuur van het slachtoffer stijgt snel. Haal

aan die ieder reiken van het midden
van het dijbeen tot iets voorbij de hiel.

Hitte

Zet een spalk aan elke kant van het

Wanneer het lichaam aan hitte wordt

gewonde been en bind ze op vier of

blootgesteld, gaat het aan het werk om

meer plaatsen vast.

af te koelen. Soms raakt het afkoelingssysteem van het lichaam ontregeld,
waardoor er uitputting ontstaat. Soms
valt het afkoelingssysteem helemaal uit
waardoor iemand door de hitte bevangen raakt. Gezond verstand kan dit

Gebroken dijbeen: Leg een spalk aan

soort problemen voorkomen. Drink

de buitenkant van het been die reikt

veel. Rust uit in de schaduw als je het

van de hiel tot de oksel, en een spalk

te warm hebt. Span je niet te veel in als

aan de binnenkant van het been die

het erg warm is.

reikt van de hiel tot het kruis. Bind ze

Uitputting door hitte. Dit kan buiten

vast. Bind vier of meer banden om de

of in een te warme ruimte voorkomen.

spalken en het been, en drie banden

De symptomen zijn:

direct medische hulp. De symptomen
zijn:
• Rood, heel warm gezicht. De huid is
vaak droog, maar als het slachtoffer
zich erg heeft ingespannen, kan hij
of zij bedekt zijn met zweet.
• Heel kleine pupillen.
• Langzame, duidelijk hoorbare ademhaling.
• Snelle, duidelijke pols.
• Mogelijke bewusteloosheid.
Leg het slachtoffer snel op een koele,
schaduwrijke plaats. Leg haar op haar
rug met haar hoofd en schouders
omhoog. Doe haar bovenkleding uit.
Bedek haar, vooral haar hoofd, met
kletsnatte doeken, shirts of andere
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kledingstukken. Houd die koel door er

ging maakt of hard trekt, kan de kop

water overheen te gooien of ze in koud

afbreken en in je huid blijven zitten.

water uit te wringen. Beademing kan

Als je de teek verwijderd hebt, was je

elk moment nodig blijken.

de plek met water en zeep.

Insectenbeten en — steken

Calaminelotion kan de jeuk verlichten.

Niet-giftige beten en steken. De beten

Giftige beten en steken. Sommige men-

• Leg een koud kompres of een doek
met ijs op de beet.
• Pas de behandeling voor een shock
toe.
• Zorg dat er snel medische hulp
wordt verleend.
Kwallenbeet

en steken van bepaalde spinnen, teken

sen zijn heel allergisch voor insecten-

en andere insecten kunnen pijnlijk

steken en de beet van spinnen. Als

minuscule stekels op hun tentakels.

zijn. Sommige hebben infectie tot

deze mensen gebeten of gestoken zijn,

Als die worden aangeraakt, komt er

gevolg.

kunnen ze in een shock raken. Het

een gif vrij dat een brandende pijn ver-

weefsel van de keel kan opzwellen en

oorzaakt.

Verlicht de pijn van insectenbeten of

Sommige kwallen hebben duizenden

— steken met ijswater of een koude

de luchtwegen afsluiten en daardoor

doek op de getroffen plek. Als de angel

ademhalingsmoeilijkheden veroorza-

wordt, was je de getroffen plek met

van een bij of wesp in de huid is blij-

ken. Mensen die weten dat ze aller-

verdunde ammonia of met alcohol.

ven zitten, haal je die met je nagel of

gisch zijn voor steken en beten moeten

Zorg dat het slachtoffer snel medische

de punt van een mes eruit.

de nodige medicijnen bij zich dragen.

hulp krijgt. Mensen die allergisch zijn

Teken zijn kleine insecten met een

Als dat niet het geval is, of als

hard schild die hun kop in de huid

iemand gebeten is door een giftige

begraven. Tijdens een kamp of een

spin, ga je als volgt te werk:

trektocht door bossen en velden waar

• Zorg dat er medische hulp wordt
gehaald.

teken voorkomen, bescherm je jezelf
daartegen door het dragen van een
lange broek en een bloes met lange
mouwen. Knoop je kraag dicht en stop
de onderkant van je broek in je laarzen
of sokken. Controleer je kleding en je
lichaam dagelijks, vooral de behaarde
lichaamsdelen. Verwijder de teken die
je vindt. Een teek heeft een uur of langer nodig om zich vast te hechten. Als
dat bij jou gebeurd is, pak je hem vast
met een pincet en trek je hem zachtjes
uit je huid. Als je een draaiende bewe44

• Zorg ervoor dat het slachtoffer blijft
ademhalen. Pas zo nodig beademing
toe.
• Als de beet zich op een arm of been
bevindt, bind je dat lichaamsdeel
onmiddellijk boven de beet af.
Scheur een strook van een kledingstuk af, of gebruik een grote zakdoek
of een opgevouwen sjaal (zie p. 43).
Bind zo strak af dat alleen de bloedsomloop in de huid wordt afgebonden. Je moet een vinger onder de
band kunnen steken. Als het
lichaamsdeel door de beet opzwelt,
maak je de band losser.
• Houd de arm of het been lager dan
het lichaam.

Als iemand door een kwal gebeten

voor kwallenbeten kunnen onverwacht
in een diepe shock raken.
Neusbloedingen
Een neusbloeding ziet er ernstig uit
maar is dat gewoonlijk niet. De meeste
neusbloedingen stoppen binnen een
paar minuten vanzelf. Laat het slachtoffer zitten en enigszins naar voren leunen om te voorkomen dat het bloed in
de keel komt. Druk het bloedende
neusgat dicht. Leg een koele, vochtige
doek op de neus en het gezicht.
Steekwonden
Steekwonden kunnen worden veroorzaakt door spelden, splinters,
nagels, vishaakjes en messen. Deze

EHBO

wondjes zijn moeilijk schoon te maken

met water. Calaminelotion kan de jeuk

gewassen worden. Als dat niet helpt,

en er kunnen tetanusbacillen in zitten.

verlichten. Probeer niet te krabben.

trek je het bovenste ooglid over het

Om eerste hulp te verlenen, haal je

Was je kleren om resterend sap te ver-

onderste. Door de wimpers van het

alles uit de wond wat er niet in hoort.

wijderen. (Zie p. 63 voor aanvullende

onderste ooglid kan het voorwerpje

Daarna druk je de wond zachtjes uit.

informatie over giftige planten.)

eruit geveegd worden. Of, als het

Was de wond met water en zeep. Leg

Slangenbeten

onder het onderste ooglid zit, leg je je

er een steriel gaas op en breng de per-

Zowel onschadelijke als giftige slan-

duim op de huid net onder het ooglid

soon naar een dokter. Een tetanusin-

gen kunnen aanvallen als ze zich

en trek je het zachtjes naar onderen.

jectie kan nodig zijn om tetanus te

bedreigd voelen. De beet van een niet-

Haal het voorwerpje weg met het hoek-

voorkomen.

giftige slang vereist alleen de gewone

je van een steriele gaasje of een schone

eerste hulp voor kleine wonden.

zakdoek. Als dat niet lukt, bedek je het

heeft gekregen, snijd je de lijn door en

Slangen zijn koudbloedig en dus geen

oog met een gaasje en zorg je voor

laat je door iemand met een medische

dragers van hondsdolheidbacillen.

medische hulp.

Als iemand een vishaakje in zijn huid

opleiding de haak uit de huid halen.

Eerste hulp voor de beet van een gif-

Verstuikte enkel

Tijdens het kamp moet jij dat mis-

tige slang is ingewikkelder en moet

schien zelf doen. Allereerst druk je de

snel geboden worden.

pezen en de gewrichtsbanden van je

weerhaak door de huid en knip je die

• Laat het slachtoffer liggen en leg het
gebeten lichaamsdeel lager dan de
rest van het lichaam. Houd het
slachtoffer kalm en rustig.

enkel te ver uitrekken, en dan is een

• Bind het lichaamsdeel 5 tot 10 centimeter boven de wond af om verspreiding van het gif te vertragen.
Bind zo stevig af dat het niet gemakkelijk is om je vingers tussen het verband en de huid te krijgen. Maak het
verband losser als de plek opzwelt.

niet je schoen uittrekken. Die geeft je

af met een tang, een draadschaar of
een nageltang. Trek dan de haak uit de
wond.
Vergiftiging door planten via de huid
Het gif van giftige klimop, de giftige
eik en de giftige looiersboom zit in
olieachtig sap door de hele plant. Als je
de plant aanraakt, kan je huid rood
worden en gaan jeuken. Er kunnen
later blaren ontstaan.

• Behandel het slachtoffer voor een
shock.

ongeveer twintig minuten door de

• Zorg direct voor medische hulp.
Vertel de dokter door wat voor soort
slang het slachtoffer gebeten is, als je
dat weet.

huid opgenomen. Als je denkt dat je

Iets in het oog

Het sap van giftige planten wordt in

een giftige plant hebt aangeraakt, moet
je je huid direct wassen met water en
zeep, of, als je geen zeep hebt, alleen

Als je je voet verdraait, kunnen de

verstuikte enkel het resultaat.
Voor de behandeling ervan moet je

enkel steun. Voor nog meer bescherming bind je een enkelverband onder
je schoen door en dan om je enkel
heen. Als je geen schoenen aan hebt,
ga je liggen. Til je been op en wind
koude, vochtige doeken om je enkel
om de zwelling tegen te gaan. Zorg
voor medische hulp.

Als iemand iets in het oog krijgt, laat
je hem of haar met de oogleden knipperen; door tranen kan het uit het oog
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Het vervoer van gewonden

Draagbanden, mitella’s en spalken
Draagband

Het vervoer van een gewonde moet

Een draagband gebruik je om een

met grote zorg gebeuren. Iemand die

gaasverband of een spalk op zijn plaats

ernstig gewond is mag alleen in uiter-

te houden. Je maakt hem door een

ste nood worden vervoerd door

driehoekig verband, een grote zakdoek

iemand die eerste hulp verleent — en

of een sjaal op te vouwen. Je kunt ook

dan nog alleen nadat eerste hulp ver-

een stuk stof in een driehoek vouwen.
Leg de punt op de lange zijde. Leg de
onderzijde op de bovenzijde, en herhaal dat.

Spalk
Een spalk maak je van onbuigzaam
materiaal dat aan gebroken ledematen
kan worden vastgemaakt om te voorkomen dat het gebroken bot beweegt
of de huid beschadigt. Het moet langer
zijn dan het gebroken bot. Bekleed de
spalk met zacht materiaal.
Gebruik elk willekeurig materiaal dat
je in de buurt kunt vinden. Je kunt

Mitella
Maak een mitella van een groot driehoekig verband, een grote zakdoek,
sjaal, of een stuk stof dat je in een driehoek vouwt. Gebruik hem om een
geblesseerde hand, arm of schouder
steun te geven. Je kunt een knoop leggen in de onderste hoek om de arm
steun te geven.
Leg de mitella over de borst. De
knoop bij de elleboog, en een uiteinde
over de tegenoverliggende schouder.
Het andere uiteinde leg je over de
andere schouder. Knoop de twee uiteinden achterin de nek samen, waarbij
de hand iets hoger ligt dan de elleboog.
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leend is en mogelijke breuken gespalkt
zijn. Een slachtoffer van een ongeluk
waarbij mogelijk nek-, rug- of hoofdletsel is ontstaan, mag alleen worden vervoerd onder leiding van gediplomeerd
medisch personeel. Pas de volgende
methoden toe voor het vervoer van een
gewonde.
Hulp bij het lopen
Iemand die bij een minder ernstig

voor een spalk planken, tentstokken,

ongeluk betrokken is en zich zwak

takken, wandelstokken, skistokken, de

voelt kan geholpen worden bij het

steel van een schop, dik karton, of

lopen. Leg een van de armen over je

opgevouwen kranten of tijdschriften

schouder en pak de pols vast. Leg je

gebruiken.

vrije arm om het middel.

Voor de bekleding gebruik je kledingstukken, dekens, kussenslopen of
verfrommeld papier. Door de bekleding past de spalk beter en wordt de
pijn verzacht.
Bind de spalken samen met driehoekig verband, grote zakdoeken, sjaals,
stroken stof of riemen.
Kijk om je heen. Kijk wat er in de
buurt ligt om te dienen als spalken,
bekleding en banden.
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tweeën bent, moet één van de twee

Iemand alleen dragen
Je kunt iemand het beste op je rug

buiten blijven en om hulp roepen. Ga

dragen. Kniel vóór haar met je rug naar

nooit een ruimte binnen als het zicht

haar toe. Leg je armen onder haar

niet goed is. Blijf buiten en roep om

knieën om haar op te tillen. Houd bij

hulp.

het overeind komen je rug recht en zet

Draagbaren

kracht met je benen. Trek haar handen

Als een patiënt over een grotere

over je schouders en houd ze voor je

afstand moet worden vervoerd, of ern-

borst.

stig gewond is, moet vervoer op een
draagbaar plaatsvinden. Een noodEen zitje van vier handen
Twee personen kunnen op deze
manier iemand vervoeren die bij

Iemand met z’n tweeën dragen
Pas dit toe als de patiënt bewusteloos is. De twee draagsters knielen

draagbaar kan gemaakt worden van een
deur, een korte ladder, een hekje, een
stuk triplex, of van ander materiaal.

bewustzijn is. Elke draagster pakt met

Voor het maken van een draagbaar

haar linkerhand haar eigen rechterpols

begin je met twee palen die iets langer

vast. Dan pakken de twee draagsters

zijn dan de patiënt. Gebruik stevige

met hun vrije hand de pols van de

jonge boompjes, de stelen van gereed-

ander vast, zoals op de tekening wordt

schap, zoals een spade of een bezem,

aangegeven. De patiënt gaat op hun

roeiriemen, of tentstokken. Gebruik

handen zitten en legt haar armen om

twee of drie shirts of jasjes met mou-

hun schouders.

wen, trek de mouwen erin en knoop

ieder aan een kant van de patiënt.

de shirts of de jasjes dicht. Steek een

Allebei leggen ze een arm onder de

stok door de rechtermouwen en de

rug, en de andere onder de dijbenen

andere stok door de linkermouwen.

van de patiënt. De draagsters pakken

Je kunt ook lakens, een tent of een

elkaar bij de pols en de schouder vast

slaapzak gebruiken.

en staan van de grond op waarbij ze de
patiënt tussen zich in optillen.

Redden
Vervoer op een deken
Als het nodig is om iemand uit een
ruimte te halen die vol rook staat, leg
je die persoon op een deken en kruipend op handen en voeten sleep je

Na een ongeluk geef je eerste hulp.
Maar soms moet iemand worden gered
voordat je zijn verwondingen kunt
behandelen. Volg onderstaande aanwijzingen op bij het redden van mensen.

hem of haar mee. Als je met z’n
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Onthoud dat je het slachtoffer van

Als iemand in brand staat, hol je er

slachtoffer wegtrekt. Of duw hem weg

een ongeluk niet kunt helpen als je zelf

naar toe en indien nodig grijp je hem

met een houten plank, een houten

slachtoffer wordt. Probeer niet iemand

vast om hem op de grond te krijgen.

wandelstok, of een houten pollepel.

van de verdrinkingsdood, elektrocutie

Rol hem dan langzaam om terwijl je de

of uit andere gevaarlijke situaties te

vlammen met je hand neerslaat. Zorg

ren, gebruik je de stof of de plank om

redden als je jezelf in gevaar brengt.

dat je eigen kleren geen vlam vatten.

in plaats daarvan het slachtoffer te ver-

Een gebouw in brand

Als je een deken, slaapzak of iets der-

schuiven. Raak het slachtoffer niet aan

gelijks bij de hand hebt, sla je die om

totdat de draad los is van het slacht-

brand om het leven. Jij kunt dat in

het slachtoffer heen om de vlammen

offer!

enkele gevallen voorkomen door op

te verstikken. Als het vuur gedoofd is,

het moment dat je een gebouw in

geef je eerste hulp voor een shock en

de grond ligt. Als daar een stroom-

brand ziet staan, het volgende te doen.

brandwonden.

draad in ligt, kan het een dodelijke

Ten eerste: stel alles in het werk om

Elektrische schok

stroom geleiden. Als er water ligt, scha-

Elk jaar komen veel mensen bij een

de mensen in het gebouw naar buiten

Na een storm kan iemand struikelen

Als je de draad niet kunt verwijde-

Wees heel voorzichtig als er water op

kel je de hoofdschakelaar uit, of je belt

te laten komen. Schreeuw, bons op de

over elektrische kabels die naar bene-

de politie of de brandweer (112 in

deur, bel aan, of stel het alarm in wer-

den gekomen zijn. Iemand die een

Nederland, 100 of 101 in België).

king. Ga niet zelf een brandend

elektrische leiding repareert, kan een

Als het slachtoffer gered is, contro-

gebouw binnen. Je kunt bevangen wor-

schok krijgen, of oude bedrading kan

leer je de ademhaling en de hartslag.

den door de rook of door het vuur

de oorzaak zijn van een ongeluk met

Pas eventueel kunstmatige ademhaling

worden ingesloten.

elektriciteit.

of reanimatie toe.

Bel vervolgens de brandweer. Terwijl

Als iemand in huis in aanraking komt

Als iemand buitenshuis in aanraking

je wacht op hulp, kijk je of je nog iets

met een draad waar stroom op staat,

komt met een draad waar stroom op

kunt doen, zoals het kalmeren van

sluit je de stroom af door de hoofdscha-

staat, onderneem dan zelf niets. Bel de

geschrokken slachtoffers of aanwijzin-

kelaar om te draaien, of je grijpt de

elektriciteitscentrale, de politie of de

gen geven aan het verkeer.

draad waar hij niet ontbloot of nat is en

brandweer.

Een persoon in brand

je trekt hem uit de contactdoos.

Verdrinking

Als je niet weet waar de hoofdscha-

Als je goed kunt zwemmen, kun je

door een kampvuur, brandende olie,

kelaar zit of de stekker er niet uit kunt

jezelf redden in het water. Om iemand

kerosine of benzine. Het slachtoffer

trekken, moet je de draad van het

die dreigt te verdrinken te kunnen red-

heeft de neiging om te gaan rennen,

slachtoffer losmaken. Zoek daarvoor

den, moet je reddend leren zwemmen.

maar dat is het slechtste wat je kunt

een droog laken, een droge doek of

Probeer, zelfs als je daarin geoefend

doen. Daardoor gaat het vuur niet uit

een ander droog stuk stof waarmee je

bent, nooit iemand zwemmend te red-

— het wordt juist aangewakkerd.

de draad omwikkelt en de draad bij het

den als er andere mogelijkheden zijn.

Iemands kleren kunnen vlam vatten
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Het is het veiligst om te proberen de

na! Ren niet meteen het ijs op — je

warm is en pas je een behandeling

drenkeling je hand of iets anders toe te

zou er doorheen kunnen zakken.

voor onderkoeling toe (zie p. 41). Als

steken, iets toe te gooien, of met ande-

Bedenk in plaats daarvan een veilige

de drenkeling niet ademt, pas je kunst-

re hulpmiddelen naar het slachtoffer

manier om de drenkeling te redden.

matige beademing toe.

toe gaan.

Probeer de drenkeling vanaf de kant

EHBO-doos

1 Je hand (of iets anders) toesteken. De
meeste ongelukken te water gebeuren vlakbij de kant. Probeer de
drenkeling je hand, je voet, een
stok, een tak, een peddel, een
handdoek, een strandstoel of iets
anders aan te reiken.

te bereiken met een stok, een tak, een

2. Gooien. Gooi de drenkeling een reddingsboei, luchtbed, zwemvest of
strandbal toe. Of gooi haar een stuk
touw toe, terwijl je het andere eind
in je hand houdt.

zich misschien niet vasthouden. Op

Schuif die over het ijs totdat de dren-

2 snelverbanden nr. 2 van steriel
gaas

3. Met andere hulpmiddelen. Als een
drenkeling met de eerste twee
methoden niet te redden is, ga er
dan met een ander hulpmiddel naar
toe. Vaar er dan met een boot, een
kano, of op een surfplank naar toe.

keling er bij kan.

1 snelverband nr. 3 van steriel gaas

jas, of een touw. Maak in het touw een
lus waar een arm doorheengestoken
kan worden. Maak een mastworp (zie
p. 60). Zonder lus kan de drenkeling

meren waar geschaatst wordt, is er misschien een noodladder beschikbaar.

Als je zelf het ijs op moet, verdeel

Veel mensen verdrinken als ze door

EHBO-doos aanwezig te zijn.
Hieronder volgt een lijst van goedgekeurde benodigdheden:
1 EHBO-instructieboek
4 snelverbanden nr. 1 van steriel
gaas

5 pakjes verbandwatten à 10 gram

dan je gewicht zo goed mogelijk over

3 rollen vette watten 2/10

de oppervlakte. Ga op je buik liggen en

1 doosjes met 16 strookjes steriel
gaas van 1/16 m2

kruip over het ijs totdat je de drenke4. Zwemmen. In het uiterste geval, als al
het andere niet mogelijk is, kan het
nodig zijn om de drenkeling zwemmend te hulp te schieten. Probeer
dat nooit als je zelf niet heel goed
kunt zwemmen! Een reddingspoging is heel vermoeiend. Je loopt zelf
het risico om te verdrinken. Pas
deze methode alleen toe als je reddend zwemmen geoefend hebt.
Iemand die bijna verdrinkt vecht
voor zijn leven. Door angst en in
paniek kan hij of zij proberen jou
vast te grijpen en te houden. Als je
niet weet wat je moet doen, kan jij
onder water getrokken worden.

