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INLEIDING

Vriendeneen
KSA’ers
In dit document kan je zowel
viering als enkele bezinningen terugvinden.
Moeten
we het jullie
latenweg
weten?
De mooistezetten
tijd van het
jaar komt
er aan! Wellicht
popelen
Wij hopen dat we op deze
manier
je op
kunnen
voor
de zomer
en wensen
je
ook jullie al vol ongeduld om op kamp te kunnen vertrekken. Ongetwijfeld borrelen in jullie
alvast een welverdiend hoofd
kamp
toe. ideeën voor supertoffe activiteiten, mega decors en een spannend verhaal om
al massa’s
van het kamp hét topmoment van het werkjaar te maken.

Maar het allerbelangrijkste op kamp blijven toch jouw KSA-vrienden, niet? De ‘K’ in KSA wil dit

Geniet van de zomer, geniet
van
enGroei
vooral
geniet
KSA-tijd!
nog extra
in deelkaar
verf zetten.
uit jezelf
en groeivan
uit totdeze
‘grote’ geweldige
KSA’ers die de vriendschap
De werkgroep K,
Proost Jos,
Gouw-proost Bart,
K-medewerker Jolien

echt beleven. Om hierbij zinvol stil te staan, boksten wij deze K-ampzending in elkaar. Het ga
jullie goed op K-amp!
Met een stevige KSA-groet
proost Dirk Decuypere
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k-trekker

Sla je vleugels uit
als K-trekker.
Waar wacht je nog op?
Registreer je in Digit!
Heb je nog een vraag, mail
naar K-trekker@ksa.be
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kampviering
Met het jaarthema ’10 op team’ in het achterhoofd werd er gekozen om het de viering in het thema ‘Fata
morgana’ te gieten. Hierbij krijgt de groep 10 opdrachten die ze tot een goed einde moeten brengen. Bij
elke volbrachte krijgen ze een ster toegereikt. Met als doel een tiensterren-KSA te worden.

Voorbereiding
*
*

*
*

Je kan je thema verwerken in de viering, vervang Geena en Sergio door 2 of meerdere personages uit je
thema. Ook kan je de ‘doe-moment’ aanpassen zodat ook deze kan passen in het kampthema.
8 van de 10 sterren kan je op voorhand al een beetje oefenen. Deze opdrachten kan je op voorhand aan
andere laten weten zodat er een moment wordt voorzien zodat bijvoorbeeld een dansje of lied kan worden
voorbereid en geoefend.
Voor het ‘doe-moment’ deel je leden in groepen van +/- 8 leden per groep, leeftijden gemengd. Hou daarbij
wel rekening met de contactbubbels.
Er zal waarschijnlijk materiaal nodig zijn. Spreek op voorhand met je leidingsgroep af welke materialen
er mogen gebruikt worden (bijvoorbeeld ballen/hoepels/balken/kussens/legen bakken/… en niet zozeer
potloden of ander klein materiaal)

KRUISTEKEN
Proost/priester/pastoor:
Goedemiddag.
Jullie zijn op kamp/vertrekken op kamp. De beste tijd van het jaar!
Wij zijn hier allemaal samen om even stil te vallen.
Wij staan even stil bij iemand die altijd bij ons is.
Iemand die heel klein en eenvoudig onder ons aanwezig is.
Hem die we noemen ‘ik zal er zijn voor jou’.
Hij die is ‘de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Amen.

