De kinderbedevaart
Sinds 2005 bestaat er een bedevaart speciaal voor de kinderen in de
bedevaart Mechelen-Brussel gedurende Hemelvaart in Lourdes.

Voor wie?
Deze groept zorgt voor de kinderen van de hospitaliers gedurende hun
diensturen zodat de ouders samen met hun kinderen naar Lourdes
kunnen komen om ten dienste van de zieken te zijn. We
onthalen kinderen van 4 tot 12 jaar.

De kinderbedevaart is bestemd voor kinderen van de
hospitaliers maar natuurlijk ook voor alle kinderen die
aanwezig zijn. Ook voor « extra-ordinaire » kinderen die
verblijven in het « accueil ». De kinderen die uit de
scoutsbewegingen komen zijn welkom in hun uniform.

Welke activiteiten worden er aangeboden?
De kinderen zijn welkom elke dag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u. De maaltijden worden genomen met hun gezin.

De kinderbedevaart is, zoals zijn naam het aanduidt, vooral een bedevaart. De aangeboden activiteiten zijn zeer
gevarieerd en heeben als doel om de boodschap van Lourdes, het leven van Bernadette te leren kennen via ludieke
activiteiten. Een deel van de activiteiten worden beleefd samen met de hele bedevaart. Zo kunnen de kinderen de
belangerijke momenten van de bedevaart beleven met alle pelgrims en zo ten dienste van de zieken, de
“andersvaliden” te kunnen zijn. Ze helpen gedurende de verplaatsingen, geven water tijdens de diensten. Dit allemaal
in functie van hun leeftijd.
Elk jaar maken ze ook een klein cadeautje die aan de pelgrims
« andersvaliden » word gegeven. Die kan een armbandje, een
tientje,… zijn.
Dus, de kinderbedevaart is een heel rijke week waar ze dingen
zullen ontdekken, vele ontmoetingen, vriendschap maar ook
momenten met hun gezin zodat iederen zijn belevenissen kan
vertellen.
Meer informatie bij Katy Prévost: prevostkaty@gmail.com

Een scoutsbedevaart
Sinds het begin van de bedevaart Mechelen-Brussel heeft de federatie
van de Europascouts en Gidsen gewenst om zich ten dienste van deze
bedevaart te stellen.
Hier in Lourdes kunnen we het 3e artikel van onze scoutswet volledig
in praktijk zetten: “de Scouts dient en helpt zijn evennaaste ».
Lourdes laat ons toe als scouts en gidsen om onze belofte volop te
beleven: « Onze evennaaste dienen »

Het heeft voor ons nog meer betekenis omdat alle scouts en gidesn over de hele wereld
die dienen in Lourdes dezelfde witte das dragen. Deze das symboliseert onze inzet en
onze dienst voor de zieken.
Door deze bedevaart te begeleiden beleven we dus een dubbele dimensie :
- Eeen intensieve belevenis van onze belofte door onze zieke broeders en zusters
te dienen.
- Maar ook de vele ontmoetingen en de hechte vriendschappen die we beleven
met andere scouts en gidsen die dezelfde das als ons dragen.

de Clan en Vuur Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ontvangt :
de voortrekkers en voortreksters (17 jaar en ouder)
- de gezinnen
- de verkenners en de gidsen vergezeld door hun ouders ( 13-16 jaar)
Deze drie leeftijdsgroepen laten toe dat iederen zich kan terugvinden met zijn specificiteit, zijn leeftijd, zijn wensen
om de bedevaart op de meest ideale manier te beleven.

… voor de Voortrekkers en Voortreksters
( 17 jaar en ouder)
Een team dat de harde kern vormt van de Clan en Vuur is bestemt voor de voortrekkers en
voortreksters. De scouts en gidsen die ouder zijn en die niet met kinderen komen maken ook
deel van deze ploeg.
Gedurende 5 dagen
Gedurendre 5 dagen wisselen we dienst bij de minder-validen af met ons clan en vuur leven.
We zijn bij hen aanwezig vanaf de ochtend. We helpen hen om zich te wassen en aan te
kleden. Vervolgens begeleiden we hen naar de verschillende activiteiten en naar de
Diensten.We animeren ook sommige Diensten en activiteiten voor hen.
We nemen ook de tijd om ons scoutsleven te beleven; maaltijden onder ons, leringen,
Clan/Vuur raden, Witte-Das wakes, onderdak in tenten in de “Camp des Jeunes”, het bidden
van de rozenkrans, team-building activiteit, …

Ben je geen scouts of gids ?
Geen enkel probleem! Je kan met ons meekomen ookal ben je geen scouts of gids. Elk
jaar komt er iemand mee die geen scouts of gids is. We ontvangen je met veel plezier
zodat je de scoutsvriendschap en de onbaatzuchtigheid doorheen onze zieke broeders
kan ervaren… Wees welkom!

… voor de gezinnen
Zoals elk jaar zijn we heel blij om gezinnen te verwelkomen waarvan de
ouders actief waren of nog steeds actief zijn in de Europascouts- beweging.
Gedurende de dag nemen hun kinderen, van 4 tot 12 jaar oud, deel aan de
kinderbedevaart. De jongeren van 13 tot 16 jaar oud nemen deel aan de
verkennerbedevaart(zie infra). Dit maakt het mogelijk om hun dienst bij de
witte dassen te beleven door de zieken bij te staan.
Als er gezinnen komen met kinderen die jonger dan 4 jaar zijn word er een
afwisseling gedaan om op die kinderen te passen. Zo word hun rythme niet verstoord en kunnen de ouders toch ten
dienste van de zieken zijn.
De ouders die het wensen kunnen hun uniform dragen. We verwelkomen natuurlijk ook diegene die geen scouts
zijn.

… voor de verkenners en gidsen ( 13 tot 16 jaar)

De Clan en Vuur Onze-Lieve- Vrouw van Lourdes heeft een groep samengesteld voor de gidsen en
verkenners tussen 13 en 16 jaar oud. De jongere moet deelmaken van een scoutsbeweging. Die
scoutsbeweging moet niet zozeer de Europascouts-beweging zijn.

Ze zullen een aangepast camp onder hen, in uniform, beleven en zullen een
aangepaste taak aan hun leeftijd hebben (schoonmaak, hulp bij de verplaatsingen,
hulp bij de maaltijden, animatie, …) In mate van het mogelijke et in mate van het
aantal zullen ze dit ervaren in patrouilles onder de leiding van een leider/leidster. Ze
zullen ook slapen in tenten in de “Camp des Jeunes”.
Ze zullen ook sommige momenten beleven samen met de Clan en Vuur.

Praktische informatie:
Data: van 17 tot 23 augustus 2018
Onderdak: In tenten in de « Camp des Jeunes ».Als er ouders/ gezinnen wensen, kunnen ze ook in een hotel verblijven
op hun kosten. De verkenners en de gidsen slapen zowieso in tenten.
Prijs: 120€ (zonder vervoer)
Informatie en inschrijving bij de Vuurleidsters:
Anne Boulanger-Dufour, RS en Carole Van Robaeys
feu.nddelourdes@scouts-europe.be