In ieder kamp behoort een complete

ling dicht genoeg genaderd bent om
hem of haar een touw toe te gooien,
of een ladder of een stok toe te steken.
Als de drenkeling die stevig vast heeft,
trek je hem er langzaam uit.
Als laatste redmiddel vorm je, als er
mensen in de buurt zijn, een keten van
mensen. Kruip over het ijs terwijl
iemand jouw enkels vasthoudt, en
iemand anders weer die van hem of
haar. Grijp de drenkeling bij de polsen
en kruip achteruit.

het ijs gezakt zijn. Handel snel als je

Als de drenkeling op de kant is,

zoiets ziet gebeuren, maar denk goed

breng je die ergens binnen waar het

1 doosje steriele gaasjes 5 x 5 cm
1 doosje steriele gaasjes 10 x 10 cm
3 hydrofiel zwachtels van 4 m lang
en 8 cm breed
3 hydrofiel zwachtels van 4 m lang
en 6 cm breed
3 batisten zwachtels van 4 m lang
en 8 cm breed
3 batisten zwachtels van 4 m lang
en 10 cm breed
6 driekante doeken (eventueel van
papier)
1 opblaasbare plastic spalk voor de
onderarm
1 opblaasbare plastic spalk voor
onderbeen en voet
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3 houten, platte spalken van 45 cm
lang en 9 cm breed
1 spoel kleefpleister, 5 m lang en
2,5 cm breed
1 assortiment pleisterverband met
wondkussen
1 platgeknoopte, knievormig gebogen verbandschaar, tevens klerenschaar

verband

om zich op diverse plaatsen rond het

klein stukje zeep

kamp te verbergen. Leg verschillende

lucifers (in paraffine gedoopt om ze
waterbestendig te maken)

EHBO-attributen voor het behandelen

veiligheidsspeld
naald en draad
steriel gaasje van 5 x 5 cm
plakpleister

1 nagelborsteltje in aluminium
doosjes met opschrift ‘na gebruik
borstel uitkoken en drogen’ (Kan
met de zeep in één doos zijn verpakt.)

groot gaaskompres binnen handbereik

1 stuk zeep in aluminium doosje

te hebben voor het stelpen van een

1 handdoek

ernstige bloeding.

12 veiligheidsspelden in een doosje
of op een kaartje

Eerstehulpactiviteiten

geld en/of telefoonkaart om in geval
van nood te kunnen bellen
Elke kampeerster behoort ook een

van letsels naast elke leidster. Verdeel
de kampeersters in groepjes van twee
of drie, en geef elke groep aanwijzingen
omtrent de plaats waar een van de
gewonden zich heeft verborgen. Elke
groep moet de hun toegewezen gewonde zoeken, de juiste eerste hulp verlenen, en haar naar de EHBO-post vervoeren.

Voedsel en voedingswaarde
Voedingswaarde
Als je kampeert, verandert je behoef-

1 flesje jodiumoplossing 30 ml
(betadine)
1 aantekenboekje
Aangevuld met:
zaklantaren met extra batterij
lucifers (in paraffine gedoopt om ze
waterbestendig te maken)
aspirine
zonnebrandolie
Azaron of ander middel tegen insectenbeten

te aan water en voedsel. Als je de hele
Verdeel de jongevrouwen in groepen
dag buiten bent, heeft je lichaam meer
en geef elke jongevrouw een bepaald
behoefte aan water. Zorg ervoor dat
soort verband waarmee ze iemand
iedere kampeerster, in het kamp of op
moet verbinden die een eindje verdertrektocht, elke dag minstens 2 liter
op geïnstalleerd is. Elke jongevrouw
water of ander vocht te drinken krijgt.
zou een ander verband kunnen aanleg(Ander vocht kan sap of melk zijn.)
gen. De eerste jongevrouw van elke
Kampeersters kunnen per dag wel vier
groep rent naar haar slachtoffer en verliter water nodig hebben als ze grote
bindt het, en holt dan terug naar haar
inspanningen op grote hoogte moeten

muggenolie

groep. De tweede jongevrouw rent

middel tegen darmstoornissen

naar het slachtoffer, verwijdert het ver-

pakje naalden en garen

band van de eerste, en legt haar ver-

thermometer

band aan. De groep die het eerste klaar

pincet

is met de opdracht, wint.

Ook elke kampeerster behoort een
verbanddoosje te hebben. De inhoud
daarvan moet zijn:
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verrichten.
Tijdens het kamp zijn de meeste
dagen gevuld met activiteiten.
Kampeersters zullen behoefte hebben
aan voedsel met een hoge voedingsGeënsceneerde ramp
Geef de leidsters die de rol van
gewonde op zich nemen de opdracht

waarde en uitgebalanceerde maaltijden
om te voorzien in de energie die nodig
is voor de grote inspanningen die ze

Voedsel en voedingswaarde

verrichten en om de lichaamstemperatuur op normaal peil te houden.
Eenpansgerechten waarin zowel vlees
als groenten verwerkt worden, belegde
boterhammen en macaroni of spaghetti

• Zet een 5 bij het voedingsmiddel dat
vijf jaar geleden niet op je lijst zou
zijn voorgekomen.
• Zet een T bij de voedingsmiddelen
die goed zijn voor je tanden en zet
een S bij de voedingsmiddelen die
dat niet zijn.

vormen goede maaltijden tijdens een
kamp. Zorg tijdens trektochten voor
lichte, calorierijke voeding, zoals
noten, mueslikoeken, repen, vers fruit,
gedroogd fruit of vlees, en vruchtensap. Neem in de planning zowel maaltijden op die snel klaar zijn als maaltijden waaraan meer tijd kan worden
besteed.
Oefening over voedingswaarde
Door deze oefening zullen de jongevrouwen gaan beseffen hoe belangrijk
goede voeding is en dat ze voor goede
voeding kunnen kiezen. Zorg dat iedereen een stukje fruit, potlood en papier

• Zet een H bij de voedingsmiddelen
die goed zijn voor je hart en een N
bij de voedingsmiddelen die dat niet
zijn.
Stel dan vragen als de volgende:
• Heb je tijdens deze oefening iets
geleerd over de eetgewoonten die je
je eigen maakt?

Volg onderstaande aanwijzingen om
voedsel hygiënisch te bereiden:
• Was altijd je handen voordat je
voedsel klaarmaakt.
• Voorkom dat iemand die verkouden
is, een huidinfectie of een wondje
heeft, het eten bereidt.
• Zorg dat de plaats waar de maaltijd
klaargemaakt en gebruikt wordt,
schoon en opgeruimd is.
• Gebruik schoon gereedschap bij het
klaarmaken en opslaan van voedsel.
• Bedek het voedsel om het te
beschermen tegen vliegen en stof.

• Is er genoeg variatie op je lijst? Staan
er bijvoorbeeld dingen op als brood
of andere graanproducten, fruit of
groenten, zuivelproducten en vlees
of ander proteïnerijk voedsel?

• Zorg dat bederfelijk voedsel gekoeld
wordt, vooral voedsel waarin bacillen zich snel vermenigvuldigen,
zoals gerechten waarin room of
eieren verwerkt zijn.

• Heb je een uitgebalanceerd voedingspatroon?

Koken

• Heb je eetgewoonten die je door
deze oefening wilt veranderen?
Lees gezamenlijk Leer en Verbonden

Koken tijdens het kamp kan leuk
zijn, vooral als je experimenteert met
verschillende kooktechnieken en

heeft. Vraag ze tien dingen op te schrij-

89, en bespreek wat wij volgens de

gerechten. Je kunt leren voedzame

ven die ze het liefste eten. Vraag ze

Heer wel en niet tot ons moeten

maaltijden klaar te maken.

daarna het volgende te doen:

nemen. Bespreek welke invloed de

Kook, om het milieu te ontzien,

• Zet een cirkel om het voedingsmiddel dat je gemakkelijk een jaar kunt
missen.

media hebben op onze voedingsge-

zoveel mogelijk op een kacheltje in

woonten. Is die invloed voor de jonge-

plaats van op een open vuur.

vrouwen positief of negatief geweest?

Hieronder volgen een aantal methoden

• Zet een plusteken bij elk voedingsmiddel dat veel voedingswaarde
heeft.

Bewaren en bereiden van voedsel
Zorg tijdens het kamp dat er geen

• Zet een minteken bij elk voedingsmiddel dat veel calorieën en weinig
voedingswaarde bevat.

dieren of insecten bij het voedsel kun-

• Zet een sterretje bij elk caloriearm
voedingsmiddel.

Het moet mogelijk zijn om voedsel

• Zet een punt bij elk voedingsmiddel
waarvan je teveel of te vaak eet.

nen komen en voorkom verspilling.

koel te bewaren (onder 10 graden
Celsius).

voor koken op open vuur.
Koken in een ketel
Hiervoor gebruik je een zware, gietijzeren ketel met een vlakke bodem, een
goed sluitend deksel en een stevig
handvat. Je kunt hem gebruiken voor
frituren of voor koken op houtskool.
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Je kunt de ketel in houtskool begraven

pakjes in folie. Bekleed de kuil met

voor braden, stoven, en zelfs om te

platte stenen. Maak een wigwamvuur

bakken. Voor het verhitten van de

op de stenen. Als dat goed brandt, leg

nieken worden bij het koken in een

houtskool kun je een kruisvuur (zie

je er een kruisvuur overheen. Houd dit

reflectoroven vlammen gebruikt in

p. 34) maken.

vuur brandend totdat de stenen in de

plaats van houtskool. De hitte van het

kuil witheet zijn. Dat zal ongeveer een

vuur wordt door de glimmende delen

uur duren.

van de oven weerkaatst en daardoor

In deze ketel kun je een eenpansmaaltijd bereiden door het vlees erin
aan te braden en er dan het vocht en

Verwijder de houtskool met een

Koken in een reflectoroven
Anders dan bij de meeste kooktech-

wordt het voedsel op het rooster in de

de groenten aan toe te voegen. Je

spade en zet de ketel of leg het verpak-

oven gekookt. Je kunt een reflectoro-

begraaft de ketel in een kuil, met

te vlees op de stenen. Als de pakjes

ven gebruiken vóór een open haard of

houtskool eronder en er bovenop.

vlees klein zijn, kunnen die er in lagen

een open kampvuur. Je kunt de tempe-

op gelegd worden, met 5 tot 8 centime-

ratuur in de oven veranderen door de

de binnenkant met aluminiumfolie.

ter houtskool tussen de lagen. De pak-

oven te verschuiven. Op deze manier

Leg het voedsel dat gebakken moet

jes mogen elkaar niet raken. Bedek de

kun je ovenschotels, koekjes, pizza en

worden in de folie. Op deze manier

kuil met 10 tot 15 centimeter aarde.

broodjes bereiden. Je kunt een reflector-

Om in de ketel te bakken, bekleed je

kun je cakes, appels, taarten en koek-

Stukken vlees die ongeveer zo groot

oven kopen of maken van grote blikken.
Voor dat laatste heb je het volgende

jes bakken. Begraaf de ketel in een kuil

zijn als een kip hebben een kooktijd

met houtskool eronder en er bovenop.

van drie tot drieënhalf uur. Grotere

nodig:

De baktijd is dezelfde als die van een

stukken vlees kun je kleiner snijden

1. Een blik van 20 tot 40 liter

gewone oven.

om de kooktijd te verkorten. De kook-

2. Een rooster, bakplaat of iets dergelijks

tijd varieert afhankelijk van het soort

3. Een blikschaar

hout en de hoeveelheid houtskool. Bij

4. IJzerdraad

gebruik van aluminiumfolie moet je

Koken in een kuil
Gevogelte, ham, vlees, aardappelen
en maïskolven kunnen in folie gewikkeld worden of in een ketel gedaan en
dan in een kuil gelegd worden. De kuil
moet twee- of driemaal groter zijn dan
de ketel of de totale afmeting van de
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Knip een van de zijden van het blik

ervoor zorgen dat de uiteinden dicht-

er met blikschaar uit. Hang de bakplaat

gevouwen zijn om verlies van sappen

of het rooster met het ijzerdraad zorg-

te voorkomen.

vuldig op in het midden van het blik.
Tijdens het koken zet je de pan op de
bakplaat of het rooster.

Voedsel en voedingswaarde

klein vuur aan. Als je een rooster over
het vuur wilt leggen, kerf je de hout-

Koken op steen

gerei worden bereid als je op houts-

blokken met ijzeren staven. Voor een

kool kookt. Houtskool van hardhout

lager vuur leg je de blokken aan één

geeft geen smaak aan het voedsel.

kant tegen elkaar aan.

Houtskool van zacht hout kan een
flauwe rooksmaak aan het voedsel
geven.

om een ketel of een steelpan boven het

Volg onderstaande aanwijzingen voor

vuur te houden. Deze methode is goed

het bakken van brood zonder kookgerei:

om eieren, bacon of pannenkoeken te
bakken. Gerechten die je op de stenen
zet, blijven warm terwijl je andere
gerechten klaarmaakt. Leg een ijzeren

kookruimte te vergroten, en de ketel of
de steelpan steviger neer te zetten.

Koken aan een spit
Gebruik een driepoot met spit voor
de bereiding van gevogelte, vis of andere soorten vlees. Zet twee gevorkte
stokken aan weerskanten van een sterof laag wigwamvuur. Maak een spit van
een groene tak. Steek het spit door het
vlees, en plaats het spit in de gevorkte
stokken. Vet het vlees vaak met olie in
terwijl je het boven het vuur wentelt.

Jagers- of loopgraafvuur
Een jagers- of loopgraafvuur is voor
algemeen gebruik en is het meest
geschikt voor koken in kookpotten en
steelpannen. Leg twee houtblokken
evenwijdig aan elkaar. Leg een klein
stokje onder het blok aan de windkant
om lucht toe te laten. Leg dan voor
elke pan tussen de houtblokken een

Veel gerechten kunnen zonder kook-

blokken in en verbind je de beide

Gebruik hiervoor twee platte stenen

roosteren op de platte stenen om je

Koken zonder kookgerei

Als je het spit ondersteunt met stokken kun je er een ketel aan hangen.

1. Houtskool. Maak een dik cake- of
brooddeeg. Leg het deeg in een bed
van houtskool van hardhout. Bedek
het met meer houtskool en bak het
tien minuten. Veeg de as eraf en eet
het op.
2. Spit. Maak een dik brooddeeg. Haal
de bast van het uiteinde van een
groene tak van ongeveer tweeënhalve centimeter dik. Wikkel het deeg
om de stok heen. Bak het boven
gloeiend houtskool, waarbij je het
voortdurend omdraait om verbranden te voorkomen.
3. Steen. Gebruik een grote platte steen
als een reflectoroven. Leg de steen
op ongeveer 15 centimeter van het
vuur. Leg de broodjes op de steen
en bak ze.
Zo bereid je vlees of vis zonder
kookgerei:
1. Spit. Snijd het vlees in kleine stukjes.
Rijg ze aan een kleine groene tak.
Braad het vlees boven het vuur. (Als
je om en om stukjes vlees en groente
aan de tak rijgt, krijg je een heerlijke
maaltijdspies.)
2. Houtskool. Maak een onderlaag van
houtskool. Leg het vlees op de
houtskool. Zorg ervoor dat er geen
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lucht onder het vlees komt: dan verbrandt het op de plek waar de lucht
er langs gaat. Als de ene kant gaar is,
keer je het vlees en braad je de
andere kant.

zijn. Laat haar de naam van een van de

één grote kring of in twee kleinere, met

jongevrouwen bovenaan het papier

elkaar verbonden kringen staan.

schrijven. Laat elke jongevrouw in de

Sommigen zullen met het gezicht naar

kring een ‘positief woord’ bedenken

het midden staan, anderen met hun

Zo bereid je groenten zonder

dat betrekking heeft op de desbe-

rug ernaar toe.

kookgerei:

treffende jongevrouw. Genoemd kun-

1. Modder. Groenten zoals aardappelen
en worteltjes kun je in modder rollen en dan in houtskool te koken.
Aardappelen hebben een kooktijd
van dertig tot veertig minuten. Door
met een stokje in de groenten te
prikken, kun je controleren of ze
gaar zijn. Als dat zo is, veeg je de
modder ervan af en dan eet je ze op.

nen bijvoorbeeld worden: aardig,

2. Houtskool. Uien kun je bakken
onder houtskool. Als ze gaar zijn,
verwijder je de buitenste rokken, en
dan kun je ze eten. Maïs kun je op
dezelfde manier bereiden. Vouw de
schutbladeren open en verwijder de
lange zilverachtige draden van de
kolf. Sluit de schutbladeren weer en
doop de kolf in water. Leg hem op
houtskool en kook hem ongeveer
acht minuten. Je moet hem vaak
keren.
3. Spit. Snijd de groenten in kleine
stukjes. Rijg ze op een groene tak.
Houd die boven het vuur.

Activiteiten om vriendschap
te bevorderen

gelukkig, of vriendelijk. De secretaresse
schrijft de woorden op. Als iedereen
een woord genoemd heeft, geef je het
papier aan de desbetreffende jongevrouw. Herhaal dit voor elke jongevrouw in de groep. Door deze activiteit
kan iedereen zich bewust worden van
de positieve dingen in anderen: kenmerken van hun goddelijke aard.

Handen
Alle speelsters staan schouder aan

Herkenningsoefening
Zet de jongevrouwen in een kring en
geef ze dan allemaal eenzelfde voorwerp, zoals een sinaasappel of een
aardappel. Zeg tegen ze dat ze vijftien
seconden hebben om hun voorwerp zo
goed mogelijk te bekijken. Vraag ze, als
de vijftien seconden om zijn, hun voorwerp achter hun rug aan de volgende
deelneemster door te geven en daarmee door te gaan totdat het stopsein
gegeven wordt. Laat elke deelneemster
het voorwerp dat zij nu vasthoudt in

schouder in een kring, hun handen

het midden van de kring leggen. Vraag

uitgestrekt naar het middelpunt van de

ze dan het voorwerp te pakken dat ze

kring. Iedereen neemt in iedere hand

het eerst in handen kregen.

een hand van iemand anders. Laat net

Als alle jongevrouwen een voorwerp

zolang verwisselen totdat niemand

hebben opgepakt, laat je ze in een kring

meer twee handen van dezelfde jonge-

op de grond zitten. Vraag ze allemaal

vrouw vast heeft.

om uit te leggen aan welke kenmerken

Het doel van de activiteit is de

ze hun voorwerp herkend hebben. Leg

knoop te ontwarren zonder dat de

uit: deze voorwerpen lijken heel veel op

speelsters de handen die ze vastheb-

elkaar, maar toch hebben ze hun eigen

voor een viltstift of een pen. Zet de

ben, loslaten. De speelsters kunnen

kenmerken. Zo heeft ook elke jonge-

jongevrouwen in een halve kring er

dat zelf proberen, of er kan iemand

vrouw kenmerken die haaruniek en

omheen, zodat ze de standaard alle-

gekozen worden om het ‘ontknopings-

waardevol maken. Vraag aan de jonge-

maal kunnen zien. Vraag een van de

proces’ te leiden. Als dat gebeurd is,

vrouwen om een aantal van deze ken-

jongevrouwen of ze secretaresse wil

zullen de speelsters merken dat ze in

merken met elkaar te bespreken.

Positieve woorden
Zet papier op een standaard en zorg
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Spelletjes
Wedstrijd in kampeervaardigheden
Je kunt een wedstrijd gebruiken om
vaardigheden die de jonge vrouwen tijdens het kamp geleerd hebben, te herhalen en te oefenen, zoals een vuur
maken, knopen leggen, en EHBOtechnieken. Bepaal uit welke onderdelen de wedstrijd zal bestaan en hoe je

groep of individueel gespeeld worden

nog niet zo moeilijk, maar een opeen-

tijdens een trektocht, bij een kamp-

volging van regenachtige dagen kun-

vuur, of buiten in het donker. De deel-

nen demotiverend werken en heimwee

neemsters zitten vijf of tien minuten

veroorzaken. Het is belangrijk om op

stil en schrijven de geluiden op die ze

slecht weer voorbereid te zijn. Maak,

in die tijd horen. Dat kan zijn: water,

voordat je naar het kamp gaat, een pro-

regen, kikkers, vogels, krekels, of de

gramma voor twee of drie regenachtige

wind in de bomen. Wie de meeste

dagen.

goede geluiden opschrijft, heeft

Doorgeefspel

gewonnen.

Zoek vier of vijf voorwerpen voor

die onderdelen gaat leiden en beoordelen.

Kijkspel
Geef elke deelneemster potlood en

Geurspel
Je hebt voor elke speelster een
blinddoek nodig en voorwerpen uit de
natuur met duidelijk herkenbare geuren, zoals verse dennenappels, muntblaadjes, sinaasappelen, citroenen,
verbrand hout, schors, bladeren en
bloemen. Je hebt voor elk voorwerp
een doosje nodig, en papier en potlood voor elke deelneemster. Doe de
deelneemsters een blinddoek om en
laat ze aan elk voorwerp ruiken. Leg
de voorwerpen dan uit het zicht, laat
de blinddoeken afdoen, en laat de
deelneemsters zoveel mogelijk namen
opschrijven van voorwerpen die ze
herkend hebben. Winnaar is degene
die de meeste namen goed heeft.

Geluidsspel
Zorg voor potlood en papier voor
elke deelneemster. Dit spel kan in een

papier. Een van de deelneemsters
komt in de groep en heeft zoveel
mogelijk spullen bij zich die niet bij
haar normale uitrusting horen. Ze kan
bijvoorbeeld bij zich hebben: een
kompas, een verrekijker, een wandelstok, een zonnebril, een cape.
Zeg tegen de andere deelneemsters
dat ze goed moeten kijken wat ze
doet. Zij moet haar fantasie gebruiken
om door de dingen die ze doet, de
aandacht af te leiden en daarna moet
ze weggaan.
Vraag aan de leden van de groep om
alles op te schrijven wat ze droeg of bij
zich had. Degene die het meeste kan
opschrijven, is de winnaar. Wie een
fout maakt, krijgt een strafpunt.

elke groep. Die moeten in het kamp
gemakkelijk te vinden zijn. Ze moeten
ongeveer gelijk zijn, maar mogen wel
iets verschillen in grootte en vorm.
Maak groepen en kies voor elke groep
een aanvoerster. Stel de groepen in
rijen op, de aanvoerster vooraan. De
aanvoerster van elke groep geeft, zonder achterom te kijken, het eerste voorwerp over haar hoofd door aan degene
die achter haar staat. Die geeft het tussen haar benen door aan degene die
achter haar staat, en die geeft het weer
over haar hoofd door aan degene die
daarachter staat. Dat gaat zo door totdat het voorwerp bij de achterste deelneemster van de groep is. Die holt naar
voren en gaat voor de aanvoerster
staan. Zij pakt het volgende voorwerp,
en dan begint het weer van voren af
aan. totdat de aanvoerster weer voor-

Spelletjes voor een regenachtige dag
Regenachtige dagen kunnen extra

aan staat. De groep die het eerste klaar
is, is winnaar. Zo nodig kunnen de

inspanning vergen. Een dagje regen is
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voorwerpen meer dan eens doorgegeven worden.
Sportwedstrijd binnen

Boomstam werpen. Iedereen gooit zo
ver mogelijk met een veer of een rietje.
Lage horden. Zet verschillende obsta-

Verdeel de groep in minstens drie

kels op een rij en laat de deelneemsters

teams. Kies een aanvoerster voor elk

er overheen lopen zodat ze weten waar

team. De aanvoerster kiest de personen

de hindernissen staan.

die aan de wedstrijd meedoen, voordat

Doe de deelneemsters een blinddoek

die wordt aangekondigd. De punten-

voor. Verwijder dan zachtjes de obsta-

telling is als volgt: eerste plaats: 5 pun-

kels en vraag de deelneemsters door de

ten; tweede plaats: 3 punten; derde

ruimte te lopen waarbij ze de hinder-

plaats: 1 punt.

nissen moeten vermijden.