DE K-ZOMER VAN 2020! / 3

Sterrenjacht: Ster 1 en 2
(2 uitbundige presentatoren komen op het toneel, vertellen het concept van Fata Morgana)
Sergio:
Goedemorgen allemaal, wij zijn Geena en Sergio. Wij hebben een heel speciale vraag: we zijn op zoek naar een
KSA-groep. Niet zomaar een KSA-groep, maar een tiensterren-KSA!
En wij vroegen ons af of jullie dat kunnen zijn.
(Er mag nog wat meer show bij)
Leiding 1:
Zeg maar, wat moeten we allemaal kunnen om een tiensterren-KSA te zijn? Want ik denk dat wij als KSA …
eigenlijk wel een tiensterren-KSA zijn.
Geena:
Ahaaa, dat is een goede vraag. Een tiensterren-KSA kan dansen en zingen, maar kan ook enkele heel speciale
dingen waarbij iedereen het beste uit zichzelf zal moeten halen.
Leiding:
Volgens mij zijn jullie dan aan het goede adres! Ik ben er zeker van dat wij dat kunnen.
Sergio:
Zullen we anders gewoon eens kijken of jullie die 10 sterren verdienen?
Om de eerste twee sterren te bemachtigen moeten jullie kunnen zingen en dansen. Kunnen jullie dat?
Ja? Dat wil ik dan wel eens zien.
(zangstonde en dansje worden getoond)
Geena:
Jullie hebben laten zien dat KSA … kan zingen en dansen, de eerste twee sterren zijn binnen!
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De sterren die soms over het hoofd worden gezien: Ster 3
Sergio:
Alrighty. Al dat zingen en dansen, Geena, daar word ik zo gelukkig van.
Kijk ik kan zelfs niet stoppen met dansen en zingen.
(Sergio blijft nog een beetje na dansen en bewegen)
Kunnen we hen ook geen 10 sterren geven voor het dansen en zingen?
Geena:
Voor alleen het dansen en zingen? Maar nee.
Ik weet nog iets wat heel belangrijk is om een tiensterren-KSA te zijn.
Sergio:
Ah, ja? Wat dan wel?
Geena:
Sommige mensen zijn zo druk met zichzelf bezig dat ze andere mensen, die in hun ogen minder belangrijk zijn,
letterlijk of figuurlijk met hun ellebogen wegduwen of zelfs niet eens zien.
Een tiensterren-KSA mag zo niet zijn.
Naast in de spotlights staan, zoals tijdens het zingen en dansen, moet je soms ook eens een andere kant van
jezelf laten zien.
Leiding 2:
Beste Geena, ik kan je verzekeren dan wij hier ook die ander kant van onszelf kunnen laten zien.
Je ziet het wanneer een lid haar/zijn vriendje recht helpt wanneer die is gevallen.
Je ziet het wanneer een leider iemand op zijn schouders neemt tijdens een lange wandeling.
Leiding 3:
Je ziet het wanneer een lid na een kei lekkere maaltijd de koks helpt bij de afwas.
Je ziet het wanneer een leidster door haar knieën gaat en luistert naar hoe een lid zich echt voelt.
Dit zijn kleine dingen die ervoor zorgen dat er niemand over het hoofd wordt gezien!
Leiding 4:
En soms, als we even niet opletten kan het zijn dat we iets doen waar we achteraf misschien van denken “Dju,
dat had ik beter niet gedaan!” Ook dan laten we zien dat we nog steeds een tiensterren-KSA zijn. Wij zeggen
sorry!
(De leden maken, eventueel samen met hun leiding, per groep een sorrytekstje. Deze kunnen op dit moment
worden voorgelezen. Mogelijke vorm van sorrytekstjes: “Beste Leiding, Wij komen sorry zeggen. Soms zijn we
niet goed gezind en luisteren we niet terwijl jullie veel tijd hebben gestoken in het maken van een spel. Wij gaan
ons best om ons beste beentje voor te zetten!”)
Geena:
Amai, heb je dat gehoord Sergio? Een welgemeende sorry zeggen is echt niet zo gemakkelijk!
Dat verdient een derde ster!

DE K-ZOMER VAN 2020! / 5

Handen gevraagd: Ster 4
Proost/priester/pastoor:
Alleen kunnen we geen tiensterren-KSA worden.
We kunnen wel samenwerken, de handen in elkaar slaan om zo de droom van God waar te maken.
Samen kunnen we veel meer!
Handen gevraagd, samen staan we sterker! We zingen het uit.
Voor al dit gezang geef ik jullie graag jullie 4e ster.
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Had Jezus ook een KSA-groep?
Proost/priester/pastoor:
Had Jezus ook al eens gedacht aan een tiensterren-KSA?
Een eigen KSA-groep heeft hij nooit gehad, jammer!
Maar hij had een groep vrienden, zijn leerlingen, waarmee hij heel veel avonturen beleefde.
Hij vertelde ook hele mooie verhalen. Een van de verhalen is het volgende verhaal:

