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Kindervreugd en Diesterweg’s Hulpkas. 
23 april 2016 
 
Feestrede Jef Groffen. 
 
 
Goedemiddag dames en heren, goede middag Diesterweg’s Hulpkas 
 
Wat ongewoon, hier vooraan te mogen staan. Het overviel me bij het schrijven van deze tekst. Een vreemd 
gevoel, waarom weet ik niet. Hoewel.  
 
Ik ben een Stedelijk onderwijs product. Ik bracht, op 4 jaar na, al mijn schooljaren door in het Stedelijk 
onderwijs en vervolgde dan mijn traject in de voormalige Hogeschool Antwerpen nu AP. En nu? Nu ben ik 
leerkracht in datzelfde Stedelijk Onderwijs.  
 
Ik ben een Kindervreugd product, ik bracht, ik weet niet hoeveel, tijd door op speelpleinen, sportgroepen, 
vakanties, cursussen. En nu? Nu ben ik voorzitter van datzelfde Kindervreugd  
 
Het is in die laatste hoedanigheid, als voorzitter van Kindervreugd dat ik hier het woord tot u mag richten.  
 
Ik probeer het over Kindervreugd van vandaag te hebben en ook over Diesterweg’s Hulpkas. Ik probeer het 
over de relatie tussen deze twee organisaties te hebben. Over oude tijden en nieuwe winden, over 
ondersteunen waar nodig, maar ook over emancipatie, opleiden, vormen, bijsturen en een plaats geven in 
de maatschappij. Misschien zelfs een beetje over die maatschappij en hoe ze al dan niet in verandering is. 
 
Zo ik wilde snel wat knappe woorden in mijn rede verwerken, zo ben ik zeker dat wanneer u vanaf nu niet 
meer oplet u toch vind dat ik verstandig gesproken heb. 
 
Laat me bij Kindervreugd beginnen.  
Het Kindervreugd dat u bijna allemaal zo goed kent. Waar u bijna allemaal deelnemer, cursist, vrijwilliger 
misschien zelfs bestuurder was.  
 
Waarvan u waarschijnlijk de laatste jaren hoort, het is daar toch niet meer hetzelfde, het is niet meer wat 
het geweest is.  
Ik ben hier vandaag niet om dat te ontkrachten. Kindervreugd is niet meer wat het geweest is, maar, dat kan 
ook niet anders.  
Ik probeer kort een aantal evoluties en veranderingen te schetsen. Veranderingen die Kindervreugd de 
laatste jaren doormaakte, sommige door interne factoren, andere door externe invloed, maar allemaal uit 
bittere noodzaak. 
 
Laat me starten met wat het verste weg ligt van onze hoofzaak. 
Kindervreugd is de voorbije 15 jaar de weg van de depolitisering ingeslagen. Zo ben ik de eerste voorzitter 
die niet ook schepen van jeugd is geweest. Mijn voorganger Robert Voorhamme, was dat initieel nog wel 
maar op het einde van zijn Kindervreugd voorzitterschap werd uit de statuten de link tussen het 
schepenambt en het Kindervreugd voorzitterschap geschrapt. Vandaag de dag heeft Kindervreugd en 
Politiek zeer weinig met elkaar te maken. Uiteraard werken wij samen met de democratisch verkozen 
meerderheid die de stad bestuurt. Zij leveren een kabinet jeugd waar wij convenanten mee aangaan. We 
spreken helder af wat verwacht wordt en wat daar tegenover staat. We proberen uiteraard onze visie op 
jeugdwerk mee te geven maar zijn even bereid om mee te denken wanneer die visie anders is. 
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De raad van bestuur van Kindervreugd telt geen enkel politiek mandataris meer. Logisch toch, jeugdwerk 
heeft erg weinig met politiek te maken.  
Welke serieuze politieker kan nu ook tegen Kindervreugd zijn.  
Tegen wat Kindervreugd doet.  
Jeugdwerk moet pluralistisch zijn. Laat ons met eender welke bestuursploeg samenzitten en samen tot een 
zo performant jeugdwerk als mogelijk komen, verzuiling is niet meer van deze tijd, toch?  
 
Zijn we daar allemaal van overtuigd? 
 
Kindervreugd wil niet alleen pluralistisch zijn, we willen ook een ontmoetingsplaats zijn, waar kinderen zich 
kunnen ontwikkelen tot jongeren en volwassen die zinvol kunnen deelnemen aan de maatschappij van 
vandaag.  
 
Kindervreugd wil die doelstelling bereiken door Kinderen en jongeren te laten participeren aan 
kwaliteitsvolle activiteiten, activiteiten die hen uitdagen om in dialoog te gaan met anderen. Anderen die ze 
in hun dagelijkse omgeving niet zouden tegenkomen. 
Daarom organiseren wij nog steeds speelpleinen en vakanties en nog zoveel meer. 
 