Race op de 100 meter. Zet tekens op

zakdoek of een ballon zover mogelijk
van zich af laten gooien.

Een alles-is-anders-dag
Laat de kampeersters hun kleding
binnenstebuiten of achterstevoren dragen. Ontbijt op de tijd voor de lunch
en eet warm als er eigenlijk ontbeten
moet worden. Serveer drinken op een
schoteltje en voedsel in kopjes.
Gebruik vreemd bestek. Speel spelletjes
en ken prijzen aan de verliezers toe.

Hoge horden. De deelneemsters lopen

Spannende activiteiten

de grond waaraan men kan zien waar

over een witte lijn of een touw terwijl

de race begint en eindigt. Geef de deel-

ze door het verkeerde einde van een

neemsters de opdracht om een stuiver

verrekijker of een toneelkijker kijken,

onderdeel zijn van het kamp, of op een

met een tandenstoker over de grond te

of ze lopen achterwaarts over de lijn

ander tijdstip gepland worden. Zij kun-

verplaatsen. Ze mogen de munt met

zonder ernaast terecht te komen.

nen bestaan uit heel lange trektochten,

hun tandenstoker niet opwippen; de
tandenstoker moet altijd met de munt
in contact blijven.

Pleisterplaats. Iedereen schilt een

Spannende activiteiten kunnen

kanovaren, zeilen, fietstochten, skiën,

appel en voert die aan iemand anders.

abseilen, en bergbeklimmen. Deze acti-

Race op de 400 meter. Span een was-

viteiten behoren zorgvuldig te worden

lijn en geef op een bepaalde afstand

gepland en er moet voldoende toezicht

neemsters van elk team een strook

van de lijn het startpunt aan. Geef elke

zijn. Technische kennis en vaardighe-

papier van vierenhalve meter. Een deel-

deelneemsters zes papieren servetten

den zijn onontbeerlijk voor de veilig-

neemster houdt het ene uiteinde vast

en zes spelden. De deelneemsters moe-

heid. Aan dit soort activiteiten moeten

terwijl de andere het papier met het

ten één servet tegelijk vanaf het start-

grondige instructies vooraf gaan.

kleinst mogelijk schaartje in de lengte

punt naar de waslijn brengen en daar-

doorknipt.

aan vastspelden.

Race op de 200 meter. Geef twee deel-

Race op de 800 meter. Een deelneem-

Kogelstoten. Iedere deelneemster

Activiteiten als deze, die veel lichamelijke inspanning vereisen, kunnen
bijdragen aan het zelfvertrouwen van

ster voert de ander een half glas water

moet, staande op een stoel, tien pin-

de jongevrouwen. De keuze van de

met een theelepeltje.

da’s of andere kleine voorwerpen in

activiteit hangt af van de plaatselijke

een kan, of tien knijpers in een fles

omstandigheden en jeugd van alle leef-

mikken. Variatie: de deelneemster een

tijden kan erbij betrokken worden.

Hoogspringen. Iedereen eet een
beschuitje en moet daarna fluiten.
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7. Loop niet sneller dan degene die
het langzaamst loopt.

Richtlijnen voor trektochten

8. Vermijd risico’s, zoals losse stenen, glibberige hellingen, steile
rotswanden, moerassen en gevaarlijke planten en dieren. Blijf zoveel
mogelijk op betreden paden.

De volgende aanwijzingen zullen je
helpen bij het organiseren van succesvolle trektochten en wandelingen.
1. Ga nooit alleen het kamp uit. Er
moeten altijd voldoende volwassen leidsters met een groep mee,
die weten hoe ze op hun bestemming moeten komen.
2. Leidsters behoren de route te kennen en zich erop voor te bereiden
om anderen op de interessante
plekjes en mogelijke gevaren te
wijzen. Ze moeten bedacht zijn op
onverwachte gebeurtenissen en
een alternatief plan klaar hebben.
3. Iedere deelneemster behoort een
maatje te hebben en zij behoren
de hele trektocht bij elkaar te blijven. Spreek een signaal af voor het
geval dat iemand de groep kwijtraakt.
4. Draag geschikte kleding. Zorg dat
je niet kunt verbranden. Met een
hoofddeksel voorkom je een zonnesteek, verbranding en hoofdpijn. Draag wandelschoenen die
goed zitten en je voeten bescherming bieden.
5. Neem de nodige zaken mee, zoals
een EHBO-doos, voedsel, water,
een kompas en een zakmes. Doe
ze in een rugzak, of bind ze in een
sjaal of een grote zakdoek die je
aan je riem vastmaakt. Houd je
handen en armen vrij.

9. Respecteer het eigendom van
anderen en bordjes met ‘verboden
toegang’.
10. Zet de tochten niet te dicht bij de
snelweg uit. Mocht het echter
nodig zijn om over een drukke
snelweg te lopen, blijf dan bij
elkaar, loop achter elkaar, blijf in
de berm, en loop aan de kant van
het tegemoetkomende verkeer.
Omdat lopen op een snelweg
vooral ’s nachts gevaarlijk is, doe
je dat alleen in een noodgeval en
draag dan, als dat mogelijk is,
witte kleding.

3. Plezier hebben en zich kunnen ontspannen.
4. Iets te weten komen over een
bepaald onderwerp, zoals over rotsformaties of natuurbescherming.
5. Vriendschapsbanden aanhalen.

Soorten trektochten
Avontuurlijke tocht
Vorm twee groepen en laat elke
groep een andere route lopen en daarbij uitkijken naar avontuurlijke dingen.
Laat de deelneemsters bij terugkomst
vertellen over de avonturen die ze hebben meegemaakt. Loof een prijs uit

11. Las rustperioden in. Geniet van
liedjes, verhalen, toneelspel, of van
het bekijken van dingen om je
heen.

voor het beste verhaal. Die verhalen

12. Neem, als je het bij aankomst op
je bestemming heel erg warm
hebt, maar een paar slokjes water
tegelijk.

gramma binnenshuis.

13. Neem, als er in het gebied veel
teken voorkomen, de voorzorgsmaatregelen die beschreven staan
op p. 44, onder ‘Insectenbeten en
-steken’.

stille, afgelegen plek en ga daar alleen

14. Stel de trektocht uit als er onweer
verwacht wordt, of pas de plannen
aan om het onweer te vermijden.
Stel een doel bij het organiseren van

6. Gebruik vóór de trektocht geen
zware maaltijd. In plaats daarvan
kun je voor onderweg gedroogde
vruchten, verse groenten, rozijnen
of chocoladerepen meenemen.

2. Leidingvaardigheid ontwikkelen
door plannen te maken, activiteiten
te organiseren en leiding te geven bij
activiteiten tijdens de tocht.

kunnen worden gecombineerd met
zingen bij het kampvuur of een pro-

Vogeltocht
Wandel ’s morgens vroeg naar een

maar zitten kijken en luisteren. Probeer
zoveel mogelijk verschillende vogels te
ontdekken.
Samenwerken
Een groep deelneemsters maakt een
korte tocht. Ze maken een kaart van

een trektocht, bijvoorbeeld dat de

hun tocht waarop ook herkennings-

deelneemsters:

punten en aanwijzingen voor kompas-

1. De natuur leren waarderen en er
meer over te weten komen.

lezen worden aangegeven. Aan het
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eind van de route laten ze koekjes

ver kan vertellen. Er zijn verschillende

een deken om op te zitten en een

achter. De andere groep deelneemsters

variaties op de natuurtocht:

zaklantaren meebrengen. Vraag ze om

gebruikt die kaart voor dezelfde trek-

1. Maak kleine kaartjes en schrijf daarop letters van het alfabet. Geef elke
kampeerster of groep een kaartje.
Geef ze de opdracht om in de
natuur zoveel mogelijk dingen te
zoeken die beginnen met de letters
op hun kaartje.

tijdens de tocht te letten op de dingen

2. Daarbij moeten ze van elk ding iets
interessants opschrijven.

er zeker van te zijn dat iedereen er is.

3. Elke keer als de deskundige een
steen of een bloem heeft aangewezen, geef je de groep de opdracht
om ook zo’n steen of bloem te zoeken. Onderbreek de tocht regelmatig en maak dan een cirkel van ongeveer drie meter doorsnede op de
grond. Geef elke groep vijf minuten
de tijd om op te schrijven welke
interessante dingen ze in die cirkel
vinden.

elkaar blijven en dat ze langzaam en

de schoonheid van Gods scheppingen

betekenis, en maak een programma dat

4. Je kunt een prijs uitloven voor de
meest volledige lijst. Neem bij een
lange tocht een maaltijd in je planning op. Stel na de maaltijd een programma samen van liedjes, verhalen
en spelletjes die betrekking hebben
op de natuur.

gericht is op de historische gebeurtenis

Zorg voor gevarieerde activiteiten tij-

tocht en zoekt de koekjes. Briefjes
langs de route kunnen de vreugde verhogen. Stop de koekjes in een trommel
om te voorkomen dat ze door dieren
worden opgegeten.
Ontdekkingstocht
Maak een trektocht door onbekend
gebied. Zo’n trektocht kan plaatsvinden in een gebied waar geen routes
zijn uitgezet, over onverharde wegen of
weinig gebruikte weggetjes, langs
riviertjes of kanalen, of andere ongebruikelijke routes. Leidsters behoren
de omgeving te kennen. Op zo’n tocht
ontdek je vaak onverwacht mooie of
interessante dingen.
Historische trektocht
Loop naar een plaats van historische

die daar heeft plaatsgevonden, of speel

dens de natuurtocht, zorg dat je de

hem na.

natuur ontziet en geen afval langs de

Natuurtocht
Maak een trektocht om meer te

die ze zien en horen. Als het donker
wordt, is het raadzaam dat de leidsters
iedereen een nummer geven en regelmatig hun nummer laten roepen, om

Zorg ervoor dat de kampeersters bij

behoedzaam lopen.
Kies een lange route naar een open
plek. Laat iedereen gaan zitten. Wees
de jongevrouwen behulpzaam bij het
onderscheiden van diverse sterrenbeelden. Las een stilteperiode in waarin de
jongevrouwen kunnen nadenken over

en over hun getuigenis. Vraag de kampeersters daarna of ze willen vertellen
wat hun gedachten zijn. Vraag ze om
na het kamp hun gedachten in hun
dagboek te schrijven.
Tocht in de regen
Maak na of tijdens een regenbui een

route achterlaat.

wandeling en kijk hoe regen dingen als

Nachtelijke tocht

bloemen, bladeren of spinnenwebben

Begin de tocht als de schemering

mooier maakt. Snuif de geur van de

van de natuur van de streek waarin

invalt. Lees vóór het vertrek Mozes

regen op. Kijk naar de plassen en de

wordt gekampeerd. Neem iemand mee

2:1–31 en bespreek in het kort de

lucht en kijk wat de dieren doen als

die iets weet over de bomen, de plan-

schepping van de aarde en de hemel.

het regent.

ten, de bloemen en de stenen en ero-

Laat elke kampeerster een handdoek of

weten te komen over de schoonheid
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Tocht bij zonsopgang of zonsondergang
Loop naar een schilderachtige plek

mogelijk is, of de jongevrouwen kunnen door lichamelijke handicaps niet

en houd er bij zonsop- of zonsonder-

tot een trektocht in staat zijn. Het is

gang een korte, inspirerende bijeen-

echter van belang dat jongevrouwen de

komst. Dit kan een van de onvergete-

omgeving van het kamp leren kennen.

lijkste gebeurtenissen van het kamp

Overal is schoonheid te ontdekken.

zijn.
Puzzeltocht
Deze tocht kan een goede voortzet-

in de buurt maken om de jongevrouwen de schoonheid van de omgeving
te laten zien, en ze bewust te maken

route van tevoren uit en maak aanwij-

van hun verantwoordelijkheid om het

zingen voor elke groep. Maak ze dus-

milieu te ontzien. Je kunt historische

danig dat de groepen dingen in de

plaatsen in de omgeving bezoeken, je

natuur moeten herkennen om verder

kunt gaan bekijken welke veranderin-

hun richting te bepalen. Als de route

gen er zich in de loop van de jaren heb-

bijvoorbeeld bij een boom begint, kun

ben voorgedaan, en je kunt uitzoeken

je de volgende aanwijzingen geven:

hoe je de omgeving kunt verfraaien.

‘Als dit een beuk is, loop je ongeveer

Messen

een kastanje is, loop je twee stappen
in de richting van de met mos begroeide boomstronk. Als je het goed doet,
zul je een groepje paddestoelen ontdekken. Als het giftige vliegenzwammen zijn, loop je rechtdoor, maar als
het cantharellen zijn, ga je vijftien passen naar links.

Andere mogelijkheden
Plaatselijke omstandigheden kunnen
trektochten onmogelijk maken. Het
kamp kan bijvoorbeeld gehouden worden in een gebied waar geen trektocht

5. Houd je mes niet in het vuur. Door
hitte wordt het staal zacht, waardoor
het mes moeilijk geslepen kan worden.
6. Zorg dat je mes scherp blijft en dat
je het altijd kunt gebruiken.

Je kunt een wandeling in een stad of

ting van een natuurtocht zijn. Zet de

negen passen rechtdoor, maar als het

niet als opener. Het lemmet kan
breken.

Onderhoud
Om je mes in goede staat te houden, doe je het volgende:
1. Houd je mes schoon, droog, en vrij
van roest.
2. Doe af en toe een paar druppels
lichte machineolie op de draaipunten en het lemmet.
3. Gebruik je mes niet voor het snijden van materiaal waardoor de snijkant beschadigd wordt, zoals
metaal, steen en dergelijke harde
materialen. Kijk eerst, voordat je in
een stuk hout gaat snijden, of er
geen spijker of iets dergelijks in zit.
4. Oefen geen druk uit op het brede
vlak van het lemmet, en gebruik het

Slijpen
Voor het slijpen van je mes heb je
een slijpsteen nodig — een speciale
steen met een ruwe kant om het lemmet te slijpen en een gladde kant om
het te polijsten. Slijp het mes als volgt:
1. Doe eerst een paar druppels lichte
machineolie op de ruwe kant van de
slijpsteen. Door de olie worden
eventuele losse metaaldeeltjes van
het lemmet afgespoeld, waardoor
voorkomen wordt dat er een metalen laagje op de steen wordt afgezet.
2. Houd het lemmet plat op het oppervlak van de steen; til de achterkant
van het lemmet enigszins op en
strijk met de hele breedte van het
lemmet over de steen. Beweeg het
mes alsof je een dun laagje van de
steen afschilt. Met een beetje oefening zul je een vloeiende ronddraaiende beweging maken.
3. Draai het lemmet om en volg dezelfde procedure voor het slijpen van
die kant van het mes.
4. Ga hiermee door tot het mes scherp
is. Gebruik de fijne kant van de
steen om het mes te polijsten.
Probeer het mes op een droog takje.
Als het mes maar een klein beetje
geslepen moet worden, gebruik je
alleen de gladde kant van de steen.

59

Messen

2. Onderhandse lus: leg het losse
gedeelte van het touw gekruist
onder het andere gedeelte.
3. Overhandse knoop: maak een overhandse lus en steek dan het losse
eind van het touw door de lus.

Veiligheid

door de lus. Als je dat gedaan hebt,
oefen je de mastworp om het middel
van iemand anders.

1.

Volg onderstaande aanwijzingen op
voor een veilig gebruik van het mes:
1. Geef geen geopend zakmes aan
iemand anders door.
2. Als het mes in een schede zit, geef je
de ander het handvat in de hand.
3. Snijd van je af zodat je jezelf niet
zult snijden als het mes uitschiet.
4. Laat je mes nooit op de grond liggen.
5. Als je je mes niet gebruikt, doe je
het dicht of in de schede. Zorg dat
je mes nooit binnen het bereik van
kinderen ligt.

2.

3.

Met een halve steek maak je een lus

Mastworp
Gebruik de mastworp voor een lus
die niet glijdt en gemakkelijk losgemaakt kan worden. Deze knoop is heel
nuttig bij eerste hulp en reddingswerk.
Je kunt hem bijvoorbeeld gebruiken

Knopen
Voor het oefenen van de knopen die

om iemand van een rots of uit het
water te tillen. De mastworp zal niet te

hier beschreven worden, kun je beter

strak om iemands borst gaan zitten, en

een touw gebruiken dan garen of

als hij eenmaal in veiligheid is

koord. Maak, als het mogelijk is, elke

gebracht, kan de knoop gemakkelijk

knoop in de situatie waarin je hem gaat

losgemaakt worden.

toepassen. Je kunt alle knopen leren

Maak een overhandse lus in het

die je tijdens een kamp nodig hebt als

touw. Leg het andere gedeelte van het

je het volgende onder de knie hebt:

touw om je middel. Steek het losse

1. Bovenhandse lus: leg het losse
gedeelte van het touw gekruist over
het andere gedeelte.

eind van het touw door de overhandse
lus, dan achter het andere gedeelte
langs en er omheen, en dan weer terug
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Halve steek

die je strak kunt trekken. Gebruik twee
halve steken om een touw aan een
paal, ring, of iets dergelijks vast te
maken, bijvoorbeeld wanneer je een
waslijn nodig hebt.
Sla het einde van het touw van voor
naar achter om de paal heen. Haal het
einde over en achter het andere gedeelte door en dan weer omhoog door de
zojuist gevormde lus. Om een dubbele
halve steek te maken, leg je het einde
van het touw nogmaals om het andere
gedeelte heen, en maak je nog een
halve steek tegen de eerste aan.

Natuur

zoogdier heeft meestal vier poten,
voedt zijn jongen met melk dat door
zijn lichaam geproduceerd wordt, en
het lichaam is geheel of gedeeltelijk
met haar bedekt. Omdat pasgeboren

Platte knoop
De platte knoop gebruik je om touwen van gelijke dikte met elkaar te verbinden. Hij is heel nuttig bij eerste
Twee halve steken

hulp omdat hij stevig is, maar gemakkelijk te knopen en los te maken.

Schootsteek

Leg het einde van het linkertouw

Gebruik de schootsteek om twee

over, onder en weer over het rechter-

touwen of koorden van verschillende

touw. Leg nu hetzelfde einde — dat

dikte met elkaar te verbinden. Deze

nu rechts zit — over, onder en over

knoop laat niet los en is te gebruiken

het andere touw heen. Denk maar:

om bij het vissen het haakje aan de lijn

‘Links over rechts, rechts over links.’

hun ouders, en zijn ze geneigd tot het
ontwikkelen van een band en communicatie met soortgenoten.
Zoogdieren zijn warmbloedig. Dat
betekent dat hun lichaamstemperatuur
hetzelfde blijft, onafhankelijk van het
weer. Tijdens het kamp zul je waarschijnlijk verschillende soorten zoogdieren zien. Kijk of je, zonder ze te verstoren, kunt ontdekken wat ze eten,

aangepast, en hoe ze voor hun jongen

Buig het losse gedeelte dusdanig, dat

zorgen.

het evenwijdig komt te liggen aan de

Let op bedreigde soorten in het

rest van het touw. Steek het losse

gebied. Verstoor ze niet, en doe wat je

einde van het dunnere touw door de

kunt om ze te laten voortbestaan.

lus; leg hem dan achter de hele lus

van de lus heen en onder zijn eigen

moeder afhankelijk zijn, leren zij van

hoe zij zich aan hun omgeving hebben

vast te maken.

om. Leg het uiteinde over de voorkant

zoogdieren voor hun voedsel van de

Natuur
Bestudeer de informatie uit dit hand-

Vogels
Veel mensen houden ervan om

eerste gedeelte door zoals op de teke-

boek, plus ander materiaal over de

vogels te observeren. Leer vogels her-

ning staat aangegeven. Trek aan de uit-

natuur in jouw gebied. Plaatselijke

kennen aan hun uiterlijk en aan hun

einden van beide touwen om de

bibliotheken en overheidsinstellingen

zang en gewoonten. Een vogelboek

knoop dicht te trekken.

kunnen meer informatie verstrekken.

kan daarbij van pas komen. Vogels kun
je het beste ’s morgens vroeg of laat in

Dieren
Als we het over dieren hebben, denken we meestal aan zoogdieren. Een

de middag observeren, want de meeste
vogels eten, zingen en zijn op die tijd
actief.
61

Natuur

Beweeg langzaam en rustig als je een

Stratuswolken zijn dun, laaghangend,

De meeste soorten hebben vijf zin-

vogel van dichtbij wilt bekijken. Met

en grijswit. Zij bedekken de hele lucht

tuigen. Ze kunnen voelen, proeven,

een verrekijker zul je interessante

en meestal valt er motregen uit.

zien, horen en ruiken. Ze hebben ook

details ontdekken. Let op de grootte

Nimbuswolken zijn wolken die je ziet

een streep op hun zijde die de functie

van de vogel, de kleur, en de bewegin-

op regenachtige dagen, of als het

van zesde zintuig heeft. Door een sys-

gen waarmee hij zich aan zijn omge-

sneeuwt. Ze zijn dik en donkergrijs en

teem van poriën en zenuwen langs die

ving aanpast. Je kunt in een notitie-

meestal bedekken ze de hele lucht.

lijn ontwaren ze veranderingen en tril-

boekje de namen noteren van de

Kleinere gerafelde stukken die op een

lingen in het water. Zelfs als de vis jou

vogels die je tijdens het kamp gezien

lager niveau worden voortgedreven,

niet ziet als je op de oever loopt of met

hebt, waar je ze gezien hebt, en wat ze

noemen we wolkenjacht.

een roeiriem het water in beweging

deden toen je ze observeerde.