Een man is op weg van de stad Jeruzalem naar de stad Jericho. De weg gaat door een dorre, verlaten
streek. Ineens springen enkele rovers voor de man en vallen hem aan. Hij wordt geslagen, de rovers
pakken hem alles af en lopen vlug weg. De man heeft pijn en blijft liggen. Toevallig komt er een priester
langs. Hij ziet de man aan de rand van de weg liggen. Maar hij stapt snel verder. Hij gaat voorbij zonder
te helpen. Even later komt er een andere reiziger langs: het is een leviet, iemand die de priesters helpt
in de tempel. Hij doet net als de priester: hij gaat in een boog om de gewonde heen, alsof hij niets
heeft gezien. Dan komt Semer voorbij. Semer is een Samaritaan. De gewonde man ziet hem en denkt:
‘Oei... een Samaritaan! Daar heb ik nooit van moeten weten... die helpt me zeker niet.’ Maar Semer
ziet de gewonde. Dat vindt hij zo erg dat hij stopt. Hij geeft de gewonde man te drinken. Dan verzorgt
hij de wonden. Als hij klaar is, legt hij de gewonde op zijn ezel en brengt hem naar een herberg. Daar
mag de man blijven tot hij is genezen. Semer gaat naar de baas van de herberg, geeft hem geld en zegt:
“Wil je alsjeblieft goed voor hem zorgen, en als het meer kost, dan zal ik het u wel betalen wanneer ik
terugkom.” (Luc. 10, 29-37)

NAASTENLIEFDE
Leiding 5:
God roept ons op om onze naasten lief te hebben?
Maar wie zijn onze naasten eigenlijk?
De mensen die je liefhebt zijn er sowieso al bij. Maar het gaat ook verder, het zijn ook de mensen die jij met
liefde behandelt. Het is niet altijd gemakkelijk maar het gebaar is zo belangrijk voor de anderen.
Je je zorgt voor een ander die pijn heeft, ook al is het niet je vriend of vriendin.
Je komt op voor iemand die gepest wordt, ook al word je daardoor zelf uitgelachen.
Je speelt met kinderen in je buurt ook al ken je die niet zo goed.
Is dat gemakkelijk? Nee, helemaal niet maar ik denk dat jullie KSA’ers niet bang zijn van een uitdaging.
KSA’ers zijn al goed bezig met die naastenliefde, al ben ik benieuwd wat er zou gebeuren als je net dat extra
beetje liefhebt. Gaan jullie de uitdaging aan?
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De grote uitdaging: Ster 5 en 6
Tijdens dit doemoment zal er een uitdaging worden uitgelegd aan jullie. Het is aan jullie om deze tot een goed
einde te brengen en zo twee sterren te verdienen.
Het doel is om een voorwerp te verplaatsen van punt A naar punt B, zónder het effectief met je handen aan
te raken. Het voorwerp moet steeds ‘gedragen’ worden door iemand. Je mag er dus niet mee gooien of tegen
stampen. Zorg ervoor dat alle deelnemers van deze viering het voorwerp hebben ‘gedragen’.

VOORSTELLEN
Zorg dat jong en oud mee kunnen strijden voor de sterren. Bijvoorbeeld zorg dat een ster/breekbaar iets/… een
bepaalde afstand moet overbruggen. Laat de leden met hun leiding op een bepaalde tijd een parcours maken
met balken, bakken, touwen en ander materiaal. Laat hen een strategie bedenken hoe je dit voorwerp kunnen
doorgeven zonder het aan te raken met hun handen (bijvoorbeeld door het met 2 stokken vast te klemmen, een
soort ophangsysteem maken, het inpakken met laken, …) Geef hen ook hier voorbereidingstijd voor. Laat hen
vervolgens de opdracht uitvoeren. Is de opdracht goed gelukt worden er hier nog 2 sterren uitgedeeld.