 
De vakanties 
 
Kindervreugd organiseert een 80 tal vakanties in binnen en buitenland. De visie op vakantie is wat gewijzigd, 
we voeren een veel gezonder financieel beleid, we trekken door verschillende reden naar andere locaties 
dan wat traditioneel gekend was als de Kindervreugd locaties, maar de gedachte is nog steeds dezelfde. 
Kwaliteitsvolle vakanties voor iedereen. 
 
De speelpleinen 
 
Ook de speelpleinen zien er helemaal anders uit dan enkele jaren terug. Kindervreugd heeft nog maar één 
groot speelplein over. Het Peerdsbos. Daarnaast openende we, verspreid over enkele jaren, een 15tal 
nieuwe kleinere speelpleintjes in verschillende wijken in de stad Antwerpen en haar districten.  
Spelen in de wijk heeft dan ook erg veel succes.  
Onze Gekkootjes zijn bijna altijd uitverkocht. 
 
De animatorcursus 
 
We organiseren geen monitorscursus meer, maar 3 animators cursussen in de drie kleine vakanties. We 
bieden onze jonge vrijwilligers een veel uitgebreider vormingstraject aan. Het houdt niet op na de cursus en 
de stage. We sturen ze uit naar andere organisaties om daar hoofdanimators cursussen en 
instructiecursussen te gaan volgen. Ze komen dan terug met elders verworven competenties die de kwaliteit 
van onze organisatie steeds opnieuw aanscherpen. Zo blijven we fris en monter, zo blijft onze blik op de 
hedendaagse jeugd relevant. 
 
2 nieuwe projecten 
 
In 2016 zullen er twee nieuwe grote projecten worden toegevoegd aan onze werking.  
 
Zo zal binnenkort de Spelbus gelanceerd worden. Een project in opdracht van de huizen van het kind. We 
zullen concreet met een camionette en caravan volgeladen met gezelschapspelen en ander speelgoed 
verschillende locaties in de stad aandoen. De inwoners van de stad zullen in onze Spelbus speelgoed kunnen 
ontlenen met hun A-kaart en ze enkele weken later terug kunnen inleveren. Dit project heeft enerzijds de 
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doelstelling om de speelrelatie die ouders met hun kinderen hebben te versterken en anderzijds ouders te 
leiden naar de huizen van het Kind.  
 
Verder zullen we van start gaan met de WOENSDAGBENDE.  
Ik hoor sommigen al denken dat alles terugkomt. Kindervreugd had vroeger al een woensdagmiddagwerking. 
Het klopt dat Kindervreugd terug op woensdagmiddag actief zal zijn. We zullen echter, zeker in eerste 
instantie, naar speelpleinconcepten gaan. Concreet starten we met 4 scholen ( 3 uit het 
gemeenschapsonderwijs en één uit het vrije net) die hun deuren openzetten en waar wij de kinderen uit de 
buurt zullen opvangen op ALLE woensdagnamiddagen van het schooljaar. Al is opvang hier een lelijk woord. 
Kindervreugd wil veel meer doen dan alleen maar opvangen. Onze speelpleinvrijwilligers zijn nu dan ook 
volop aan het uitdokteren hoe we de speelervaringen van onze woensdagmiddagbende zo maximaal 
mogelijk ontplooien. 
 
Uiteraard mag ik niet vergeten dat Kindervreugd buiten zijn eigen administratief gebouw ook het volledige 
beheer van 2 jeugdverblijfscentra op zich nam. Zowel het Veen in Brecht als den Appeldijk in Weert, zijn niet 
alleen onze gebouwen maar zijn ook bemand met ons personeel. Duizenden Antwerpse schoolkinderen 
maken er sinds september 2014 de tijd van hun leven mee op meerdaagse schooluitstappen. Het aantal 
Schoolkinderen dat naar het Veen komt is sinds de overname van het beheer door Kindervreugd meer dan 
verdubbeld. 
 
Het gaat dus goed met Kindervreugd, het is niet vanzelf gegaan, maar ik geloof echt dat er na enkele 
moeilijke jaren een doorstart is gemaakt.  
De slogan van de nieuwjaarsreceptie was dit jaar dan ook, misschien is 2016 het mooiste wat ons overkomt.  
 
Laat me dan even focussen op de meerwaarde die Diesterweg’s Hulpkas vzw is voor het Kindervreugd van 
vandaag.  
 
De leerkracht in mij gelooft in de rol die een school kan spelen in de opvoeding van kinderen. Ik geloof 
echter ook, dat wat de school doet nooit voldoende kan zijn.  
Een belangrijk deel van de invloed op de ontwikkeling van een kind moet ook van buitenaf komen.  
Niet van de ouders, niet van de school. Daar komt jeugdwerk aan te pas.  
 