Wolken
Wolken bestaan uit waterdruppels
die door condensatie uit waterdamp in
de lucht ontstaan zijn. Er zijn veel
soorten wolken. Als je iets over wolkenformaties weet, zul je tijdens het
kamp een beter zicht op het weer
hebben.
Cumuluswolken zijn donzig en wit. Je
ziet ze vooral op zonnige dagen en ze
zijn gewoonlijk een teken dat het mooi
weer blijft.
Cirruswolken zijn dun, vederachtig en
wit met blauwe lucht ertussen. Ze
geven meestal aan dat het binnenkort
gaat regenen of sneeuwen. Ze worden

Cumulonimbuswolken zijn donderwol-

brengt, kunnen ze de trilling voelen en

ken. Ze zijn van onderen gewoonlijk

maken dat ze wegkomen. Kijk waar vis-

plat, en ze zijn groot en torenhoog. Ze

sen leven, welke functie hun kleur

worden donkergrijs en bijna altijd gaat

heeft en hoe ze voedsel tot zich

er onweer mee gepaard. Het Latijnse

nemen.

woord cumulus betekent ‘stapel’ en

Vijvers, meren, rivieren en zeestran-

nimbus betekent ‘regen’, dus cumulo-

den herbergen veel soorten vissen, die-

nimbus betekent letterlijk ‘stapel

ren en planten die het observeren meer

regen’!

dan waard zijn. Zorg dat je te weten

Tornado’s zijn trechtervormige wolken met sterke wervelwinden. Ze zijn
gevaarlijk en richten vaak schade aan.
Driekwart van de tornado’s van de
wereld komt in de Verenigde Staten
voor.

Vissen en leven op het strand
Vissen komen in zoet en zout water

komt hoe in het water levende wezens
van elkaar afhankelijk zijn.

Insecten
Zonder insecten zouden wij niet
kunnen leven. Insecten brengen bijvoorbeeld stuifmeel over van de ene
bloem op de andere. Er zijn over de
hele wereld ongeveer 15 duizend varië-

op grotere hoogte gevormd dan alle

voor, maar ze kunnen niet in vervuild

teiten van gekweekte en wilde planten

andere wolken.

of alkalisch water in leven blijven.

die voor bestuiving van bijen afhanke-

Vissen kunnen in het water leven door-

lijk zijn. Zonder die bijen zouden de

zig en komen meestal in groepen voor.

dat ze zuurstof opnemen door de vlie-

meeste van die planten uitsterven.

Ook zij kondigen regen of sneeuw aan.

zen in hun kieuwen. Er bestaan ruim

Cirrocumuluswolken zijn klein en don-

dertigduizend soorten vis.
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Insecten hebben drie paar poten en
een lichaam in drie geledingen. Ze heb-

Natuur

ben een kop met antennes of voelsprie-

Leer hoe je de eetbare planten in jouw

(Voor informatie over eerste hulp, zie

ten en een bek, een borststuk met

omgeving kunt herkennen.

p. 45.)

vleugels en poten, en een achterlijf.

Er bestaan talloze soorten wilde bloe-

Giftige klimop (Rhus radicans). Giftige

Spinnen, mijten, teken en schorpioe-

men over de hele wereld, maar veel

klimop groeit in veel landen als slinger-

nen behoren tot de spinachtigen en

worden met uitsterven bedreigd door

plant, heester of houtachtige plant. De

zijn geen insecten. Zij hebben vier paar

de onzorgvuldigheid van de mens. Zorg

ranken zien eruit als donzige touwtjes.

poten, een lichaam in twee geledingen

dat je op de hoogte bent van de wilde

De blaadjes van de giftige klimop

en geen voelsprieten.

bloemen in jouw omgeving en stel vast

groeien altijd in groepjes van drie. De

wat je kunt doen om ze in hun natuur-

bladranden zijn glad of gekarteld. In de

lijke omgeving te handhaven.

lente en in de zomer zijn ze groen,

Insecten worden onderverdeeld in
25 of meer soorten, waaronder kevers,
vlinders, mieren, torren, vliegen en

Er kunnen daar ook giftige planten

maar vroeg in de herfst verandert de

sprinkhanen. Zij vormen de grootste

groeien. Leer ze herkennen en zorg dat

kleur in rood, oranje en roodbruin.

groep levende schepselen ter wereld.

je weet wat je moet doen als iemand ze

De bloemen zijn klein en wit en

Er bestaan alleen al meer dan 110 dui-

heeft aangeraakt. Je behoort giftige

groeien in trosjes. De vrucht is

zend soorten motten en vlinders. Van

klimop, de giftige eik en de giftige looi-

gewoonlijk wasachtig, hoewel hij er

de kleinste tot de grootste zijn ze alle-

ersboom te kennen. Ieder onderdeel

donzig kan uitzien. Hij lijkt veel op een

maal op een speciale manier uitgerust

van deze planten bevat gif — de wor-

klein gepeld sinaasappeltje.

om hun rol in de natuur te vervullen.

tels, de bladeren en de vruchten.

Observeer de diverse soorten insec-

Elk deel van deze giftige planten

ten in jouw omgeving. Probeer te bepa-

bevat vergif — van wortel tot bladeren

len wat die insecten doen en hoe zij in

en vruchten. Het gif is langdurig werk-

hun natuurlijke omgeving passen.

zaam, zelfs nog als de plant is afgestor-

Bloemen en planten
Door bloemen en planten wint de
wereld om ons heen aan schoonheid
en ze voorzien in veel van wat we in
ons dagelijks leven gebruiken.
Medicijnen, verfstoffen, versieringen,
meubels, kleding, meel, olie, kruiden,
specerijen, vanille, gist en nog veel
meer wordt van bloemen en planten
gemaakt. Er zijn veel eetbare planten.

ven; raak dus geen dode bladeren of
planten aan. Het gif kan nog maandenlang zitten aan handschoenen, schoe-

Giftige klimop (Rhus radicans)

nen of andere kledingstukken die met

De giftige eik (Rhus diversiloba). De gif-

de plant in aanraking zijn geweest.

tige eik groeit over de hele wereld in

Omdat het gif verdampt als de plant

landen met een warm klimaat.

verbrand wordt, kun je alleen al een

Gewoonlijk is het een rechte struik

ernstige vergiftiging oplopen als je de

met houtachtige stengels vanaf de

rook ervan inademt. Zorg ervoor dat je

grond, maar in het open veld kan hij

die planten kunt herkennen, zodat je

breed uitgroeien. In het bos groeit hij

elk contact ermee kunt vermijden.
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Natuur

als een rank, soms wel tot een hoogte

met één blaadje aan het eind. Er kun-

Heb je wel eens vol bewondering geke-

van zeven tot negen meter.

nen zeven tot dertien bladeren aan elke

ken naar een mooie steen in een hals-

stengel zitten. De bladeren zijn zacht

ketting of in een ring? Om ons heen

van drie. Het middelste blad is aan

en fluweelachtig. In de lente zijn ze

spreidt de natuur prachtige stenen en

beide zijden gelijk en lijkt echt op een

helder oranje, donkergroen met rode

veelsoortige mineralen, vormen en

eikenblad. De blaadjes aan weerskan-

stengels in de zomer, en oranjerood en

kleuren ten toon. Stenen kunnen zo

ten hebben vaak een onregelmatige

roodbruin in de vroege herfst.

groot zijn als een rots of zo klein als een

De bladeren groeien altijd in groepjes

vorm met gladde of ongelijke randen

Geelgroene bloemen hangen in lange

zandkorreltje; ze kunnen vloeibaar zijn

trossen omlaag. De vrucht van de gifti-

als lava, of ze kunnen door de mens of

ge looiersboom ziet er hetzelfde uit als

de natuur gevormd en gepolijst zijn en

meter in doorsnede, groenachtig wit,

andere vruchten van giftige planten:

als juwelen worden gedragen.

en ze lijken op die van de gewone gifti-

ivoorwit of groen. Ze hangen in losse

ge klimop. De vrucht is roomkleurig of

trossen van 25 tot 30 centimeter.

en zijn altijd leerachtig en glanzend.
De bloemen zijn ongeveer zes milli-

groenachtig wit en ongeveer zo groot

De niet-giftige looiersboom lijkt heel

De aarde bestaat uit drie hoofdsoorten gesteente: vuursteen, sedimentair
en metamorfisch gesteente.

als een kleine krent. Hij lijkt op een

veel op zijn giftige naamgenoot, maar

Vuursteen ontstaat door intense hitte,

gepeld sinaasappeltje, waarbij je door

hij heeft rode vruchten en zaadtrosjes

zoals bijvoorbeeld lavagesteente uit een

de lijntjes de segmenten duidelijk kunt

aan het eind van de takken. Onthoud

vulkaan. Basalt en graniet zijn ook

onderscheiden.

het goed: als de vruchten rood zijn,

vuursteen.
Sedimentair gesteente ontstaat door

ben je veilig!

erosie en druk. Door wind, golven, ijs,
water en zwaartekracht slijten bergen
langzamerhand af en worden kleine
deeltjes naar de zee gevoerd. Die deeltjes zinken naar de bodem waar dikke
lagen worden gevormd die onder grote
druk in steen veranderen. Twee derde
De giftige eik (Rhus diversiloba).
De giftige looiersboom
(Rhus vernix).

De giftige looiersboom (Rhus vernix).
Deze groeit in gebieden met een warm

Gesteente

van de aardkorst bestaat uit sedimentair gesteente en bevat steenkool, zanden kalksteen. Door beweging in de

en vochtig klimaat. De groeiwijze is als

Heb je weleens gespeeld met zand

een kleine boom of een grove heester,

aan het strand of aan de oever van een

vervormd worden. In sedimentair

maar nooit als klimplant. De bladeren

rivier? Heb je wel eens plaatjes gezien

gesteente worden fossielen gevonden.

groeien paarsgewijs langs een stengel

van lava dat uit een vulkaan stroomde?
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aarde kunnen gesteenten opgetild en

Activiteiten die milieubewust maken

Metamorfisch gesteente is oorspron-

boven het zuidelijk halfrond. Gebruik

de bladeren vallen elk jaar af. Het hout

kelijk sedimentair gesteente of vuur-

een kaart van de sterrenbeelden boven

van deze bomen wordt hardhout

steen geweest, maar is compacter en

jouw halfrond om een aantal van de

genoemd en wordt vaak gebruikt voor

tot kristal geworden. Die verandering

voornaamste sterrenbeelden aan de

meubels of gebouwen. Een kampvuur

kan veroorzaakt zijn door druk, hitte,

nachtelijke hemel op te zoeken.

van hardhout brandt langzaam en levert

of door water en chemische processen.

Je moet de planeet Mercurius,

langdurig smeulend houtskool op.

Voorbeelden van metamorfisch

Venus, Mars, Jupiter en Saturnus kun-

gesteente is kalksteen dat marmer, en

nen ontdekken. Met behulp van een

voor een gezond milieu. Ze brengen

steenkool dat diamant geworden is.

verrekijker of een kleine telescoop kun

zuurstof in de lucht. De grote bossen

je wellicht de kraters op onze maan,

op de aarde zorgen voor reiniging van

interessante stenen. Let op de kleur,

een sterrennevel of zelfs ringen van

de lucht en voorzien in de zuurstof die

glans, vorm, hardheid, kristalstructuur

Saturnus onderscheiden.

voor het leven onontbeerlijk is.

Overal om ons heen bevinden zich

of tekening. Probeer tijdens je trektocht de naam te weten te komen van
de stenen die je ziet.

Sterren
De mens heeft al in de oudheid de

Bomen
Bomen behoren tot de oudste levende dingen. Veel eiken en olmen zijn
driehonderd jaar oud geworden.
Sommige pijnbomen en jeneverstrui-

sterren bestudeerd. Sterren geven licht,

ken zijn vijfhonderd jaar in leven geble-

geven het tijdsverloop aan en ’s nachts

ven, en sommige cipressen en

kunnen we ons erop oriënteren.

sequoia’s hebben de respectabele leef-

Als er geen licht van een stad in de

tijd van drieduizend jaar bereikt. Er

Bomen zijn van essentieel belang

Zorg dat je meer te weten komt over
de bomen in jouw omgeving. Je zou
een boompje kunnen planten en de
groei ervan observeren. Ontdek waarom de bladeren van loofbomen in de
herfst van kleur veranderen en afvallen.
Je kunt leren uit welke onderdelen een
boom bestaat en hoe een boom voor
zijn groei de energie van het licht
gebruikt.

buurt is, en je omhoog kijkt, zul je dui-

bestaan veel soorten bomen op aarde.

zenden sterren zien. Mensen die vroe-

Er bestaan alleen al meer dan duizend

Activiteiten die milieubewust maken

ger de hemel observeerden, hebben de

palmsoorten.

Miniwandeling

sterren ondergebracht in beelden of

We delen de bomen gewoonlijk in

Een miniwandeling heeft tot doel de

patronen die sterrenbeelden genoemd

twee categorieën in: naaldbomen en

deelneemsters op kleine dingen in de

worden. Zij hebben die sterrenbeelden

loofbomen. De meeste naaldbomen

natuur die ze gewoonlijk over het

namen gegeven die in onze tijd nog

blijven altijd groen. Het hout is zacht

hoofd zien, opmerkzaam te maken. Je

steeds gebruikt worden. De twee ster-

en gemakkelijk te snijden of te bewer-

hebt voor iedere deelneemster bindga-

renbeelden die het meest gebruikt wor-

ken. Een kampvuur dat met dit soort

ren nodig. Volg onderstaande aanwij-

den om er plaats of richting mee te

hout wordt gemaakt, brandt snel.

zingen op:

bepalen, zijn de Grote Beer boven het

De meeste loofbomen hebben takken

noordelijk halfrond en het Zuiderkruis

waardoor ze een ronde vorm krijgen, en

1. Loop met de groep naar een plek
die je van tevoren hebt bepaald.
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2. Geef iedereen de opdracht een plekje te kiezen in het gras, op de grond,
een boomstam, een rotsblok of iets
dergelijks.
3. Laat iedereen op handen en knieën
gaan zitten op de plek die ze gekozen hebben. Laat ze zoeken naar
kleine voorwerpen die ze anders niet
zouden opmerken, zoals vreemd
gevormde keitjes, een insectenvleugel, een gaatje in een blad, of een
zwam. Laat ze naast elke voorwerp
een stokje steken, garen er omheen
winden, en zo doorgaan, waardoor
het garen een spoor vormt van voorwerp naar voorwerp.
4. Vraag de jongevrouwen als ze klaar
zijn met hun observatie om het
spoor van iemand anders na te
lopen en te zien wat zij heeft opgemerkt, of laat iedere deelneemster
aan de groep vertellen wat zij op
haar miniwandeling heeft opgemerkt.

voorwerpen kan opnoemen, gaat ze
aan het eind van de kring zitten en

manieren afsluiten:

begint het spel opnieuw.

1. Laat de jongevrouwen in de groep
iets over hun mooiste ‘foto’ vertellen. Laat ze vertellen wat ze zagen
toen ze voor camera speelden en
waarom ze ervan onder de indruk
waren.

Fotograferen in de natuur
Leg aan de deelneemsters uit dat ze
een nieuwe kijk zullen krijgen op de
prachtige dingen om zich heen. Laat
iedereen een partner kiezen. De één
moet doen alsof ze de fotograaf, de
ander doet alsof ze de camera is. De
deelneemster die de rol van camera
speelt, doet haar ogen dicht, en de
fotograaf brengt haar behoedzaam naar
iets moois en zet haar met haar gezicht
ernaar toe. De fotograaf geeft aan of de
foto een close-up of een panorama
moet worden, of met een telelens
genomen moet worden. Als de foto

Natuurkring
Laat de jongevrouwen in een kring
zitten. Eén speelster begint door te
zeggen: ‘Vanaf mijn plek zie ik een
roodborstje’ (of iets anders). De tweede speelster antwoordt daarop: ‘Vanaf
mijn plek zie ik een roodborstje en een
dennenboom.’ Elke deelneemster
moet opnoemen wat daarvóór
genoemd is, en er iets nieuws aan toevoegen. Op ieder willekeurig moment
kan iemand door de andere deelneemsters uitgedaagd worden om het
genoemde voorwerp aan te wijzen. Als
ze dat niet kan, of niet alle genoemde
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Je kunt deze activiteit op diverse

genomen moet worden, tikt ze de
camera op de schouder, ten teken dat
ze de lens moet openen (degene die de

2. Laat elke jongevrouw een tekening
van haar mooiste ‘foto’ maken en
die aan haar partner geven. Ze moet
dan ook uitleggen waarom ze die
keuze gemaakt heeft. De jongevrouwen kunnen hun partner ook een
beschrijving geven van hun favoriete
‘foto’ en vertellen welke gedachten
ze erbij hebben.
3. Je zou ieder koppel van tevoren een
onderwerp kunnen opgeven, zoals
wilde bloemen, wolken, bomen, eetbare planten, vogels, schelpen, of
oevergewassen en waterdieren. De
jongevrouwen zouden een schets
kunnen maken van de ‘foto’s’ die ze
nemen en er een korte beschrijving
bij zetten. Daarna kunnen ze die aan
de groep laten zien. Ze kunnen ook
gewoon met elkaar over hun ‘foto’s’
praten.

rol van camera vervult, doet haar ogen
ongeveer vier seconden open), dan
geeft de fotograaf door een tikje op de

Met de Schriften de natuur in
Zoek schriftuurplaatsen op die met

schouder aan, dat de lens gesloten

de natuur te maken hebben of die de

moet worden. De ‘camera’ sluit haar

jongevrouwen ertoe zullen aanzetten

ogen weer. Zij moet onthouden wat ze

om over hun hemelse Vader en de

gezien heeft.

Heiland na te denken. Als de jonge-

Nadat er een aantal ‘foto’s’ genomen

vrouwen hun Schriften niet bij zich

zijn, wisselen ‘fotograaf’ en ‘camera’

hebben, kun je elke tekst op een kaart-

van rol en maken nog een aantal

je schrijven. Als dat wel het geval is,

‘foto’s’. Geef er in totaal vijftien tot

schrijf je alleen de verwijzing op een

twintig minuten voor.

strookje papier. Op ieder kaartje of

Oriëntatieoefening

strookje moet ook een aanwijzing of
een vraag staan waardoor de gedachten

Wroeten in de natuur
Ga wroeten in de natuur. Baken voor

Kompas
Een kompas bestaat uit een gemag-

van de jongevrouwen tijdens het lezen

elke jongevrouw een stukje grond van

netiseerde naald, die op een draaipunt

richting wordt gegeven.

een vierkante meter af. Vraag ze om,

balanceert waarop hij naar alle richtin-

Leg ze uit dat ze in de natuur iets

individueel of met een groepje, op dat

gen kan draaien. De naald zit in een

met de Schriften zullen doen. Vraag de

stukje te zoeken naar dingen als sporen

rond doosje dat kompashuis genoemd

jongevrouwen een kaartje uit te kiezen

van mensen of dieren, naar een plant

wordt. Daarin zijn 360 graden afgete-

en er met niemand over te praten. Ze

die je kent, een insect, of sporen van

kend. Als de naald wordt losgelaten,

moeten een rustig plekje in de buurt

een vogel. Afhankelijk van het terrein

zal hij naar het magnetische noorden

zoeken waar ze alleen kunnen zijn en

kun je voor deze zoektocht een grotere

wijzen. De punt van de naald die naar

kunnen nadenken over de tekst die ze

plek kiezen. Probeer de speuroefening

het noorden wijst is duidelijk gemar-

hebben uitgekozen.

ook te beperken tot bijvoorbeeld het

keerd. Hij kan rood of zwart zijn, met

zoeken naar sporen van zoogdieren

de letter N erin, of hij kan de vorm van

vijftien minuten weer bij elkaar en

(afgeknabbelde dennenappels, haar- of

een pijlpunt hebben.

vraag ze om, zittend in een kring, hun

bontrestjes, een holletje, boomschors

Kompas lezen

tekst voor te lezen en te vertellen wat

waaraan een dier zijn klauwen heeft

daarbij haar gedachten of inzichten zijn

gescherpt, verzamelde zaden, pootaf-

verdeeld in 360 graden. De voorkant

geweest.

drukken); vogelsporen (nesten, eier-

van een kompas lijkt op de wijzerplaat

schalen, veren, pootafdrukken, holle-

van een klok. Een minuut op de klok

worden zijn: Psalm 19:1; Jesaja 40:31;

tjes in bomen); of insectensporen

is zes graden op het kompas. Stel dat

Matteüs 14:23; Filippenzen 4:13;

(eitjes op planten, gaatjes in bladeren).

twaalf uur het noorden voorstelt, dan is

Oriëntatieoefening

het oosten op drie uur (of 90 graden),

Roep de jongevrouwen na tien of

Teksten die hierbij gebruikt kunnen

Alma 30:44; Alma 32:41; Leer en
Verbonden 76:22-24; Leer en
Verbonden 88:63; Leer en Verbonden
104:13–14; Mozes 3:5; Abraham 3:21.
Zorg ervoor dat je bij iedere tekst een
vraag of een aanwijzing schrijft. Bij Leer
en Verbonden 88:63 zou je bijvoorbeeld kunnen schrijven: ‘Denk aan de
keren dat je je dicht bij je hemelse
Vader gevoeld hebt. Wat kun je doen
om dicht bij Hem te blijven en zijn liefde voor jou te voelen?’

Let op: Omdat kompaslezen over de
hele wereld verschilt, is het misschien
nodig om de aanwijzingen hieronder
aan te passen aan het gebied waar jij je
bevindt. Ga bij de plaatselijke informatiebronnen te rade.
Oriënteren is: in een onbekend
gebied de weg zoeken door middel van
kompas- en kaartlezen. In dit gedeelte
vind je informatie over het gebruik van
kompas en kaart.