DANKEN: STER 7
Sergio:
Woehoe, wat was dat een spektakel zeg. Deze zotte opdracht zou nooit tot een goed einde zijn gebracht zonder
het werk van iedereen. Dank je wel daarvoor.
Het vergt een grote inspanning om echt te laten merken waarvoor je dankbaar bent. Zijn er nog mensen die je
wil danken? Waarom wil je hen bedanken?
(De leden maken, eventueel samen met hun leiding, per groep een Danku tekstje. Deze kunnen op dit moment
worden voorgelezen. Mogelijke vorm van danku tekstjes: “Beste Leiding, Wij willen jullie graag danken voor mij
te helpen toen ik gevallen was. Ik was droevig maar door jou kan ik nu weer lekker meespelen.)
En zo komt het dat de 7e ster ook binnen is!
Proost/priester/pastoor:
Andere danken is zeer belangrijk. Wij danken ook God dat hij aanwezig is in ons midden.
(De proost-priester/pastoor spreekt het DANKGEBED uit.)
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Onze Vader: Ster 8
Proost/priester/pastoor:
Jezus roept ons op om elkaar lief te hebben, onze naasten lief te hebben.
Geen gemakkelijke opdracht.
Er is altijd iemand die jou helpt bij deze opdracht, iemand die wij ‘onze Vader’ mogen noemen.
Om hem om hulp te vragen, bidden we samen het gebed dat ons kracht kan geven.
Samen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens: Ster 9
Lid:
‘Heb je naasten lief’ zegt Jezus. Help anderen ook al ben je boos op hen. Kom op voor anderen ook al kan je er
zelf door uitgelachen worden. Dat is niet de meest gemakkelijke opdracht.
Dan moet je anderen helpen en steunen.
Zo maken we van onze KSA een tiensterren-KSA.
En zo maken we een plaats waar iedereen kan zijn wie hij of zij is.
Je barmhartigheid brengt vrede en vriendschap, overal ter wereld.
Proost/priester/pastoor:
Moge Jezus ons allemaal de kracht geven om zo’n grote mensen te worden. Moge zijn vrede met ieder van jullie
zijn en laten we die grootheid, die vrede en vriendschap brengen in KSA en overal waar we komen. Wens elkaar
de vrede met een stevige handdruk of een warme knuffel.
(Proost/priester/pastoor vervolgt de communie)
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KSA-gebed: Ster 10
Proost/priester/pastoor:
Laten we nu tot slot samen het KSA-gebed bidden.
Een gebed dat ons helpt groeien uit onszelf.
Een gebed dat ons uitdaagt om van onze KSA een tiensterren-KSA te maken.
Samen:

Om de vriendschap ondereen danken wij U, Heer.
Om uw vriendschap bidden wij U, Heer.
Geef zon in ieders hart als wij zingen en spelen,
trekken en keren, plannen en kamperen.
Vergeef ons, en hou ver van ons
de ruzies en de vetes,
het weren van wie minder lijkt,
het trappen op elkaars geluk.
Hou in ons wakker
het geloof en het goede vertrouwen
en wijs ons de wegen en de tekens
om dit met elkaar te delen.
Help ons zo te leven
dat ook Gij, Heer,
aan ons in KSA
veel vreugde moogt beleven.

ZEGEN
Geena:
Jullie verdienen zo de 8e, 9e en 10e ster.
Als we nu alle sterren optellen komen we aan tien sterren.
Sergio:
’t Is toch ongelofelijk, hé!
We kwamen kijken of deze KSA-groep veel show kon geven maar ik ben erachter gekomen dat een tiensterrenKSA veel meer in zijn mars heeft.
Zingen, dansen maar ook elkaar graag zien.
Dat zijn hier allemaal grote KSA’ers, zo’n bende dikke vrienden en er is hier zoveel inzet.
Doe zo voort, gasten, jullie zijn héél goed bezig!
Proost/priester/pastoor:
Moge de God van liefde, vrede en vriendschap ons allen zegenen met een groot hart voor mekaar.
Moge Hij ons de kracht geven om uit onszelf te groeien zodat we er zijn voor elke mens, in
het bijzonder voor zij die het moeilijk hebben.
God gaat met ons mee, Hem die we noemen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
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K-momenten op Kamp
-12-JARIGEN
Jij bent voor mij een ster
Wat heb je nodig?