Ik noem het graag sociale correctie. Je moet in je leven heel wat fouten kunnen maken. Zolang je omringd 
bent door genoeg verschillende mensen zal je automatisch leren wat maatschappelijk aanvaardbaar is, hoe 
je je gedrag best aanpast, hoe je integreert. Wanneer je omringd bent door ouders, leerkrachten, 
klasgenoten en leeftijdsgenoten ben je op goede weg.  
Als de mensen waarmee je omringd bent echter steeds dezelfde zijn, loop je het risico dat bepaalde delen 
van de sociale correctie te sterk of te zwak benadrukt worden. Dat geeft soms vreemde bijwerkingen: een 
gekleurd waarden en normen patroon, sterk afwijkend gedrag, vreemde hobby’s over speciale kledingdracht 
en in extreme en gelukkig uitzonderlijke gevallen tot sociale isolatie. Sociale isolatie, met alle gevolgen van 
dien: geen kader meer voor je normen en waarden, geen aansluiting meer met je leeftijdsgenoten, geen plek 
in een school of later de arbeidsmarkt. Volgens mij is het die sociale isolatie die aan de basis ligt van 
fenomenen zoals radicalisering. Het is die sociale isolatie waar wij ( KV en DW), samen tegen moeten 
strijden.  
 
Hoewel we als Kindervreugd nog steeds het goedkoopste vakantieaanbod van heel Vlaanderen kunnen 
voorleggen merken ook wij dat de deelnameprijs van een vakantie te hoog ligt voor een significant deel van 
onze doelgroep. Ik wil u niet met cijfers om de oren slaan maar we merken erg duidelijk dat steeds meer 
ouders kiezen voor speelpleinen en steeds minder voor vakanties met overnachtingen. Uit alle bevragingen 
die wij daar rond doen blijkt dat de motivatie daarvoor weinig met kwaliteit of het overnachten te maken 
heeft. 
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De beweegredenen zijn in 9 van de 10 gevallen louter financieel. 
 
Deze trend baart mij serieuze zorgen, net omdat ik geloof dat onze vakanties een onuitwisbare indruk op 
kinderen kunnen nalaten. Los van de traditioneel opgeworpen sterke punten zoals: eens een week goed 
eten, eens een week elke dag douchen en eens een week elke dag in de buitenlucht, geloof ik dat de 
vakantie ervaring de meeste impact heeft op de sociale ontwikkeling van onze deelnemers.  
 
Als je A en B met elkaar optelt zou je hier dus de conclusie kunnen maken dat wie financieel zwakker staat 
om eender welke reden, ook nog eens meer kans maakt op sociale isolatie. Laat het net dat zijn waar wij, 
Kindervreugd en Diesterweg’s Hulpkas elkaar veel beter zouden kunnen vinden. 
 
De tussenkomsten die deelnemers van Kindervreugd van Diesterweg’s Hulpkas ontvangen zijn nu al 
significant. Kindervreugd is dan ook uitermate dankbaar voor die steun. Diesterweg draagt zo rechtstreeks 
bij aan het verwezenlijken van de Kindervreugd missie. En nog veel belangrijker aan het welbevinden van 
heel wat Antwerpse kinderen.  
 
Toch wil ik ook nog meegeven dat ik er zeker van ben dat onze organisaties dringend in overleg moeten 
gaan. Ik geloof echt dat we samen meer kunnen dan enkel het verlichten van de deelnameprijs. We moeten 
samenzitten en bekijken hoe we elkaar kunnen versterken.  
Wij moeten samen bekijken hoe wij onze impact kunnen vergroten en vooral hoe we veel meer kinderen 
kunnen helpen.  
 
Ik geloof dat dat, meer dan ooit, nodig is. 
 
Ik sta alvast ter uwer beschikking …. 
Ten slotte, wil ik nog even aankondigen dat in 2017 KV 80 jaar oud zal zijn.  
Een verjaardag die wij niet onopgemerkt willen laten passeren. We zullen dan ook al in 2016 starten met een 
uitgebreider festiviteitenprogramma.  
Zo zal op 21 oktober 2016 een allereerst fondsenwervingsdiner doorgaan.  
Aan tafel met Kindervreugd zal een zeer kwaliteitsvol etentje zijn met meteen ook een stevige 
deelnameprijs. De doelstelling is dan ook fondsen werven, die fondsen zullen we tot ver na onze 80ste 
verjaardag broodnodig hebben om onze missie blijvend te verwezenlijken.  
Zet “Aan Tafel met Kindervreugd” dus alvast in uw agenda. 
 
 
Dames en heren, ik heb gezegd  
 
 
Jef Groffen  
Voorzitter Kindervreugd 
 

 