Een kompas wordt, net als een cirkel,

het zuiden op zes uur (of 180 graden),
en het westen op negen uur (of 270
graden). Dat zijn vier van de acht voornaamste punten op het kompas.
De andere vier punten — noordoost,
zuidoost, zuidwest en noordwest —
bevinden zich precies tussen de richtingen waaraan ze hun naam ontlenen.
Noordoost zit bijvoorbeeld tussen
noord (0 graden) en oost (90 graden),
op 45 graden. Bepaal nu zelf op welke
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graad zich zuidoost, zuidwest en
noordwest bevinden.
Een kompas instellen
Elke keer als je een kompas gaat
gebruiken, doe je als volgt:
1. Leg het kompas op een horizontaal
vlak of houd het horizontaal en ter
hoogte van je middel heel stil in je
hand, totdat de naald stilstaat.
2. Draai het kompas totdat de naald
naar de N wijst.
3. Als de naald precies naar het noorden wijst, ben je klaar om een kompaspeiling te doen.
Kompaspeiling
Doe als volgt:
1. Ga staan met je gezicht naar het
punt of het object waarvan je de
graad wilt bepalen. Stel dan het
kompas in zoals hierboven wordt
beschreven.
2. Als de kompasnaald naar het noorden wijst, leg je een wijzer (bijvoorbeeld een tandenstoker, een potlood
of een strootje) over het middelpunt
of de as van het kompas en in de
richting van het object.
3. Het getal onder de wijzer geeft het
aantal graden aan.
Oefening met het kompas
Vergeet niet dat de punt van het
kompas vóór elke peiling op de N
moet staan om een zo precies mogelijke peiling te kunnen doen.
Test jezelf door de volgende oefening:
1. Zet een merkteken op de grond waar
je staat. Stel je kompas in op een
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peiling van minder dan 120 graden
vanaf het merkteken — bijvoorbeeld
op 96 graden. ( Je eerste peiling
moet minder dan 120 graden zijn,
zodat het totaal van de drie peilingen die je gaat verrichten minder zal
zijn dan de 360 graden van het
kompas.)
2. Loop vijftig stappen in de richting
die je hebt aangegeven en sta dan
stil. Tel 120 graden op bij de oorspronkelijke 96 graden en stel het
kompas daarop in (op 216 graden).
3. Loop vijftig stappen in die richting
en sta stil. Tel opnieuw 120 graden
op bij de vorige peiling. Dat wordt
deze keer 336 graden.
4. Stel het kompas op 336 graden in
en loop vijftig stappen in die richting.
5. Sta stil. Je moet nu vlak bij het
merkteken staan.
Schrijf, wanneer je met een kompas
werkt, altijd het aantal graden op van
de richting die je volgt en ook het aantal stappen (als de afstand kort is) of
het aantal minuten waarin je in die
richting loopt. Elke keer als je van richting verandert, moet je opnieuw instellen en opschrijven.

je daar bent, kies je een ander herkenningspunt en loop je daar naartoe.
Je zult soms op je pad een meer, een
moeras of een diepe ravijn vinden,
waardoor je gedwongen bent je route
te wijzigen. Als je ver van je oorspronkelijke peiling af moet wijken, zul je
opnieuw een peiling moeten doen.
Met wat oefening zul je al gauw een
gevoel van zekerheid krijgen dat je in
staat bent om te reizen met behulp van
een kompas.

Kaarten
Bij je kampeer- en wandeluitrusting
behoort ook een kaart van het gebied
waar je kampeert. Hoe meer details je
kaart bevat, des te beter is het. Veel
kaarten zijn niet gedetailleerd genoeg
voor kampeersters en trekkers.
Stafkaarten zijn voor dat doel het
beste.
Let op de datum waarop de kaart is
uitgegeven. Er kunnen inmiddels
objecten door mensen zijn gemaakt die
er op de datum van uitgifte nog niet

Een route lopen
Als je precies je peiling volgt, zal het
je waarschijnlijk niet lukken bij je doel
uit te komen. Het is beter om je peiling vast te leggen: kies een bepaald
herkenningspunt, zoals een hoge
boom, een rots of een heuvel langs je
peiling, en loop naar dat punt toe. Als

waren. Let ook op de schaal waarop de
kaart is uitgevoerd. Voor stafkaarten is
een schaal van 1:100.000 het meest
gebruikelijk.
Ook als je weet welke schaal voor de
kaart is gebruikt, is het schatten van
afstanden vaak moeilijk omdat wegen,
rivieren en routes geen rechte lijn vol-
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gen. Als je wilt, kun je (bij de ANWB
[Nederland] of bij de VAB [België]) een
instrumentje kopen dat automatisch
het aantal kilometers aangeeft als je het
op de kaart over de route rolt.
Miswijzing van de kompasnaald is
het verschil tussen het werkelijke en
het magnetische noorden. Dat moet je
incalculeren als je een route uitzet in
een gebied waar geen officiële routes
bestaan. Op elke kaart staat een V-vormig symbool dat de miswijzing aangeeft. De ene poot wijst naar het werkelijke noorden, de andere naar het
magnetische noorden. Op sommige
kaarten is het verschil in graden voor
dat gebied te zien. Verdere informatie
kun je ter plaatse inwinnen.

Voorbereiding op noodsituaties
Geblinddoekt wandelen
Deze activiteit heeft tot doel de jongevrouwen te leren om goed te luisteren als ze buiten zijn.
Benodigdheden:
1. Twee volwassen leidsters
2. Een stuk touw van ongeveer 12
meter
3. Een blinddoek of een grote zakdoek
voor elke jongevrouw. (Je kunt die

door elke jongevrouw laten meebrengen.)
Aanwijzingen:
1. Leg de jongevrouwen uit dat ze
geblinddoekt een wandeling gaan
maken. Geef verder geen details.
2. Laat ze hun blinddoek voordoen en
op erewoord beloven dat ze niet zullen gluren. De leidsters worden niet
geblinddoekt. Vertel de jongevrouwen dat ze niet mogen praten, fluisteren, en geen lawaai mogen maken.
Als de blinddoek van een jongevrouw begint af te zakken, moet zij
haar hand opsteken, zodat jij hem
voor haar vast kunt maken.
3. Laat de jongevrouwen in een rij achter elkaar gaan staan en het touw
vastpakken. Ze moeten iets meer
dan een meter van elkaar af staan
zodat ze gemakkelijk kunnen lopen.
4. Pak het uiteinde van het touw vast
en leid de jongevrouwen over een
vlak stuk terrein, totdat ze zich
onder jouw leiding op hun gemak
voelen.
5. Haal nu het touw weg. Zeg tegen ze
dat je een ritmisch geluid gaat
maken door twee stokjes of stenen
tegen elkaar te tikken. Het moet een
zacht geluid zijn, maar voor iedereen
duidelijk hoorbaar. De jongevrouwen moeten goed luisteren en het
geluid volgen. Leid ze over het terrein terwijl je het geluid maakt. Zorg
ervoor dat niemand gevaar loopt.
6. Als ze door deze oefening genoeg
zelfvertrouwen hebben gekregen,
maakt een andere leidster, die ongeveer zes meter verderop staat, een of
ander hard geluid. De eerste leidster
blijft het zachte geluid maken. De
tweede leidster moet een paar tellen
stoppen waardoor het zachte geluid

hoorbaar is, en dan doorgaan met
het harde geluid. Waarschijnlijk zal
een aantal jongevrouwen op het
harde geluid afgaan.
7. De tweede leidster leidt degenen die
naar haar toe komen over een ruwer
stuk terrein, en laat ze op een struik
stuiten. Dan neemt ze hen bij de
hand en brengt ze bij de rest van de
groep.
8. Het zachte geluid moet hoorbaar
blijven. Na een paar minuten herhaal je stap 6 om te zien of er een
jongevrouw is die op een dwaalspoor gebracht kan worden. Als dat
het geval is, herhaal je stap 7. Blijf
dit doen totdat niemand meer op
het harde geluid afgaat.
9. Laat de blinddoeken afdoen en laat
de jongevrouwen in een kring op de
grond gaan zitten. Praat over wat er
gebeurd is. Je kunt een vergelijking
maken met het luisteren naar de stille, zachte stem van de Heilige Geest.
Je kunt de jongevrouwen vragen wat
ze tijdens deze oefening gedacht en
geleerd hebben.

Menselijke ladder
Benodigdheden: een muur, een rots
of een ander obstakel van ongeveer 4,5
meter hoog.
Aanwijzingen:
1. Vertel met nadruk dat de jongevrouwen bij deze activiteit voorzichtig
moeten zijn, zodat niemand gewond
zal raken.
2. Verdeel de groep in teams van ongeveer vier personen.
3. Leg uit dat het doel van deze activiteit is dat elke groep moet zorgen
dat alle deelneemsters van die groep
over het obstakel heen komen. Er
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mogen geen touwen, houtblokken
of andere dingen gebruikt worden.
Afhankelijk van de omstandigheden
mogen de groepen het afzonderlijk
of samen proberen.
4. Je kunt de activiteit moeilijker
maken door een tijdslimiet te stellen, of door verbale communicatie te
verbieden.
5. Bespreek na de activiteit een aantal
vragen als: Welke dingen in het
leven kun je vergelijken met de
muur? Welke dingen in het leven
komen overeen met de regels die we
tijdens deze activiteit gesteld hebben? Wat heb je geleerd van de
samenwerking met anderen?

Mijnenveld
Benodigdheden:
1. Een groot, open stuk terrein.
2. Voor elke jongevrouw een baksteen,
plus een extra baksteen voor elk
team.
Aanwijzingen:
1. Zet een start- en een finishlijn uit.
2. Verdeel de groep in teams en laat
elk team zich achter de startlijn
opstellen.
3. Geef de teams een baksteen voor
elke deelneemster, plus een extra
steen per team. Elk teamlid moet op
een steen gaan staan. De extra steen
moeten ze naar voren doorgeven, en
het teamlid dat vooraan staat moet
hem vóór zich op de grond leggen.
De hele ploeg moet dan één steen
naar voren gaan en het proces herhalen. Ze mogen de grond niet
raken en alleen op een steen stappen.
4. Laat een wedstrijd doen welk team
het eerste bij de finish is.
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5. Na de wedstrijd kunnen de leden
van de groep met elkaar bespreken
wat ze hieruit geleerd hebben, waardoor ze beter in een groep kunnen
samenwerken.

Een rivier oversteken met behulp van
een touw
Benodigdheden:
1. Een touw met een lengte van 15
meter en een diameter van 2,5 centimeter.
2. Een beekje, riviertje, of meertje.
3. Twee bomen die aan weerszijden
van het water tegenover elkaar staan.
Het moeten levende bomen zijn met
een diameter van minstens 25 centimeter.
Aanwijzingen:
1. Vertel met nadruk dat de jongevrouwen bij deze activiteit voorzichtig
moeten zijn, zodat niemand gewond
zal raken.
2. Wijs twee mensen aan die er zorgvuldig op moeten toezien dat er
geen gevaarlijke situaties ontstaan.
3. Bind het touw ongeveer 2,5 meter
boven het water met twee halve
knopen aan de ene boom. Span het
touw over het water en bind het aan
de andere boom vast. Zorg dat het
touw horizontaal hangt en strak
staat. Het kan zijn dat je het tijdens
de activiteit opnieuw moet spannen.

Teamtikkertje
Aanwijzingen:
1. Verdeel de groep in teams van acht
personen.
2. De teams stellen zich op in rijen. Elk
teamlid legt haar handen op de
schouders van degene die voor haar
staat. Degene die vooraan staat is de
leidster van het team.
3. Als het signaal gegeven wordt, probeert de leidster van een team
iemand van een ander team aan te
raken. Dat mag niet de leidster van
dat team zijn. Iemand die getikt
wordt moet zich aansluiten bij het
team dat haar getikt heeft. De leden
van het team moeten de leidster
overal volgen.
4. Als er vijf minuten gespeeld is, worden de leden van elk team geteld.
Het team met de meeste leden is
winnaar.

De toren van Babel
Aanwijzingen:
1. Verdeel de groep in teams van ongeveer vier personen.
2. Daag de teams uit tot het bouwen
van een toren waarbij ze alleen
materiaal mogen gebruiken dat binnen een straal van 100 meter te vinden is. Het team met de hoogste
toren heeft gewonnen.

4. Laat de jongevrouwen één voor één
aan het touw het water oversteken.

3. Geef de teams twee minuten de tijd
om te overleggen en vijf minuten
om hun toren te bouwen.

5. Bespreek na de activiteit de volgende vragen: Hoe voelde je je toen je
aan het touw overstak? Lijkt het op
andere dingen die je in je leven hebt
meegemaakt? Hoe kun je in je leven
profijt hebben van wat je tijdens
deze activiteit geleerd hebt?

4. Bespreek na de activiteit vragen als:
Op welke problemen ben je tijdens
de bouw gestuit? Wat zou je anders
doen als je nog eens zo’n toren
moest bouwen? Hoe kun je in je
leven profijt hebben van wat je tijdens deze activiteit geleerd hebt?

Veiligheid

Tweepersoons hindernisbaan
Benodigdheden:
1. Een aantal touwen van 1,5 meter
lang.
2. Een terrein waar een hindernisbaan
kan worden uitgezet.
3. Een horloge.
Aanwijzingen:
1. Zet een hindernisbaan uit met
obstakels waar je omheen, overheen,
onderdoor en doorheen moet.
2. Verdeel de groep in teams van twee
personen. Bind het linkerbeen van
de één vast aan het rechterbeen van
de ander.
3. Laat ieder team de hindernissen
nemen. Het team dat de snelste tijd
heeft, wint.
4. Om het moeilijker te maken, kun je
de regels veranderen: doe een van
de teamleden of beide een blinddoek om: verbied ze met elkaar te
praten; bind de benen dusdanig aan
elkaar dat de één voorwaarts, en de
ander achterwaarts moet lopen.
5. Bespreek na de activiteit vragen als:
Wat heb je tijdens deze activiteit
gedacht? Hoe stond je tegenover je
teamgenoot? Hoe kun je in je leven
profijt hebben van wat je tijdens
deze activiteit geleerd hebt?

Veiligheid
Veiligheid op het kampeerterrein
Doe het volgende om de veiligheid
op jullie kampeerterrein te waarborgen:
1. Zet het kamp niet op een hoge,
winderige bergrug op. Ga ook niet
kamperen in een ravijn of een
droge kreek; die kunnen tijdens

een zware regenbui onder water
komen te staan.
2. Kampeer niet bij hoge, alleenstaande bomen die door de bliksem
getroffen kunnen worden. Een
groepje bomen dat beschutting
geeft tegen de wind verdient de
voorkeur.
3. Kampeer niet aan de waterkant;
daarmee voorkom je vervuiling van
het water en dat je verrast wordt
door snel wassend water, een hoge
waterstand of een vloedgolf.
4. Kampeer niet in de buurt van mierenhopen en giftige planten.
5. Kampeer niet in de buurt van heuvels waar grondverschuivingen
kunnen plaatsvinden, of op een
modderig terrein.
6. Kampeer niet in moerassige gebieden; daar kun je last krijgen van
muggen, en je kampeeruitrusting
kan er vochtig worden.
7. Als er natuurlijke gevaren zijn,
zoals steile rotswanden, moerassen,
oude mijnschachten of dode
bomen, stel je de regel dat niemand daar in de buurt mag
komen.
8. Besteed veel aandacht aan de veiligheid tijdens trektochten en
andere activiteiten buiten het
kamp.
9. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten of er een vergunning nodig is
voor het maken van vuur. Houd je
aan de voorschriften van de brandweer.
10. Denk eraan dat een kacheltje geen
sporen achterlaat. Maak weinig
gebruik van een kampvuur, en
alleen als er heel veel dood hout
te vinden is.

11. Zorg dat er niet teveel brandbaar
afval komt te liggen.
12. Gebruik nooit petroleum of andere
brandbare stoffen om een vuur aan
te steken. Volwassenen moeten
toezicht houden op het gebruik
van benzine en chemische brandstoffen tijdens het koken, voor verwarming en verlichting, en voor
auto’s of motoren. Bewaar die
brandstoffen in vaten die duidelijk
gemerkt zijn en sla ze op in een
lege ruimte, op een afstand van het
terrein waar geslapen wordt en
activiteiten worden gedaan.
13. Voordat je vertrekt, doof je alle
vuren. Als er in het kamp brandslangen en blusapparaten aanwezig
zijn, moeten die in goede staat
gehouden worden. Zorg voor voldoende water en waterdruk.
14. Giet geen water op brandend vet.
Gooi zout of zuiveringszout op de
vlammen of doe er een metalen
deksel overheen.
15. Wees in verband met brandgevaar
of koolmonoxidevergiftiging buitengewoon voorzichtig met het
gebruik van olielampen in de slaapruimten. Je kunt beter een zaklantaarn gebruiken.
16. Als er kacheltjes, houtskoolbranders of dergelijke in tenten of
gebouwen worden gebruikt, moet
er voldoende ventilatie zijn om
koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Volwassenen moeten toezien op het gebruik.

Rampenplannen
Informeer bij de plaatselijke autoriteiten en zorg dat je op de hoogte bent
van wat je moet doen in geval van
natuurrampen die in dat gebied voor71

Hygiëne

komen, zoals aardbevingen, brand,
overstroming, orkanen of wervelstormen. Maak van tevoren een plan hoe
er in zo’n noodgeval gehandeld moet
worden. Kies een centraal punt waar
de kampeersters in geval van nood
kunnen verzamelen. Verdeel de taken
onder de leidsters, en bepaal hoe je
kunt vaststellen dat alle kampeersters
er zijn.
Tijdens onweer tref je de volgende
voorzorgsmaatregelen:
1. Zoek beschutting in een dicht bos,
onder een groep bomen (niet onder
een enkele boom), in een holte, een
kuil, een diep dal of ravijn, of aan de
voet van een steile helling. Vermijd
gebieden die bij bliksem gevaar op
kunnen leveren.
2. Ga zitten of liggen, vooral als je je
op een bergkam of op een hoogte
bevindt.
3. Je kunt onder een stalen brug gaan
zitten, maar raak het staal niet aan
en ga niet op een vochtige ondergrond zitten.
4. Een auto is een van de veiligste
plaatsen tijdens onweer.
5. Als er verschillende schuilplaatsen
beschikbaar zijn, maak je een keuze
in onderstaande volgorde:
• Grote metalen gebouwen of
gebouwen met een metalen
geraamte. (Zorg dat niemand de
metalen wanden of metalen delen
aanraakt.)
• Gebouwen met een bliksemafleider.
• Grote onbeveiligde gebouwen.
• Kleine onbeveiligde gebouwen.
6. Vermijd bergkammen, richels, uitstekende rotspunten, loodsen en
onbeschutte plaatsen.
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7. Raak prikkeldraad, telefoondraden
en metalen gereedschap niet aan.
8. Blijf op afstand van paarden en
andere dieren.
9. Zorg dat je, als je zwemt of in een
boot zit, zo snel mogelijk aan land
komt.

Hygiëne
Volg onderstaande richtlijnen voor
de hygiëne in het kamp:
1. Zorg van tevoren dat je weet hoe je
moet handelen als je last krijgt van
insecten, knaagdieren of giftige planten. Sla het kamp niet op in de
buurt van bijvoorbeeld stilstaand
water, een moeras, toiletten of
onderkomens die niet schoon zijn,
of vuilstortplaatsen.
2. Zorg voor water, een kom, zeep en
handdoeken in de buurt van de
plaats waar gegeten wordt, bij de
toiletten en bij elke tent. Graaf daar
een greppeltje of stort wat grind,
zodat het niet modderig wordt.
3. Verwijder het afval elke dag, en wel
op een van de drie volgende manieren: verbrand het, begraaf het of
breng het weg. Soms moet je deze
drie methoden allemaal toepassen.
In sommige gebieden is het verboden om afval te begraven. Zorg dat
je je houdt aan de regels die gelden
in het gebied waar je je bevindt.
Gebruik dingen opnieuw als dat
mogelijk is.
4. Houd de grond rondom afvalemmers schoon en droog. Gebruik een
rek of iets dergelijks om de emmers
hoger te plaatsen. Afval dat uit het
kamp verwijderd moet worden,
behoort in geschikte zakken te worden gedaan. Gemorst of overgebleven voedsel gooi je niet op de
grond.
5. Maak elke dag de buitentoiletten
schoon.

6. In een afgelegen, onbewoond gebied
kan het nodig zijn om, als dat is toegestaan, noodtoiletten te graven. Die
moeten op hetzelfde niveau liggen
als eventueel nabijgelegen watervoorzieningen, of lager, en niet te
dicht bij de tenten. Ze moeten minstens 60 meter van de watervoorraad
verwijderd zijn.
Graaf een greppel van ongeveer 60
centimeter diep, 30 centimeter
breed en 120 centimeter lang, of
lang genoeg voor het aantal kampeersters. (Wenselijk is een verhouding van één toilet per tien kampeersters.) De grond die uitgegraven
wordt moet naast de greppel gedeponeerd worden. Elke keer als het
noodtoilet gebruikt is, moet er aarde
in geschept worden. Zet voor dit
doel een schepje in de grond. Je
kunt oude lakens of zeildoek gebruiken om het noodtoilet af te schermen. Zorg voor een mogelijkheid
om handen te wassen.
Draag altijd zorg voor de hygiëne.
Kalkpoeder is het beste desinfecterende middel hiervoor. Bedek het noodtoilet helemaal als hij tot ongeveer 30
centimeter vanaf de rand vol is. Breng
een herkenningsteken aan, zodat
kampeerders die na jullie komen een
andere plek zullen kiezen.
7. Als er tijdens een trektocht geen toiletten in de buurt zijn, is er een eenvoudige procedure voor het begraven van menselijk afval. Zorg ervoor
dat je 60 meter verwijderd bent van
een watervoorraad of een kampeerterrein. Graaf een kuiltje met je hiel
of een stok. Als je klaar bent, gooi je
de kuil weer dicht.

Dienstbetoon
Dienstbetoon moet een onderdeel
zijn van alles wat er in het kamp
gebeurt, niet iets wat alleen maar incidenteel voorkomt. Tijdens het kamp

Overleven

moeten de jongevrouwen leren iets aar-

Maan
De maan komt op in het oosten en

digs voor anderen te doen, oprechte
complimentjes te geven, iemand aan te

gaat in het westen onder, net als de

moedigen en anderen van hun talenten

zon. De methode met een stok en

te laten genieten. In de omschrijving

schaduw kun je ook toepassen als de

van de vereisten voor het verkrijgen

maan helder genoeg schijnt om een
schaduw te werpen.

van de certificaten wordt dienstbetoon
aangemoedigd.

