Woordje van de redactie
Lieve lezers,
Bij de start van een nieuw jaar hoort natuurlijk een nieuwe uitgave van Awardwereld! Deze maand nieuwe verhalen
over verschillende onderdelen van het Awardprogramma en internationale ervaringen, dus lees snel verder!
In de vorige uitgave van Awardwereld riepen we al op tot het insturen van verhalen over een Award ervaring. Deze
maand een bijzonder verhaal, geschreven door Jenny Schoevers. Zij nam deel aan het Sparkcamp in Finland en
interviewde daar enkele andere deelnemers. Fleur Cruijsen ging naar Zuid-Afrika voor haar Residentieel Project en
Fleur van Munster doet vrijwilligerswerk bij het taalmaatjesproject!
Natuurlijk willen wij nog meer van zulke leuke en interessante verhalen voor in Awardwereld. Heb jij een gave
expeditie gelopen, doe je bijzonder vrijwilligerswerk of is er iets anders wat je zou willen vertellen over jezelf, schroom
dan niet ons een mailtje te sturen! Hetzelfde geldt als je iemand van de Award in het zonnetje wilt zetten, of als je,
bijvoorbeeld als begeleider, iets over je werk wilt vertellen. Je kunt dan een mailtje sturen naar
nieuwsredactie@outlook.com

In het zonnetje gezet

De redactie wens jullie een prachtig 2014, met vooral veel leesplezier!
Liefs, de redactie

Deze maand staat Fleur van Munster, Gouden Award deelneemster, in het zonnetje! Lees snel naar wat haar
inspireert om de Award te doen en hoe zij voor het onderdeel Maatschappelijke Betrokkenheid een positieve
bijdrage levert aan het leven van een mevrouw uit Somalië!
Mijn naam is Fleur van Munster en sinds 2012 ben ik bezig met het behalen van de Gouden Award. Ik heb als eerste
mijn expeditie en het Residentiële Project gedaan. Daarna ben ik aan het onderdeel maatschappelijke
betrokkenheid begonnen. Ik wilde graag een project kiezen waar ik me enthousiast voor zou gaan inzetten en
waarbij ik mijn kwaliteiten kon inzetten, zodat ik echt een bijdrage zou kunnen leveren. Ik ben toen bij het
taalmaatjesproject uitgekomen.
Voor het taalmaatjesproject ga ik iedere week ongeveer een uurtje naar een mevrouw, afkomstig uit Somalië, om
met haar te kletsen. Het is niet de bedoeling dat ik haar les geef; les krijgt ze namelijk op school. Het is de bedoeling
dat ze hetgeen ze op school leert, kan toepassen tijdens dit uurtje praten. Zelf heeft ze weinig contact met
Nederlands sprekende mensen, omdat ze toch trekt naar de andere Somaliërs uit haar omgeving. Inmiddels is er
door de organisatie waar ik vrijwilligerswerk voor doe een groep opgericht die zich inzet voor het stimuleren van het
maken van contacten, dus er wordt aan gewerkt!
Je kunt het uur dat je naar je taalmaatje gaat zelf invullen. Soms ga ik bijvoorbeeld samen koken of bakken met
haar en praten we ondertussen over van alles en nog wat! De cultuurverschillen, die duidelijk aanwezig zijn, maken
het heel leuk en interessant.
Wat ik heel mooi vind om te zien, zijn de momenten waarop ze iets goed zegt in het Nederlands, waar ik haar
eerder op had verbeterd. Zo zie je vooruitgang en heb je het gevoel dat het echt zin heeft wat je doet. Verder is ze
heel erg gastvrij. Elke week word ik opnieuw vrolijk van het moment dat ik binnenkom en weer wegga. Ze
verwelkomt me altijd hartelijk en bedankt me voor alles als ik weer moet gaan.
Ik kan anderen dit project zeker aanraden! Ik heb echt het gevoel dat ik haar help met durven spreken en dat ze
vooruit gaat. Uiteindelijk zal niet alleen zij, maar zullen ook haar kinderen er voordeel bij hebben als ze de taal goed
spreekt. En zelf vind ik het natuurlijk super leuk om te doen en leer ik er ook een heleboel van!

Coming up
 13 februari: Bijeenkomst projectbegeleiders
 29 maart : Uitreiking Gouden Awards, Den
Haag. Ben je helemaal klaar met Goud en wil
je aan deze uitreiking meedoen? Stuur dan
vóór 1-2-2014 je logboekje naar Pascalle Cup
voor aftekenen en akkoord!
 5 april : Training voor beoordelaars op een
locatie centraal in het land. Programma van
10.00 – 17.00 uur. Opgeven kan via de site
www.intaward.nl
 25 april : Training voor nieuwe projectleiders.
Programma van 10.00 – 20.30. Opgeven kan
via de site www.intaward.org

Wist je dat …
De Award Nederland een nieuwe website heeft? Surf snel naar
www.intaward.nl! De website redactie is net als de redactie
van Awardwereld altijd op zoek naar leuke en mooie
verhalen. Wil jij dat jouw verhaal op de site of in Awardwereld
komt? Mail ons dan snel! nieuwsredactie@outlook.com

DONATEUR
Word donateur van de award! Bij een bijdrage van
€50,- per jaar ontvangt u de nieuwsbrief thuis
Óf word vriend van de award! Bij een bijdrage van
€500,- wordt u uitgenodigd voor alle evenementen van de
award én ontvangt u de Nieuwsbrief thuis.
U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer
1528.69.204 t.n.v. St. Vrienden van de Award in NL
te Hilversum
Kijk voor meer informatie op www.intaward.nl