Zon
Om richting te bepalen met behulp

Wat moet je doen als je verdwaald bent

Overleven

van de zon, steek je een stok van

Richting bepalen zonder kompas

1 meter of langer in de grond. Zet een

zijn natuurlijke reacties als je ver-

teken bij het einde van de schaduw,

dwaald bent, maar je veiligheid en zelfs

zon en de sterren gebruiken om rich-

wacht tien tot vijftien minuten, en zet

je leven kan op het spel staan als je

ting te bepalen en een route op de

dan opnieuw een teken aan het eind

eraan toegeeft. Denk na voordat je iets

kaart uit te zetten.

van de schaduw. Trek een rechte lijn

doet. Volg onderstaande richtlijnen:

tussen de twee tekens. Deze lijn loopt

• Raak niet in paniek. Bid dat je rustig
zult blijven.

Als je geen kompas hebt, kun je de

Poolster
Op het noordelijk halfrond kun je je
oriënteren met behulp van de poolster.
Die staat nooit verder dan één graad
van het echte noorden af. Zoek de
Grote Beer, en trek een denkbeeldige
lijn tussen de twee sterren die de voorkant van de steelpan vormen. Om de
poolster te vinden, verleng je die lijn
ongeveer vijf maal.

altijd van oost naar west; het tweede
teken is altijd aan de kant waar het
oosten ligt. Een lijn die loodrecht op
de eerste lijn getrokken wordt, loopt
van noord naar zuid. Deze methode is
op ieder uur van de dag te gebruiken,
zolang er genoeg zonlicht is om een
schaduw te werpen. Als er geen lange
stok te vinden is, of als de grond te
hard is om er een stok in te steken,
kun je de schaduw van een struik, een
boom, of een ander voorwerp van minstens een meter lang gebruiken.

Verwarring, desoriëntatie en paniek

• Oriënteer je als dat mogelijk is.
Gebruik een kaart en bekende punten om richting te bepalen.
• Blijf op één plek. De kans dat men
je vindt, is dan groter.
• Zoek een goede plek waar je een
klein kamp kunt opzetten.
• Zend noodseinen uit.
Je maakt het de redders gemakkelijker als je noodsignalen uitzendt om
hun aandacht te trekken. Daarvoor
moet zo’n signaal op de een of
andere manier het normale aanzicht
of geluid van het gebied verstoren.
Probeer het volgende:
• Hang een felgekleurde vlag, slaapzak
of deken in een boom.

Zuiderkruis
Op het zuidelijk halfrond kun je je
oriënteren met behulp van het
Zuiderkruis. Dat is een sterrenbeeld,
bestaande uit vier sterren die een kruis
vormen. De verticale lijn van het kruis

• Maak gebruik van het noodsignaal
dat overal wordt toegepast. Dat kan
bestaan uit elk signaal dat driemaal
herhaald wordt: driemaal schreeuwen, driemaal fluiten, driemaal
schieten, drie rooksignalen.
• Gebruik een spiegel of het deksel
van een blik om zonlicht te reflecte-

wijst naar de zuidpool.
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Tenten

ren en daarmee snel heen een weer
te gaan. Zelfs als het een beetje
nevelig is, kan dit door de piloot van
een vliegtuig gezien worden.

Verzwaar het zeildoek op de grond met
stenen.

Andere mogelijkheden
Een holte in de sneeuw, bekleed met
waterdicht materiaal, of een holte in

• Zend, als je iemand in de verte ziet,
het SOS-noodsignaal in morsecode
uit: drie korte, drie lange en drie
korte tekens. Dat kan met een vlag,
een shirt aan een stok, een zaklantaren, een spiegel, een trompet, een
fluit, of een radio met zend- en ontvangrichting.

een rots, bekleed met afgevallen bladeren en takken, kan ook als noodonderkomen dienen.

Tenten
Tenten zijn het meest geschikt als

• Als je in het zand of in de sneeuw
met grote letters SOS schrijft, kan
dat gezien worden door mensen die
hoger op de berg of in de lucht aan
het zoeken zijn.

Afdak

• Als bergbeklimmers in nood verkeren, maken ze dat kenbaar door
beide armen op te heffen en die te
kruisen. Beide armen recht omhoog
geeft aan dat alles in orde is.

Gebruik touw en pinnen om de staan-

Hiervoor bevestig je het waterdichte
doek aan een stok die je aan twee
staande stokken hebt vastgesjord.

de stokken op hun plaats te houden.

onderkomen in de wildernis. Informeer
bij plaatselijke sportzaken welke tenten
voor dat gebied het best geschikt zijn.
Welke tent je nodig hebt hangt af van
het aantal personen en de hoeveelheid

Verzwaar het zeildoek op de grond met

uitrusting die erin moeten passen, het

stenen.

klimaat, en het soort kamp. Tenten die
meegenomen moeten worden moeten
lichter en kleiner zijn dan tenten die
gebruikt worden om een paar dagen
op één plaats te staan.

Je kunt ook een afdak maken door
twee punten van het zeildoek aan de
takken van twee bomen te binden.
Gebruik pinnen of stenen om de ande-

Noodonderkomen
Als je geen tent bij je hebt, kan een
stuk waterdicht zeildoek of ander
zwaar waterdicht materiaal als onderkomen dienen. In noodsituaties heb je
daarvoor de volgende mogelijkheden:
Puntdak
Hiervoor vouw je een stuk waterdicht doek of plastic in de lengte dubbel. De vouw leg je over een touw dat
je tussen twee bomen gespannen hebt.

re kant van het doek op de grond te
verzwaren.
Als je geen waterdicht doek hebt,

Getuigenisversterkende activiteiten
Lezen in de Schriften
Iedere kampeerster behoort haar
Schriften mee te brengen. Zorg dat er
elke dag tijd wordt gemaakt om, individueel of in groepjes, in alle rust de

kun je takken of palmbladeren aan de

Schriften te lezen en erover na te den-

stok of de bomen vastmaken.

ken. Lezen in de Schriften is elk jaar
voor iedere jongevrouw een van de vereisten van kampeervaardigheid.
Trek tijd uit om Leer en Verbonden
128:23 en andere teksten te overdenken die te maken hebben met de
natuur.
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Waarden voor jongevrouwen tijdens
het kamp
De doelen van het programma voor
jongevrouwen zijn: elke jongevrouw

kampvuur of een avondprogramma. Ga

opbouwende gedachte gegeven, een

in de natuur op zoek naar de kleuren

tekst gelezen, en een lied gezongen

van de waarden.

worden. Een devotional kan voor alle

Vertel, als dat toepasselijk is, over je

deelneemsters tegelijk of in kleine

helpen in haar geestelijke ontwikkeling

ervaringen met de evangeliebeginselen

groepen van jongevrouwen en leidsters

en bij het naleven van de evangeliebe-

die in de waarden voor jongevrouwen,

gehouden worden.

ginselen die worden omschreven in de

het motto en het logo omschreven

waarden voor jongevrouwen. Alle acti-

staan, en geef je getuigenis ervan.

viteiten en gebeurtenissen die voor de

Tijdens de kampactiviteiten kun je

jongevrouwen georganiseerd worden,

anderen duidelijk maken hoe de din-

inclusief het kamp, moeten gericht zijn

gen die ze doen, zien en voelen,

op de verwezenlijking van die doelen.

invloed hebben op hun inzicht in de

Er zullen zich tijdens het kamp

Watersporten moeten onder leiding
en in een veilig gebied plaatsvinden,
en altijd volgens de gestelde regels.
De activiteiten moeten goed georganiseerd en begeleid worden. Er moeten
evangeliebeginselen. Een kamp kan
realistische regels gesteld en uitgelegd

genoeg gelegenheden voordoen om de

leiden tot nieuwe inzichten in het

waarden voor jongevrouwen in je leven

evangelie en een grotere liefde voor

toe te passen, en anderen te helpen dat

onze hemelse Vader.

worden aan alle kampeersters. De volgende richtlijnen zullen je helpen de
veiligheid tijdens watersporten te

ook te doen. Je kunt manieren bedenken waarmee je tijdens een devotional
of een getuigenisdienst, tijdens het
lezen van de Schriften of een haardvuuravond, de aandacht kunt vestigen
op een bepaalde waarde. Je kunt een
kampactiviteit organiseren waarbij de
waarden centraal staan, zoals een bijzondere trektocht met onderbrekingen,
waarbij jongevrouwen of leidsters verhalen vertellen, teksten lezen of citeren, of liederen zingen die op een
waarde betrekking hebben. De kleuren
van de waarden kunnen gebruikt wor-

Veiligheid op en in het water

Getuigenisdiensten
Je kunt op elk moment tijdens het
kamp getuigenisdiensten houden,
maar ze zijn het meest doeltreffend
tegen het einde van het kamp, nadat
de jongevrouwen en leidsters een tijdje
samen hebben doorgebracht. De jongevrouwen kunnen, als ze daartoe door
de Heilige Geest aangezet worden, hun
getuigenis geven van het evangelie van
Jezus Christus.

Devotionals
Er kunnen korte devotionals gehou-

den om groepen van elkaar te onder-

den worden na het hijsen van de vlag,

scheiden, of ze kunnen gebruikt wor-

bij het ochtend- of avondgebed, of op

den tijdens een bijeenkomst bij het

elk willekeurig tijdstip. Daarbij kan een

handhaven:
1. Een volwassene die daarvoor een
opleiding heeft gevolgd, moet bij
alle activiteiten op en in het water
aanwezig zijn en leiding geven.
2. Zorg dat je weet welke jongevrouwen vanwege hun lichamelijke toestand niet aan alle activiteiten op of
in het water kunnen deelnemen (zie
het formulier op p. 94).
3. Zorg dat je weet hoe diep het water
is en welke gevaren er zich kunnen
voordoen. Organiseer activiteiten die
veilig zijn.
4. Zorg ervoor dat alle deelneemsters
tijdens de activiteiten te water een
partner hebben waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Dat betekent dat ze
de opdracht krijgen om in de buurt
te blijven van iemand met dezelfde
zwemvaardigheid en die in de gaten
moeten houden.
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Watervoorraad

5. Zorg dat alle jongevrouwen tijdens
de activiteiten gemakkelijk in de
gaten gehouden kunnen worden.
Er moeten één of meer opzichters
worden aangesteld, en aan de kant
moet een reddingslijn klaarliggen.
(Zie ‘Verdrinking’, p. 48.)
6. Plak de veiligheidsregels voor zwemmen en varen aan in de buurt van
het water.

Vermijd vervuiling van de watervoorraad als je baadt of kleding wast.
Aanbevolen wordt dit te doen op een
afstand van minstens 60 meter van de
watervoorraad.

Water zuiveren
Als je water moet halen uit een rivier
of een meer moet je zorgen dat je het

Watervoorraad
Voor de gezondheid en het gerief van
alle kampeersters is een grote voorraad
niet-verontreinigd water nodig (zie
‘Voedsel en voedingswaarde’, p. 50).
Maak een zorgvuldige planning, zodat
er in het kamp voldoende water is om
te drinken, te koken en schoon te
maken. Als er in het kamp een waterleiding is, kijk dan of het water
zuiver is. In primitievere kampen
moeten kampeersters het beschikbare
water vaak zuiveren.

Afvoeren
Zorg ervoor dat je gebruikt water op

zuivert voordat het gedronken wordt of
gebruikt wordt bij de bereiding van
voedsel. Een van de ernstigste ziekten
die veroorzaakt worden door vervuild
water is giardiasis, overgebracht door
het micro-organisme giardia lamblia.

lijkheid, buikkrampen, slaperigheid,
diarree en gewichtsverlies. De symptomen openbaren zich pas na zes tot vijftien dagen. Deze ziekte wordt vaak
overgebracht door middel van de uitwerpselen van geïnfecteerde dieren die
het water vervuilen.
Zuiver het water op de volgende
manieren:

water moet afgevoerd worden volgens

Bleekwater
Water kan snel en goedkoop gezui-

den. Als er geen afvoer is, moet je alle

verd worden door toevoeging van

voedselresten uit het water verwijderen

bleekwater. Voor het zuiveren van een

en die bij het afval doen. Ontdoe je dan

liter water doe je als volgt:

van het water op een afstand van min-

1. Zorg voor een groot, schoon vat en
plak er een etiket op met ‘drinkwater’.

stens 60 meter van watervoorraden en
sprenkel het op de grond.

3. Sluit het vat met een schone deksel
of doek af. Laat het water een half
uur staan.
4. Proef het water. Het heeft een flauwe bleekwatersmaak. Als dat niet zo
is, doe je er nog eens twee druppels
bleekwater in. Als het teveel naar
bleekwater smaakt, giet je het water
een paar keer van het ene schone vat
in het andere, om de smaak te verbeteren.

Symptomen zijn onder andere: misse-

de juiste manier afvoert. Kook- of afwas-

de regels die op het kampeerterrein gel-

2. Doe er een liter water in. Voeg er
vier druppels bleekwater aan toe.
Voor dit doel heb je bleekwater
nodig dat 4 tot 6 procent natriumhypochloriet bevat. Als je alleen
bleekwater kunt krijgen met 1 procent natriumhypochloriet, moet je
twintig druppels aan een liter water
toevoegen.

Koken
Je kunt water ook zuiveren door het
te koken. Breng het water aan de kook
totdat het flink borrelt, en laat het drie
tot zeven minuten doorkoken.
Jodium
Voor het zuiveren van kleine hoeveelheden water voor een trek- of rugzaktocht kun je jodiumtabletten of andere
chemische zuiveringsmiddelen kopen.
Volg zorgvuldig de aanwijzingen op het
etiket en let erop dat de uiterste verkoopdatum niet verstreken is.
Filters
Er zijn filters in de handel voor het
zuiveren van kleine hoeveelheden
water. Volg nauwgezet de instructies
op de bijsluiter.
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Als je water gezuiverd hebt, moet je
zorgen dat er geen bacteriën of eitjes
van parasieten in terecht komen.

Diagrammen voor gitaarakkoorden
Onderaan elke pagina met muziek
staan diagrammen voor gitaarakkoorden.

Bewaar het in een schoon vat met een

Daarin stellen de ver-

Klem
Een klem is een accessoire waardoor
de gitarist in staat is het lied in een
hogere toonsoort te spelen met de vin-

deksel. Gebruik het gezuiverde water

ticale lijnen de snaren

gerzetting die in het diagram wordt

bij het bereiden van maaltijden. Als je

voor, en met de hori-

aangegeven. Als de klem over de eerste

vruchtensap gemaakt hebt, kun je er

zontale lijnen worden

fret geplaatst wordt, levert dat een ver-

voor het doden van bacteriën geen

de fretten aangegeven. De stippen

hoging van een halve toon op. Elke

bleekwater aan toevoegen. Gekookte

laten zien waar de vingers van de lin-

daarop volgende fret geeft een verho-

bouillon en dranken worden door het

kerhand gezet moeten worden. De

ging van een halve toon. Als je bijvoor-

koken gezuiverd.

beste klank krijg je door je vingers zo

beeld een C-akkoord speelt met de

dicht mogelijk bij de fretten te zetten,

klem op de tweede fret, speel je een

zonder die aan te raken.

D-akkoord.

Muziek
Het gebruik van de liederen

Als er een cijfer

De liederen op de volgende pagina’s

naast het diagram

zijn voor gebruik tijdens het jongevrou-

staat, geeft dat aan in

wenkamp, maar ook tijdens andere

welke positie de

activiteiten van de jongevrouwen en
voor algemeen gebruik in de kerk en
thuis.

greep moet worden uitgevoerd. In dit

Copyright
Alle liederen mogen zonder toestemming worden gekopieerd voor nietcommercieel gebruik in de kerk, thuis
of op het kamp.

voorbeeld moet de wijsvinger gezet
worden op de derde fret van bovenaf.

Akkoorden

Als er een x boven

De symbolen voor de akkoorden

een snaar staat, geeft

boven de tekst zijn voor instrumenten,

dat aan dat de gitarist

zoals gitaar, citer met klavier en ukel-

die snaar bij dat

ele, maar ook voor keyboard of piano.

akkoord niet moet bespelen. Een o

Algemeen geldt dat degene die bege-

boven een snaar geeft aan dat bij dat

leidt hetzelfde akkoord kan spelen tot-

akkoord de losse snaar bespeeld moet

dat een ander akkoord wordt aangege-

worden.

ven. Als het akkoord tussen haakjes

Een boogje dat twee

wordt aangegeven, is het facultatief.

stippen verbindt, geeft

(Zie Kinderliedjes, p. 150, voor aanvul-

aan dat met één vinger

lende informatie.)

meer snaren moeten
worden aangedrukt.
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Sing Your Way Home

All Things Bright and Beautiful
Words by Cecil Frances Alexander
Music: Old English tune

Gratefully

D
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Em
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4œ œ

Refrain
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œ œ
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Em

&

A7
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œ

œ
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D
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E7

A7

# # 3 A7
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1. Tell
me
2. Be - cause God

## D
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œœ ..
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# # G˙
& ˙

j

the
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i
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so
so

the stars
the stars

E7
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sky’s
sky

why
made

blue,
blue,
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D

G
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˙.
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do
to

shine,
shine,

œ

#œ

œ

œ
-

B7

n œœ
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vy
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œœ

And I
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me
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œ
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made you, that’s why

++ ``%` +
_
` ı

the day.

home;
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˙
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a - way.

˙

you
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Smile ev - ’ry
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It will bright - en

A7
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it will light - en

Œ
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Em

I love
I love

you.
you.

Words and music: African- American spiritual

A

œ œ œ œ œj œ .

œ

j œ œj œ

got the whole
world
got the wind
and the rain
got the
lit - tle bit - ty ba - by
got
you and me
sis - ter
got
ev - ’ry - bod - y

in
in
in
in
in

# # # E7
j œ œj œ œ œ
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whole, wide world
wind
and the rain
lit - tle bit - ty ba - by
sis - ter
you and me
ev - ’ry - bod - y

Tell
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Be - cause God

D
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œ œ œ

˙

Rhythmically
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A7
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D

œ

at the close

(D7)

1. He’s
2. He’s
3. He’s
4. He’s
5. He’s

œ

j
œ ˙

He’s Got the Whole World in His Hands

wings:
sky:
one:
day:

Words and music: Anonymous

j G
œœ œœ .. # œœ ˙˙

œ.

Keyboard accompaniment for this song can be found in the Children’s Songbook, p. 193.
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D
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way
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œ
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rush - es

A7

œ

œ

Keyboard accompaniment and chording in a higher key (G) can be found in the Children’s Songbook, p. 231.
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Words and music: Traditional
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his hands.
his hands.
his hands.
his hands.
his hands.

œ

his hands. He’s got the whole

hands.
hands.
hands.
hands.
hands.

He’s
He’s
He’s
He’s
He’s

got the
got the
got the
got
got

A

œ œ œ œ œj œ .

He’s got the whole
world
He’s got the wind
and the rain
He’s got the lit - tle bit - ty ba - by
He’s got
you and me
sis - ter
He’s got
ev - ’ry - bod - y
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his
his
his
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j
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world
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A
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When the Saints Go Marching In
With energy

### 4
& 4 ‰

&

˙

œ

œ

J

˙

œ

œ

1. Oh, when
2. Up where
3. We’ll dwell

###

Words and music: African-American spiritual
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gold, (are paved with gold) Up where the
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you know
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py and

you know

it, clap
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If
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œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

your face
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If you’re

D
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clap)

œ

Œ

Œ

(clap,

clap)

œ

your hands.

it. If

you’re

Sing additional verses using phrases such as “tap your toes,” “blink your eyes,” or “snap your fingers.”
After adding each new phrase, repeat each of the previous phrases in reverse order.
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Words and music: Anonymous

D

If you’re hap - py and you know it, clap your hands. (clap,

saints) go march - ing
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Happily
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If You’re Happy

Keyboard accompaniment for this song can be found in the Children’s Songbook, p. 266.
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for - ev - er - more.

A7

G

This song may be sung in a higher key (C) by using guitar chords C, G, and F or by using a capo.
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Fun to Do
With a lilt

Downright, Upright
With energy

Words and music: Anonymous
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is

to do,

do,

fun

Words by Rebecca Stevens
Music by Cecilia Johns

j

do,

A

œ œ

j
œ œ

œ ˙.

To

to do,

to

j

do!

Copyright © 1963 D. C. Heath and Company. Reprinted by permission. All rights reserved.
Sing additional phrases such as “pitching a tent,” “taking it down,” “cooking a meal,” “going on hikes,”
or “being a friend.” Make up your own phrases. Consider improvising actions as suggested by the words.
Keyboard accompaniment for this song can be found in the Children’s Songbook, p. 253.
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Good Morning
Brightly
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Words and music: Anonymous
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2. Oh,
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Lightly

greet you.

E7

œ œ œ

œ

A

œ œ œ

D

œ œ œ

Words: Anonymous
Music: German folk tune

E7

œ œ œ

œ

morn - ing, good

2Come

White Coral Bells

Round*

E7

(C)

D7

Our Door Is Always Open
Round*

Cheerfully

C

G7

C

G7

j
4
& 4 œ œ œ. œ œ œ œ ˙
1Our

door

is al - ways

G7

o - pen

C

to

C

j
œ œ œ
j

j

way. 2 We are

G7

œ œ œ œ œ œ œ

wel-come a friend When she pass - es a - long our

C

C

+
c Ì

1

Sing a Song
D

&

A7

## 2
4œ
##
3

Sing,

œ.

I

like

œ

˙

œ.

œ ˙

sing;

2

œ œ œ œ

A7

D

œ

œ

˙

Sing,

sing,

sing!

sing,

œ

Words and music: Ingrid Sawatzki Gordon

D

œ

to sing

a

song;

I

like

to sing.

Keyboard accompaniment for this song can be found in the Children’s Songbook, p. 253.

++ +
d Å
A7

*To sing this song as a round, have groups begin singing where indicated by the circled numbers.
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I

C

love the daf - fo - dils;

Am

œ œ. œ œ œ œ
I

love the fire - side

Am

œ œ œ

œ.

C

2

Dm

œ.

I

œ

love the flow - ers;

G7

œ

œ. œ œ œ œ

When

all the lights are low.

Dm

œ œ œ

Am

œ œ. œ œ

love the roll - ing hills;

Boom - dee- ah - da, boom - dee - ah - da,

© 1989 IRI. All rights reserved.
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Words and music: Anonymous

G7

œ œ. œ œ. œ œ

œ

love the moun - tains;

C

Round*

Dm

& œ œ. œ œ. œ œ
I

Cheerfully

1

I

Dm

& œ.

&

Am

4
& 4 œ œ. œ œ

way.

G7

Round*

Rhythmically

˙.

Keyboard accompaniment for this song can be found in the Children’s Songbook, p. 254.

C

I Love the Mountains

œ œ

˙.

To our friends who pass this

œ œ œ œœ œ j œ j
&
œ
œ œ
al - ways glad

œ.

œ œ

Words: Anonymous
Music: French folk tune

G7

œ œ œ

œ.

œ œ œ

boom - dee- ah - da, boom - dee- ah - da.

Repeat the song as desired, or use it as a round.
To accompany with guitar in a higher key, use a capo.
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c A D Ì
C

Am

Dm

G7

*To sing this song as a round, have groups begin singing where indicated by the circled numbers.

Muziek

Walk Tall, You’re a Daughter of God
With dignity

4
& 4

Ó

Œ

j
œ

‰

3. This
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œ

œ.

˙

œ

C

&

œ

œ.

œ ˙
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C

œ

strong;

please

F

&

œ.
Try

˙

œ

œ

œ. œ

œ

œ.

œ

his
your
you

a

œ

œ œ.

G

for
“My
your

him
child,
hand.

and
I
He

‰ œj

˙.

Dm7

Walk

G

œ

œ œ œ

child

of

œ œ

God.

Be

Dm7

G7

˙

œ

œ

˙

who

you

are.

œ œ

to un - der - stand;

œ

love.
great worth.”
home.

(CM7)

œœ œ œ

œ.

C

you’ll feel
for - get
will guide

re - mem-ber

and
he
that

œ

œ

Please seek
He
said,
He’ll take

œ

F

&

œ

you’re a daugh - ter,

œ

œ œ

C

œ œ

œ.

œ

œ

G

œ

œ. œ œ

œ œ œ œ œ œ

C

&

F

(CM7)

œ

tall,

œ.

G7

live
his
way;
love you. Don’t
loves you! He

&

G

œ œ

œ œ

a - bove.
to earth.
a - lone.

F

œ

F

˙

œ

œ

him who lives
sent you down
you are
not

&

œ

œ

œ

I have a prayer
deep with be - fore the time you can
re on earth we knew would not
be

F

œ

œ

That you
re - mem - ber who you
are
Those lov - ing arms
re - leased you
as
But please re - mem - ber
al - ways, please,

C

œ

œ

A prayer— for each of you there is
a
Our Fa - ther held you in
his arms so
At times
we lose our way; his path we

spe - cial part —
ten
der.
may not see.

&

now
Long
life

œ

in
my heart,
mem - ber,
ea
sy.

G

œ. œ œ

1. Right
2.

C

Words and music by Jamie Glenn

C

C

Am

œ œ œ œ ˙

you’re part

of

his great plan.

G7

œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ

C

w

He’s clos - er than you know. Reach up; he’ll take your hand.
© 1983 by Jackman Music Corporation, Orem, Utah. Used by permission. All rights reserved.
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VOOR JONGEVROUWENLEIDSTERS

87

In het uiterste noorden van alle
continenten die de Noordelijke IJszee
omsluiten, ligt de toendra, een vlakte
zonder bomen. De zomers zijn er
kort, maar gedurende de lange
zomerdagen verandert de toendra
in een schitterende rotstuin met
verschillende mossoorten, papavers,
monnikskap, lupine en bessen. De
kariboe maakt de toendra tot zijn
zomerverblijf. Kariboe is een
indiaans woord dat ‘zwerver’
betekent, en die naam past heel goed
bij dit lid van de hertenfamilie. De
kariboe brengt de winter in de bossen
door, maar elke lente verhuist hij
naar de toendra, soms in een kudde
van ongeveer honderd, maar ook wel
in een grotere kudde van meer dan
honderdduizend soortgenoten!

VOOR JONGEVROUWENLEIDSTERS

T

ijdens het jongevrouwenkamp is de natuur het leslokaal voor jongevrouwen
van twaalf tot achttien jaar. Zij kunnen ervaren hoe wonderbaarlijk Gods

Jeugdleidsters
Bij elk jongevrouwenkamp moeten

schepping is, en ze kunnen zich vaardigheden eigen maken waardoor ze zelfred-

jeugdleidsters betrokken worden. Elk

zamer worden en in staat zijn om met enig gerief in de openlucht te leven.

jaar dat een jongevrouw deelneemt

Op het kamp, tijdens werk en spel, is er ook tijd voor de jongevrouwen en hun

aan een kamp doen zich gelegenheden

leidsters om blijvende vriendschappen te sluiten. Door de dingen die ze samen

en gebeurtenissen voor waarbij ze

beleven, kan de band met hun hemelse Vader inniger worden en kunnen ze ande-

zich kan oefenen in leidinggeven.

ren helpen het evangelie na te leven.

Jongevrouwen van zestien en zeventien

Als leidster van het jongevrouwen-

die voor het kamp gesteld worden. Als

jaar kunnen jeugdkampleidster worden

kamp staan je opwindende ervaringen

een leidster die geestelijk voorbereid is,

(zie p. 87). Zij worden getraind door

te wachten bij het maken en uitvoeren

betrokken raakt bij het leven van een

volwassen leidsters. Zij assisteren bij de

van de plannen voor een jongevrou-

jongevrouw kan daaruit een innige

organisatie en het verwezenlijken van

wenkamp. Je zult samen veel nieuwe

relatie ontstaan, waardoor het mogelijk

de doelen van het kamp.

dingen ontdekken over onze prachtige

is evangeliebeginselen te onderwijzen.

wereld, en je enthousiasme over de

Zie pp. 300–304 in de afdeling

natuur zal aanstekelijk werken op de

‘Evangelieonderwijs en leiderschap’

jongevrouwen.

van het Handboek kerkbestuur, boek 2

Tijdens het kamp zullen zich vaak
dingen voordoen die een uitdaging
voor je vormen. Omdat jij leidster

(35903 120 of 35209 120) voor meer
informatie over lesgeven.
Bestudeer de inhoud van dat hand-

bent, zal jouw voorbeeld tijdens moei-

boek zorgvuldig. Denk na over de bij-

lijke situaties en bij het maken van

zondere behoeften en de mogelijkhe-

de noodzakelijke aanpassingen heel

den van de jongevrouwen waarmee je

leerzaam zijn voor de jongevrouwen.

op kamp gaat. Sta open voor de leiding

Jouw geduld en liefde zullen van grote

van de Heilige Geest bij het maken van

invloed zijn op hun leven.

de plannen voor het kamp en de uit-

Voorbereiding is een belangrijk

Kampthema
Een kampthema vormt een algemeen
uitgangspunt voor het kamp en daardoor ontstaat een gevoel van eenheid
onder de deelneemsters. Het thema
kan een tekst zijn, een naam voor het
kamp, of een slagzin of leuze waarmee
evangeliebeginselen, de waarden voor
jongevrouwen of de doelen van het
kamp worden ondersteund.

Kampeeractiviteiten
Jongevrouwen en hun plaatselijke

voering ervan. Maak van deze gelegen-

leidsters kiezen en maken plannen

onderdeel van het kamp. Je eigen gees-

heid gebruik om jullie zusterschap te

voor activiteiten die aangepast zijn aan

telijke voorbereiding is van wezenlijk

verstevigen en samen te genieten van

de plaatselijke omstandigheden en

belang voor het bereiken van de doelen

Gods schepping.
89

• Genieten van het kamperen en plezier hebben. (Zie ‘Kampvuur of
avondprogramma’s’, ‘Toneelspel en
sketches’, ‘Spelletjes’,
‘Trektochten’.)

kunnen uiten, zullen ze ontdekken

De activiteiten voor het certificaat

heid krijgen om aan een praatgroep

jongevrouwenkamp zijn. Er wordt ook

kampeervaardigheid, zoals die worden

deel te nemen. Neem de volgende

een aantal activiteiten genoemd uit het

beschreven op pagina’s 8–25 van dit

punten in overweging:

deel ‘Informatie en ideeën voor activi-

handboek, zullen de jongevrouwen in

teiten’ van dit handboek.

staat stellen alle doelen van het kamp

1. Laat de leden van de groep bij elkaar
komen.

• Werken aan je relatie met je hemelse
Vader. ( Zie ‘Getuigenisversterkende
activiteiten’.)

te verwezenlijken.

behoeften. Activiteiten moeten erop
gericht zijn om de doelen van het jongevrouwenprogramma en die van het
kamp te verwezenlijken. De volgende
lijst geeft aan wat de doelen van het

• Waardering krijgen voor de natuur
en die eerbiedigen. (Zie ‘Spannende
activiteiten’, ‘Natuur’, ‘Activiteiten
die milieubewust maken’.)
• Zelfredzamer worden. (Zie
‘Rugzaktochten’, ‘Dekenrollen en
slaapzakken’, ‘Vuren’, ‘EHBO’,
‘Voedsel en voedingswaarde’,
‘Spannende activiteiten’, ‘Messen’,
‘Knopen’, ‘Oriëntatieoefening’,
‘Veiligheid’, ‘Hygiëne’, ‘Overleven’,
‘Veiligheid op en in het water’,
‘Watervoorraad’.)

Ook muziek moet een onderdeel van
de activiteiten vormen. Neem in het
programma liedjes voor ontspanning,
volksliederen, oorspronkelijke muziek,
lofzangen of andere muziek op.
Eenvoudige instrumenten zoals een
ukelele, een gitaar of een harmonica
kunnen het plezier in de muziek vergroten.

Praatgroepen
Alle activiteiten van het kamp kun-

welke invloed de Heilige Geest op hun
leven heeft.
Elke jongevrouw moet de gelegen-

2. Geef elke jongevrouw de tijd om te
vertellen wat ze denkt.
3. Leid de gesprekken zo, dat de jongevrouwen een positieve en opbouwende kijk krijgen op hun belevenissen.
Stimuleer alle jongevrouwen tot deelname aan het gesprek door vragen te
stellen waarop ze uitgebreider moeten
antwoorden dan met ‘ja’ of ‘nee’.
Bijvoorbeeld:
• Hoe komt het dat je door deze activiteit een beter inzicht in een evangeliebeginsel hebt gekregen?
• Hoe voelde je je? Hoe komt het dat
je je zo voelde?

• Leidingvaardigheid ontwikkelen.
(Zie ‘Activiteiten om vriendschap te
bevorderen’, ‘Voorbereiding op
noodsituaties’.)

nen van grotere waarde zijn als de jon-

gesteld om iets over hun ervaringen te

• Hoe hebben anderen zich volgens
jou gevoeld?

• Eerbied hebben voor het milieu
en er zorg voor dragen. (Zie
‘Activiteiten die milieubewust
maken’.)

vertellen en ze in verband te brengen

• Wat heb je hiervan geleerd?

met hun leven en met de evangeliebe-

• Hoe kun je het geleerde toepassen?

ginselen. Door middel van praatgroe-

Zie pp. 300–304 in de afdeling

• Anderen helpen. Tijdens het kamp
moeten veel activiteiten op de hulp
aan anderen gericht zijn.

pen kan hierin worden voorzien. Een

‘Evangelieonderwijs en leiderschap’

activiteit kan onmiddellijk gevolgd

van het Handboek kerkbestuur, boek 2

worden door een praatgroep, of je kunt

(35903 120 of 35209 120) voor

die op een later tijdstip organiseren.

meer informatie over het leiden van

Als de jongevrouwen hun gedachten

discussies.

• Vriendschapsbanden bevorderen.
(Zie ‘Activiteiten om vriendschap te
bevorderen’, ‘Spelletjes’.)
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gevrouwen in de gelegenheid worden

Dagboeken

Volwassen leidsters en jeugdkamp-

vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep
mogen aan hetzelfde certificaat werken.

Moedig alle jongevrouwen aan om hun

leidsters mogen het Young Women

ervaringen tijdens het kamp op te schrijven

Camp Leader badge (34682) dragen

in hun dagboek of op de pagina’s die daar-

als zij hun kamptraining voltooid heb-

len behalen, mogen aan alle onderde-

voor in dit handboek gereserveerd zijn.

ben (zie p. 94).

len daarvan werken, behalve aan de

Degenen die een lager certificaat wil-

Door het bijhouden van een dagboek kun-

vereisten van trektochten. Een jonge-

nen ze zich bewust worden van hun gevoe-

vrouw die werkt aan een certificaat van

lens, hun persoonlijke groei, en de vriend-

voorgaande jaren, kan met meer dan

schappen die ze gesloten hebben in stand

één certificaat tegelijk bezig zijn. Een

houden en versterken.

jongevrouw mag niet overstappen naar
een hoger niveau als ze niet de daar-

Kampinsignes

voor vereiste leeftijd heeft.

Voor elke jongevrouw en voor elk volwas-

Als jongevrouwen zestien zijn, wor-

sene die aan het kamp deelneemt, zijn kam-

den ze jeugdkampleidster. Als ze dan

pinsignes (Young Women Camper badge;

nog niet alle certificaten behaald heb-

34681) verkrijgbaar. Daarop staat de fakkel

ben, mogen ze daar in deze periode

van de jongevrouwen, die de jongevrouwen
eraan herinnert dat ze het licht van Christus
hoog moeten houden en moeten staan voor
waarheid en deugd.

aan werken.

Kampeercertificaat
Doordat de jongevrouwen certificaten kunnen behalen in het jongevrouwenkamp wordt er structuur aangebracht in de ervaringen die ze tijdens
het kamp opdoen. Ook vormt het een
mogelijkheid om de inspanningen die

Elke jongevrouw behoort een exemplaar van dit handboek te hebben en
een verslag bij te houden van haar vorderingen ten aanzien van de vereisten
van de certificaten. Wijk- of ringleidsters behoren daarvan ook een verslag
bij te houden.

de jongevrouwen zich getroosten, te
honoreren.
De moeilijkheidsgraad van de vereis-

Toekennen van certificaten
Het is wenselijk dat volwassen leid-

ten van de certificaten neemt elk jaar

sters de kampeercertificaten behalen

toe, en bepaalde vaardigheden die in

en de daarbij behorende Certified

voorgaande jaren zijn aangeleerd, wor-

Camper Award (34684). Om een

den herhaald. Voor het behalen van

kamp te kunnen organiseren in een

een hoger certificaat is een lager certifi-

gebied waar geen gediplomeerde leid-

caat echter geen vereiste. Alle jonge-

sters zijn, of om andere kampeersters
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een certificaat toe te kennen, hoeven

begrijpen wat er van ze gevraagd

bijvoorbeeld: ‘Eerstejaars’ of: ‘Eén jaar

de volwassen leidsters niet alle certifi-

wordt, en hoe en wanneer ze gebruik

deelname als jeugdkampleidster’.

caten in hun bezit te hebben. Het is

kunnen maken van de vaardigheden of

echter wel noodzakelijk dat de leidsters

de kennis die ze zich eigen zullen

grondig op de hoogte zijn van de ver-

maken.

eisten van een certificaat en van de
vaardigheden die daarvoor van de jongevrouwen gevraagd worden.
Gediplomeerde jeugdkampleidsters
mogen ook hun goedkeuring hechten
aan de vereisten van certificaten voor
andere kampeersters.
Als jongevrouwenleidsters voor het
eerst een kamp organiseren in hun
gebied en niet gediplomeerd zijn, kunnen zij, als onderdeel van hun training
(zie p. 94), vóór het kamp samenkomen met de jongevrouwen die de taak
van jeugdkampleidster zullen vervullen, om samen de vaardigheden te
leren en het certificaat te behalen.
Voordat leidsters hun goedkeuring
hechten aan de vereisten van een certificaat voor de jongevrouwen, moeten
zij vaststellen of de jongevrouwen
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Uitreiking van de certificaten
Het is belangrijk voor de jongevrouwen dat hun inspanningen beloond
worden. De certificaten en de onderscheidingen die zij behalen, moeten
worden uitgereikt tijdens het kamp, of
op een tijdstip waarop familieleden
aanwezig kunnen zijn.
Elke kampeerster die aan de vereisten
van een certificaat voldoet, krijgt een
Kampeercertificaat jongevrouwen
(34683 120). Jeugdkampleidsters krijgen ook een Kampeercertificaat jongevrouwen voor elk jaar dat ze hebben
deelgenomen. Voor elk niveau, voor
Jeugdkampleidsters en voor volwassen
leidsters wordt hetzelfde certificaat
gebruikt. Jongevrouwenleidsters moeten
op het certificaat schrijven wat de desbetreffende persoon heeft gepresteerd,

Als een kampeerster alle vier certificaten heeft ontvangen, ontvangt ze ook
de Certified Camper Award (34684).

De doelen van het kamp verwezenlijken
Door plannen te maken met een doel voor ogen zul je eerder de doelen van het kamp
verwezenlijken en zullen de jongevrouwen beter in staat zijn om de waarden voor jongevrouwen in hun leven te integreren.

1. Zijn we op weg om de doelen van
het kamp te verwezenlijken en zijn
we de jongevrouwen behulpzaam bij
de integratie van de waarden voor
jongevrouwen in hun leven?
2. Welke gebeurtenissen zijn het meest
doeltreffend geweest? Waarom?

Plannen maken met een doel voor ogen
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Waarden voor
jongevrouwen

Doelen van het
jongevrouwenkamp

Een plan maken

Het plan uitvoeren

Evaluatie

3. Hebben er ook activiteiten plaatsgevonden die minder doeltreffend zijn
geweest? Wat kunnen we daaraan
verbeteren?

Goddelijke aard

Komen tot een
inniger relatie met
God.

Gevoel van eigenwaarde

Waardering krijgen
voor de natuur en
die eerbiedigen.

Kennis

De natuur waarderen en eerbiedigen.

Vrije keuze en verantwoording

Leidingvaardigheid
ontwikkelen.

6. Waardoor is de geestelijke groei van
de jongevrouwen bevorderd?

Goede werken

Eerbied hebben
voor het milieu en
er zorg voor dragen.

Na elke evaluatie bekijk je de plan-

Geloof

Integriteit

Anderen behulpzaam zijn.
Vriendschapsbanden
bevorderen.
Genieten van het
kamp en plezier
hebben.

4. Hebben de gebeurtenissen ertoe bijgedragen dat de jongevrouwen een
betere band met elkaar kregen?
5. Zijn alle jongevrouwen bij de
gebeurtenissen betrokken geweest?

nen voor de volgende dag opnieuw.
Na het kamp evalueer je de hele
periode en vergelijk je de resultaten
met de doelen van het kamp. Maak
plannen voor activiteiten voor een volgend kamp.

De waarden voor jongevrouwen en de doelen van het jongevrouwenkamp zijn in fase
1 en 2 op het overzicht aangegeven. Het behoort tot jullie taken als volwassen leidsters
en jeugdkampleidsters om een plan voor het kamp te maken. Dat is fase 3. Hiervoor
kies je gebeurtenissen en activiteiten die beantwoorden aan het doel van het kamp,
je brengt ze in schema, en bent de kampeersters behulpzaam bij het integreren van
de waarden voor jongevrouwen in hun leven. In fase 4 voer je het plan uit.
In fase 5 evalueer je de activiteiten en gebeurtenissen van het kamp. Stel voor iedere
dag een tijd vast waarop de evaluatie plaats vindt. Je zult dan in staat zijn om, als dat
nodig blijkt, veranderingen of aanpassingen in de planning aan te brengen. Volwassen
leidsters kunnen de jeugdkampleidsters ook behulpzaam zijn om vast te stellen wat
goed is verlopen en welke vooruitgang er gemaakt is. Tijdens de evaluatie kun je de
volgende vragen stellen:

Een kamprooster maken
Je kunt op veel manieren een rooster
maken voor de activiteiten van het
kamp. Dat hangt af van de beschikbare
tijd, de plaats van het kamp, en de
behoeften van de jongevrouwen. Op
de eerste dag van het kamp moet het
volgende gebeuren:
1. De reis naar het kamp
2. Het kamp opzetten
3. De introductie, met de volgende
mogelijkheden:
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a. Sketches of toespraken
b. Kampliederen of lofzangen
c. Ceremonie met het hijsen van de
vlag
d. Gebed
e. Opzeggen van het thema en het
motto van de jongevrouwen
f. Bekendmaken van het kampthema

6. Tijd om bijvoorbeeld in het dagboek te schrijven, in de Schriften te
lezen, elkaar beter te leren kennen

Richtlijnen om kampeersters met
een handicap erbij te betrekken
Jongevrouwen met een handicap

7. Werken aan de vereisten van het
certificaat en andere activiteiten

moeten zich geaccepteerd voelen.

8. Avondeten en opruimen

Ze moeten de gelegenheid krijgen om

9. Het kamp opruimen

dingen te leren, deel te nemen aan de

10. Avondprogramma

activiteiten, en anderen te helpen.

a. Sketches of toespraken

Leidsters moeten het volgende in

b. Kampliederen of lofzangen

gedachten houden als ze werken met

c. Strijken van de vlag

kampeersters met een geestelijke han-

h. Instructies en regels voor de activiteiten van het kamp.

d. Schriftstudie met de groep

dicap, met gehoor-, gezichts- of spraak-

e. Geestelijk slot (waarbij een
getuigenisdienst mogelijk is)

problemen, met culturele en/of taal-

Een dagrooster voor het kamp kan er

g. Voorstellen van de volwassen
leidsters en de jeugdkampleidsters.

als volgt uitzien:
1. Wekken
2. Ontbijt en opruimen
3. Ochtendbijeenkomst en vlagceremonie
a. Welkom
b. Bekendmakingen en taakverdeling
c. Een opbouwende gedachte over
het kampthema, de waarden
voor jongevrouwen, een van de
doelen van het kamp, de talenten van de jongevrouwen, of een
ander onderwerp
d. Kampliederen of lofzangen
e. Gebed
f. Herhaling van het thema van
en de waarden voor de jongevrouwen
4. Werken aan de vereisten van het
certificaat en andere activiteiten
5. Avondeten en opruimen

11. Avondgebed

leermoeilijkheden:

12. Bedtijd

1. Net als alle andere jongevrouwen
voelt iemand met een handicap zich
geaccepteerd als ze door haar leeftijdgenoten en leidsters met liefde,
begrip en respect behandeld wordt.