The Award goes
international!
Een Residentieel Project voor je Gouden Award : tal van mogelijkheden en soms dus best lastig om te kiezen wat je gaat doen. De
redactie heeft daarom aan een Gouden Award deelneemster gevraagd naar haar Residentieel Project.
Fleur Cruijsen is in de zomervakantie naar Zuid-Afrika geweest, omdat ze graag het Residentieel Project voor de Gouden Award
wilde afronden. Ze kon er ook voor kiezen om naar de scouting te gaan, maar omdat Fleur erg avontuurlijk is en reizen een deel
van haar leven is, heeft ze ervoor gekozen om meer van de wereld te zien.
Fleur: ‘Ik heb veel bijzondere activiteiten gedaan : we zijn bijvoorbeeld naar een sloppenwijk gegaan. Deze sloppenwijk kreeg al
hulp van de overheid, maar het was ontzettend indrukwekkend. Eén van de leukste activiteiten die we hebben gedaan was
zeker het Residentieel Project. We gingen samen met Zuid-Afrikaanse jongeren klaslokalen opknappen. We konden gesprekken
houden met de Zuid-Afrikaanse jongeren en op deze manier culturen uitwisselen. We hebben vooral veel gelachen. Niet alleen
het Residentieel Project was leuk, ik heb eigenlijk overal van genoten. Ook in het bijzonder van de expeditie.’
‘Je zag veel verschil in cultuur en gedrag met de mensen uit Zuid-Afrika. De meeste mensen uit Zuid-Afrika waren filosofisch en
idealistisch ingesteld. Dat is in Nederland natuurlijk heel anders’. Jeanine, haar begeleidster, heeft Fleur af en toe aan het denken
gezet. Zo zeggen familie en vrienden vaak tegen haar: ‘Ja hoor Fleur, jij wel.’ ‘Maar Jeanine vertelde mij dat ik mezelf daardoor
niet hoef af te laten schrikken. Een quote die haar bij zal blijven is dan ook: ‘If your dreams don’t scare you, they aren’t big
enough’. Dit paste goed bij Fleur, omdat ze nog veel wil gaan doen in haar leven.
Op de vraag of Fleur nog een keer terug wil naar Zuid-Afrika, reageert ze erg enthousiast. Ze wil graag een keer terug, zodat ze
nog meer delen van Zuid-Afrika kan zien. Daarnaast wil ze ook nog graag naar andere landen.
‘Of ik nog meer te vertellen heb?! Ik kan wel een boek schrijven over de avonturen die ik allemaal heb meegemaakt’ vertelt
Fleur. ‘Het was gewoon super, dit kwam vooral door de gezellige groep, mijn begeleiders en de gastvrijheid van de ZuidAfrikaanse bewoners.’

“If your dreams don’t scare you, they
aren’t big enough!”

Mijn expeditie
''Let it be, oh let it be''
Nieuwe (internationale )vrienden maken, samen lachen, bij het kampvuur samen liedjes zingen en uiteindelijk een zilveren of
gouden expeditie lopen.. Afgelopen zomer werd dit allemaal werkelijkheid tijdens het Sparkcamp. Deelnemers uit acht
verschillende landen (Finland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië, Turkije, Tsjechië en Nederland) met verschillende
culturen ontmoeten elkaar tijdens dit tiendaagse kamp in de bossen van Finland. Kotryna en Źan vertellen jullie wat zij ervan
vonden.
''Avontuur!'' is het eerste wat Kotryna (18 jaar, Litouwen) zegt als ze het Sparkcamp beschrijft. Kotryna was een van
Awarddeelnemers die in juni Finland al bezocht voor de laatste voorbereidingen. '' Toen ik in juni naar de APV-meeting ging,
dacht ik al: Deze plek is de perfecte plek voor een kamp! Toen ik in augustus weer terug kwam, was ik zo enthousiast! Het was
leuk om nieuwe mensen met andere achtergronden te leren kennen. Het hoogtepunt van het Sparkcamp was natuurlijk de
expeditie. Ik was het niet gewend om door heuvels te lopen (in Litouwen is alles vlak) en soms was het echt zwaar voor me,
maar gelukkig had ik een leuk team dat me steeds aan het lachen bracht!”
'' Wooohh wat een mensen!'' was Źan's (19 jaar, Slovenië) eerste reactie op het kamp. ''Via mijn mentor had ik gehoord over het
Sparkcamp, het leek mij geweldig om in Finland een gouden expeditie te lopen. Mijn doel was kennis opdoen en nieuwe
vrienden maken. Dat laatste is zeker gelukt! Ik moest het meeste wennen aan de lange dagen hier; zonder dat je het doorhad
was het al middernacht en het begon nog maar net te schemeren. Het leukste vond ik de expeditie. Vooral het lachen met mijn
groep was erg leuk. De expeditie in Finland vond ik veel makkelijker dan die in Slovenië, we hoefden ook bijna niet te
navigeren. ''

Natuurlijk hebben Kotryna en Źan ook een boodschap aan de Nederlandse Awarddeelnemers:
Kotryna: ''I really want to wish you all luck taking part in the award and doing all activities and maybe one day you too will get
a chance to go to an expedition camp like this. Also, greeting from Lithuania and hopefully I will get a chance to
meet you, more amazing people from The Netherlands ''
Źan: ''Guys, you rock! (And the dutch assessor too.:) I hope we meet again some day.''
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