De volwassen leidsters en de jeugdkampleidsters moeten elke dag tijd vrij
maken voor een korte evaluatie van die
dag.
Ouders en priesterschapsleiders kunnen worden uitgenodigd voor een
bezoek aan het kamp of om eraan deel
te nemen. Daardoor worden ouders en
priesterschapsleiders in de gelegenheid
gesteld om een band met de jongevrouwen te ontwikkelen en ze te helpen met de activiteiten.
Na het kamp kan er een activiteit
worden georganiseerd waarbij de jongevrouwen hun familieleden kunnen
vertellen wat ze tijdens het kamp
geleerd en beleefd hebben. Bij deze
gelegenheid kunnen de kampeercertificaten (34683 120) uitgereikt worden.
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problemen, met emotionele, sociale of

2. Ze zijn in staat om dingen te leren
als de belemmeringen worden weggenomen door aanpassing van materiaal, werkwijze en voorzieningen.
Sommige dingen die voor anderen
niet gevaarlijk zijn, kunnen dat wel
zijn voor iemand met een handicap.
Zorg voor de veiligheid van elke
kampeerster.
3. Zij kunnen deelnemen aan de activiteiten als de leidsters en andere jongevrouwen ze helpen bij de voorbereiding, hun onafhankelijkheid
respecteren, ze aanmoedigen als ze
ergens aan meedoen, en ze een
compliment geven als ze iets hebben
gepresteerd.
4. Ze zijn in staat anderen te helpen,
dingen te leren en leiding te geven,
als ze daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Leidsters moeten zoe-

ken naar mogelijkheden om ze te
betrekken bij taken die ze kunnen
vervullen.
Kampactiviteiten en vereisten van
certificaten kunnen worden aangepast
aan de behoeften van jongevrouwen
met een handicap. Plaatselijke leidsters
kunnen informatie inwinnen bij fami-

leiders aanwezig zijn om de veiligheid

werkt ook samen met de kampleidster

te waarborgen, mee te doen aan de

om te zorgen voor training van de vol-

kampactiviteiten en, zo nodig, zegens

wassen kampleidsters en de jeugd-

te geven.

kampleidsters (zie p. 94).

Jongevrouwenpresidium
en -adviseuses
Het jongevrouwenpresidium van de

Het kamp biedt het jongevrouwenpresidium en de adviseurs een uitstekende gelegenheid om te werken aan

lieleden en specialisten over de behoef-

ring of de wijk bepaalt, onder leiding

een goede band met de jongevrouwen.

ten van de jongevrouwen en hoe daar-

van plaatselijke priesterschapsleiders,

Deze leidsters behoren zo mogelijk aan

aan tegemoet gekomen kan worden.

wanneer het kamp gehouden zal wor-

het kamp en de training voor kamp-

den, hoe lang het zal duren, en welke

leidsters deel te nemen, en mee te

stuur, boek 2; pp. 310–314 in de afde-

doelen er gesteld zullen worden. Zij

doen met de dingen die in het jonge-

ling ‘Evangelieonderwijs en leider-

beslissen of er een kamp vanuit de

vrouwenkamp gedaan worden.

schap’ van het Handboek kerkbestuur,

wijk, of een groter kamp vanuit de ring

boek 2 (35903 120 of 35209 120);

gehouden zal worden. Zij komen met

Secretaresse van het
jongevrouwenpresidium

en Teaching the Handicapped (31108).

de naam van een vrouw die zowel vaar-

Zie p. 227 van het Handboek kerkbe-

Taken van leiders en leidsters
Priesterschapsleiders
Priesterschapsleiders overleggen met
het presidium van de jongevrouwen als
er een kamp wordt georganiseerd en
hechten hun goedkeuring aan de plannen. Priesterschapsleiders roepen vrouwen als kampleidster en assistentkampleidster en stellen ze aan. Als het
nodig is, roepen zij ook kampspecialisten. Als een jeugdkampleidster of een
specialist niet is aangesteld en een
zegen nodig heeft, kan zij die vragen
aan de juiste priesterschapsleider.
Tijdens de hele kampperiode moeten
er voldoende volwassen priesterschaps-

De secretaresse van het jongevrou-

dig als waardig is om kampleidster te

wenpresidium helpt het presidium en

worden. Als er een kampleidster geroe-

houdt een verslag bij van de deelneem-

pen is, wijdt het presidium haar in het

sters aan het kamp en aan welke ver-

programma van de jongevrouwen in,

eisten van het certificaat zij hebben

en geeft haar een Handboek jongevrou-

voldaan. Zij bewaart ook het formulier

wenkamp (34573 120), de afdeling

Toestemming en medische verklaring,

‘Jongevrouwen’ (35704 120), de afde-

waarop de ouders of de voogd hun

ling ‘Activiteiten’ (35710 120), en de

toestemming hebben gegeven en die

afdeling ‘Evangelieonderwijs en leider-

van de arts (zie p. 94). Dit formulier

schap’ (35903 120) van het Handboek

moeten vóór en tijdens het kamp door

kerkbestuur, boek 2 (35209 120).

volwassen kampleidsters geraadpleegd

Bij het maken van plannen en het
uitwerken van de doelen voor het
kamp werkt het presidium samen met
de kampleidster, de assistent-kampleidster, de kampspecialisten en de

kunnen worden.

Kampleidster
Door een daartoe bevoegde priesterschapsleider wordt een geestelijk volwassen vrouw geroepen en aangesteld

jeugdkampleidsters. Het presidium
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tot kampleidster. Onder leiding van
het jongevrouwenpresidium organiseert zij het kampprogramma en voert
dat ook uit. De kampleidster —
1. Begrijpt de doelstellingen van het
jongevrouwenprogramma, de
grondbeginselen van het leiderschap over de jongevrouwen, en de
doelen van het jongevrouwenkamp.
2. Stelt een assistent-kampleidster en
kampspecialisten voor om haar zo
nodig te helpen.

gen van de benodigdheden, het
transport en eventuele andere hulp.
10. Neemt de verantwoordelijkheid op
zich voor de dagelijkse evaluatiebijeenkomst tijdens het kamp met
volwassen leidsters, jeugdkampleidsters en kampspecialisten.

Assistent-kampleidster
De kampleidster kan een zuster aanbevelen als assistent-kampleidster. Zij

4. Maakt met behulp van de assistentkampleidster, kampspecialisten en
de jeugdkampleidsters plannen
voor kampactiviteiten waardoor de
doelen van het kamp verwezenlijkt
kunnen worden.

daartoe bevoegde priesterschapsleider.

6. Bespreekt de plannen voor het
kamp met het jongevrouwenpresidium, dat er ook zijn goedkeuring
aan hecht.
7. Zorgt samen met het jongevrouwenpresidium voor de training van
volwassen kampleidsters en jeugdkampleidsters (zie p. 94).
8. Leidt samen met de volwassen
kampleidsters en de jeugdkampleidsters de voorbereiding op het
kamp (zie p. 94).
9. Doet, met goedkeuring van de
priesterschap, een beroep op het
activiteitencomité van de wijk of de
ring voor hulp bij het bijeen bren-

wordt geroepen en aangesteld door de

Zij werkt onder leiding van de kampleidster. Zij kan de volgende opdrachten krijgen:
1. Organiseer en leid het werk van de
jeugdkampleidsters door:
a. te assisteren bij de training van
volwassen kampleidsters en
jeugdkampleidsters;
b. de taken van de jeugdkampleidsters met de kampleidster en de
kampspecialisten te coördineren;
c. tijdens het kamp adviseuse voor
de jeugdkampleidsters te zijn;
d. help bij de evaluatie van het
kamp.
2. Help de kampleidster als dat nodig
is.

middelen, en anderen met concrete
vaardigheden uit de wijk, de ring of
de gemeenschap kunnen worden

Jeugdkampleidsters met bijzondere
vaardigheden kunnen ook kampspecialist worden.
Specialisten worden door een priesterschapsleider voor een speciale taak
geroepen en worden na beëindiging
van die taak weer ontheven.
Kampspecialisten moeten op de hoogte zijn van het programma voor jongevrouwen. Zij kunnen met jeugdkampleidsters samenwerken op het gebied
van kampeervaardigheden en -activiteiten, muziek, vlagceremonies, devotionals, schriftstudie met de groep, handvaardigheid, leiderstraining, vervoer,
medische hulp, plannen en inkopen
van voedsel, en uitrusting.

Jeugdkampleidsters
Jongevrouwen van zestien en zeventien jaar worden jeugdkampleidster.
Hun taken worden vastgesteld door
de kampleidster. Afhankelijk van de

3. Woon de voorbereidende besprekingen bij en bied je hulp aan.

behoeften kunnen zij assisteren in de
wijk of de ring, afhankelijk van de

Kampeerspecialisten
De kampleidster kan mensen als
kampspecialist aanbevelen.
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over het gebruik van natuurlijke hulp-

gevraagd als kampspecialist.
11. Schrijft aan het eind van het kamp
een kort verslag en een evaluatie
voor het jongevrouwenpresidium.

3. Betrekt jeugdkampleidsters bij de
planning en de uitvoering van het
kampprogramma.

5. Maakt zich de vaardigheden eigen
die nodig zijn voor levensonderhoud, EHBO en overleven in de
openlucht.

Verpleegsters, mensen die veel weten

behoeften. Jeugdkampleidsters moeten
zinvolle taken krijgen die aangepast
zijn aan hun ervaring, vaardigheden en

de training die zij gehad hebben. Als
zij een priesterschapszegen willen ontvangen om hun taken in het kamp
goed te kunnen vervullen, mogen zij
die vragen aan de daartoe bevoegde
priesterschapsleider.

• Assisteren bij de training van volwassen leidsters en jeugdkampleidsters.

• Vaststellen of de jongevrouwen hulp
nodig hebben bij het voldoen aan de
vereisten van een certificaat.

• Voorbereidingen plannen en leiden
(zie p. 89).

• Anderen helpen met de vereisten
van een certificaat.

• De kampeersters voorzien van de
nodige informatie over vergaderingen en andere zaken.

• Plannen maken voor en ten uitvoer
brengen van individuele programma’s om jongevrouwen met een
handicap in staat te stellen te voldoen aan de eisen van een certificaat.

Jeugdkampleidsters behoren:
1. leiderstraining te ontvangen;
2. leerkracht te zijn en training te
geven;
3. jongere kampeersters een goed voorbeeld te geven;
4. te assisteren bij de planning van
activiteiten en bij verwezenlijking
van de doelen van het kamp;
5. leiderstaken op zich te nemen die
hen opgedragen worden door volwassen kampleidsters;
6. de voorbesprekingen voor het kamp
bij te wonen en zo nodig daarbij te
helpen;
7. hulp te bieden bij de evaluatie van
het kamp en voorstellen te doen
voor toekomstige kampen.
Als jeugdkampleidsters geen leiderstaken krijgen, worden ze geacht te
helpen bij de activiteiten in het kamp
en eraan deel te nemen.

Suggesties voor taken van
jeugdkampleidsters
Onderstaande taken voor jeugdkampleidsters zijn suggesties en kunnen naar wens worden toegevoegd of
aangepast:
• Assisteren bij de planning, de leiding en de evaluatie van het kamp
voor de wijk of de ring.

• Assisteren bij het innen van het
kampgeld en zo nodig geld inzamelen (zie ‘Richtlijnen voor de begroting van het jongevrouwenkamp’,
p. 90).

• Bijhouden aan welke vereisten is
voldaan.

• Een menu bedenken, voedsel inkopen, en de kampuitrusting inpakken.

• Eenvoudige eerste hulp verlenen, en
informeren hoe de nodige hulp kan
worden ingeroepen.

• Het kamp opzetten.

• Manieren bedenken waarop jongere
kampeersters zelfvertrouwen kunnen krijgen en van het kamp zullen
genieten.

• Roosters maken voor koken, afwassen, opruimen en vuur maken.
• Hulp bieden bij het vaststellen van
de behoeften waarin de wijk of de
ring tijdens het kamp moeten voorzien.
• Behulpzaam zijn bij het kiezen van
het kampthema van het jaar, en
voer activiteiten uit die met het
thema te maken hebben.
• Plannen maken voor taken tijdens
het kamp, zoals de devotional, de
plechtigheid bij het hijsen van de
vlag, voordrachten over het kampthema, samenkomsten bij het
kampvuur, getuigenisdiensten, ontspanning, sport, avontuurlijke activiteiten, handenarbeid en handwerken, muziek, activiteiten die gericht
zijn op milieubescherming, dienstbetoon en trektochten.
• Diensten verlenen als specialist op
een bepaald gebied.

• Praatgroepen leiden of daarbij assisteren. Jongevrouwen laten begrijpen wat hun ervaringen tijdens het
kamp met het kampthema te maken
hebben.
• De leiding nemen bij evaluatievergaderingen tijdens het kamp.
• Na het kamp met kampleidsters en
jeugdkampleidsters deelnemen aan
een evaluatievergadering.
• Manieren bedenken om bepaalde
jongevrouwen meer zelfvertrouwen
te geven door te voorzien in hun
behoeften. Mogelijkheden daartoe
zijn:
Voordat het kamp begint kennis met
ze maken.
Zich op de hoogte stellen van hun
behoeften.

• Schriftstudie met een groep jongevrouwen organiseren.
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Vóór, tijdens en na het kamp manie-

De training kan per wijk of per ring

ren bedenken waarop in die behoeften

gegeven worden. De training moet

kan worden voorzien.

omvatten: de organisatie van een

Bedacht zijn op momenten waarop
je anderen iets kunt leren.

Training van kampleidsters

tie over reglementen voor kamperen
dient plaatselijk te worden ingewonnen.
Gebruik de afdeling ‘Jongevrouwen’

kamp, leidingvaardigheid, kampeer-

(35704 120) en de afdeling

vaardigheden, kampactiviteiten,

‘Evangelieonderwijs en leiderschap’

muziek, en vereisten van de certifica-

(35903 120) van het Handboek kerkbe-

ten. Als de volwassen leidsters en de

stuur, boek 2 (35209 120) als basis

jeugdkampleidsters de training gevolgd

voor instructie in leidingvaardigheid.

hebben, mogen ze het insigne van jon-

Overweg hoe je deze informatie kunt

gevrouwenkampleidster dragen.

gebruiken voor de instructie aan kamp-

Onder leiding van het jongevrouwenpresidium zorgt de kampleidster
voor de training van de volwassen leidsters en de jeugdkampleidsters, voorDe delen getiteld ‘Voor kamperende

leidsters.

dat het kamp begint. De omvang van
jongevrouwen’ en ‘Mogelijke activitei-

Volwassen leidsters die samenwer-

de training wordt plaatselijk bepaald.
ten’ bevatten informatie over kampeer-

ken met jeugdkampleidsters moeten

vaardigheden, activiteiten, en de vereis-

aanwezig zijn als de jeugd zijn leiders-

ten van certificaten. Specifieke informa-

training ontvangt, en ook als zij hun

De assistent-kampleidster, de kampspecialisten en ervaren jeugdkampleidsters mogen hierbij assisteren.

98

taken op het kamp vervullen. De vol-

ouder(s) of voogd(en) worden uitge-

‘Come Hold Your Torches High’ (lied,

wassen leidsters moeten voor de jeugd

deeld of toegestuurd.

32510)

gelegenheden creëren om de vaardig-

Een ouder of een voogd moet, voor-

A Song of the Heart (compilatie van

heden die ze zich eigen hebben

dat een jongevrouw aan het kamp

muziek, 32509; ook audiocassettes

gemaakt te gebruiken, en ze moeten

deelneemt, een formulier invullen en

zijn beschikbaar)

ze aanmoedigen.

ondertekenen (zie hieronder) en bij de

Voorbereidende bespreking

jongevrouwenleidsters inleveren. Elk
jaar moet een nieuw formulier worden

De kampleidster organiseert onder
ondertekend.
leiding van het jongevrouwenpresidiLeidsters kunnen een kopie maken
um een vergadering ter voorbereiding,
van onderstaand formulier, of zelf een
informatie en introductie van het
formulier maken dat dezelfde informakamp. Tijdens deze vergadering krijgen
tie bevat.
de jongevrouwen informatie en

Richtlijnen
Richtlijnen voor de begroting van het
jongevrouwenkamp
Leden betalen niet en behoren niet
te worden aangeslagen voor deelname
aan programma’s van de kerk. Het is
echter toegestaan om de jongevrouwen
te vragen bij te dragen in de kosten van

instructies voordat ze naar het kamp

Aanvullend materiaal

een jaarlijks kamp. Jongevrouwen die

gaan. Ouders behoren hierbij te wor-

bijdragen in de kosten van hun jaarlijk-

den uitgenodigd en er wordt van ze

Handboek jongevrouwenkamp
(34573 120)

verwacht dat ze erbij aanwezig zijn. De

Young Women Camper badge (34681)

het geld daarvoor te verdienen. Het

volgende informatie dient te worden

Young Women Camp Leader badge

jaarlijkse jongevrouwenkamp kan ook

verstrekt:

(34682)

uit de unittoelage bekostigd worden.

• De doelen van het kamp

Kampeercertificaat jongevrouwen

Zie pp. 226 en 324 in het Handboek

• Een overzicht van de datums en de
kosten van het kamp

(34683 120)

kerkbestuur, boek 2 (35209) voor meer

Certified Camper Award (34684)

informatie over het gebruik van gelden,

• Regels van het kamp

Afdeling ‘Jonge vrouwen’ (35704 120)

begroting en inzamelingsacties voor

• Kamprooster

van het Handboek kerkbestuur, boek 2

het kamp.

• Spullen die de jongevrouwen moeten meebrengen, zoals de Schriften,
geschikte kleding, beddengoed,
zaklantaren, zakmes, iets tegen
insectenbeten, of zonnebrandolie.

Young Women Leadership Training

• Zaken die niet meegebracht moeten
worden, zoals radio’s, cassette- of
cd-spelers, of speelkaarten.
Een uitreikblad of brief met dezelfde

(videocassette, 53015)
Afdeling ‘Activiteiten’ (35710 120) van
het Handboek kerkbestuur, boek 2
Afdeling ‘Evangelieonderwijs en leiderschap’ (35903 120) van het Handboek
kerkbestuur, boek 2

informatie moet vóór aanvang van het

Voor de kracht van de jeugd (36550 120)

kamp aan elke kampeerster en haar

Lofzangen

se kamp worden aangemoedigd zelf

Kerkelijke normen
Tijdens het kamp dient men zich te
houden aan de normen die de kerk
stelt. De leidsters zijn er verantwoordelijk voor erop toe te zien dat de normen die gehanteerd worden voor kleding, muziek en activiteiten in overeenstemming zijn met wat de Heiland
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van zijn volk wil zien. (Zie Voor de

volwassen leid(st)er zijn tenzij de

kracht van de jeugd [36550 120].)

leid(st)er zijn of haar ouder of voogd(es)

Leeftijd van de deelneemsters
De jongevrouwen van twaalf tot en
met zeventien moeten worden aangemoedigd deel te nemen aan het jongevrouwenkamp. De leidsters moeten
uitzoeken welke meisjes twaalf
worden voordat het JV-kamp aanvangt
en die uitnodigen voor het kamp.
Uitzonderingen op dit beleid moeten
plaatselijk in overleg met de ouders en
priesterschapsleiders worden bekeken.

Jongevrouwen die geen lid van de
kerk zijn, kunnen deelnemen aan het
jongevrouwenkamp. Degenen die dat
willen hebben een gesprek met een lid
van het JV-presidium, die ze de normen van het kamp zal uitleggen en de
nodige informatie zal verschaffen.

De sabbat heiligen
Een kamp op zondag wordt ontraden. Als het echter niet anders kan,
moeten alle activiteiten en de kleding
in overeenstemming zijn met de geest
van de sabbat (zie Voor de kracht van de
jeugd, [36550 120], p. 32–33.)

ken en ziekten kunnen voordoen, moe-

p. 276). Als jongevrouwenleidster en

ten er voorzieningen worden getroffen

jongevrouwen in hetzelfde verblijf over-

voor noodhulp. Kampleidsters behoren

nachten, bijvoorbeeld in een blokhut,

het volgende te doen:

moeten er minstens twee volwassen

1. Zorg ervoor dat het kampeerterrein
en alle activiteiten zo veilig mogelijk
zijn.

vrouwen in hetzelfde verblijf zijn.
Behalve de jongevrouwenleidsters
moeten er ook te allen tijde voldoende
volwassen priesterschapsleiders in de
buurt zijn gedurende nachtelijke JVactiviteiten voor steun en bescherming.

blijven de priesterschapsleiders niet op
hetzelfde terrein als de jongevrouwen.

Reizen
Zie pp. 279–280 in de afdeling
‘Activiteiten’ (35710 120) van het
Handboek kerkbestuur, boek 2
(35209 120).

Verzekering
Zie p. 280 in de afdeling
‘Activiteiten’ (35710 120) van het
Handboek kerkbestuur, boek 2 (35209
120).

Accommodatie huren die niet
van de kerk is
Zie p. 278 in de afdeling

Begeleiding
‘Als er in tenten wordt overnacht,
mogen jongeren niet in de tent van een
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Omdat er zich in het kamp ongeluk-

is’ (Handboek kerkbestuur, boek 2,

Gedurende dergelijke activiteiten ver-

Deelname van niet-leden

Gezondheid en veiligheid

‘Activiteiten’ (35710 120) van het
Handboek kerkbestuur, boek 2 (35209
120).

2. Zorg dat er gedurende de gehele
kampperiode een verpleegster, een
arts, of een oordeelkundig iemand
met EHBO-ervaring aanwezig is.
Zorg dat je, voordat het kamp
begint, weet waar de dichtstbijzijnde
medische hulp te vinden is, en dat
je de noodzakelijke telefoonnummers en adressen bij de hand hebt.
3. Zorg dat er altijd een mogelijkheid is
om in geval van nood iemand te vervoeren. Een telefoon in de buurt is
wenselijk.
4. Zorg dat je eerste hulp kunt verlenen. Door een jaarlijkse herhaling
van vaardigheden waarmee je in
nood kunt handelen en van de
EHBO-beginselen ben je voorbereid
op noodsituaties.
5. Let op jongevrouwen of leidsters die
speciale medicijnen of speciale
medische zorg nodig hebben. (Zie
‘Secretaresse van de jongevrouwen’,
p. 91, formulier Toestemming en
medische verklaring, p. 94.)
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