Drie sterren per lid, kleurpotloden en balpennen/stiften

Uitleg:

Verzamel alle leden in een kring. Alle kindjes krijgen drie sterren die ze mogen
versieren en waar ze een boodschap/positieve eigenschap mogen opschrijven
voor andere kindjes. Eéntje voor de persoon rechts van hen en twee die ze aan
iemand naar keuze mogen geven. Je kan de sterretjes dan ophangen op één plaats
zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn. Op het einde van het kamp kunnen ze de
sterretjes meenemen naar huis.

Als het donker is, vind je pas sterren
Wat heb je nodig?

Breeklichtjes

Uitleg:

Lees het verhaal van de ster voor aan de leden. Laat hen daarna even stilstaan met
volgende gedachten: Wanneer jij iemand kent die voor jou wel eens een ster is
geweest, mag je jouw breeklichtje laten branden.
Hang deze rond je arm of aan je bed vanavond zodat je er steeds wordt aan
herinnerd dat ook jij een ster kan zijn voor anderen als het voor hen even donker
is, als ze het even moeilijk hebben.

Verhaal:

De ster. “Excuseer, vriend,” vroeg een man in een vrachtwagen, “weet jij waar het
Boogplein ligt?” “Ja ja, dat weet ik,” zei de jongen. Maar omdat hij het moeilijk
kon uitleggen, zei hij: “Wacht even, mijnheer, ik zal voorop rijden met mijn fiets.
Volg maar.” “Hier is het, mijnheer.” “Dankjewel, dat jij mij de weg gewezen hebt.”
De bestuurder keek of hij iets kon geven. “Hier,” zei hij, terwijl hij aan zijn voorruit
prutste, “Dit is een ster, die met een gummistop aan een ruit kleeft. Als je op dit
knopje duwt, geeft ze licht. Zo is het in mijn vrachtwagen een beetje Kerstmis.
Maar nu krijg jij ze, want jij was voor mij vanavond een echte ster.” Hij wuifde nog
even, maar de jongen zag het niet: hij had een en al aandacht voor zijn mooie ster.
‘s Anderendaags nam de jongen zijn ster mee naar school. De meester vertelde
over profeten. “Een profeet is een wegwijzer, een ster voor zijn volk,” zei de
meester. Daarna vroeg hij: “Hoe kan iemand een ster zijn voor een ander?” De
jongen stak zijn vinger op. “Meester, wanneer je met je fiets voor een auto rijdt om
hem de weg te tonen.” Enkele kinderen lachten stiekem. Toen de jongen zijn ster
liet zien, zijn verhaal vertelde, en ook nog de ster liet branden, waren ze een en al
bewondering. (C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode, 2007, p. 349)
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De vonk
Wat heb je nodig?

Vuurwerkstokjes, lucifer

Uitleg:

Zet alle leden in een kring en geef elk van hen een vuurwerkstokje.
Doe het eerste stokje aan met een lucifer. Vertel aan de rest van de groep wat voor
jou een ‘vonkje’ is of was. In het begin van het kamp kan dat iets zijn waar je naar
uitkijkt. Meer op het einde van het kamp kan je vertellen waar je dankbaar voor
bent/ wat voor jou een topmoment was. Geef vervolgens je vonk door aan de
volgende in de kring door zijn/haar vuurwerkstokje aan te steken.
Vertel het zeer kort want je stokje blijft niet superlang branden!

Ik kies mijn lichtpuntje
Wat heb je nodig?

Theelichtjes, lucifers

Uitleg:

Zet een brandend theelichtje voor elk lid op de grond. Elk om beurt vertellen de
leden wat ze die dag (of dagen) het tofste vonden. Wanneer ze aan het woord
geweest zijn, mogen ze hun kaarsje uitblazen.

12-16-JARIGEN
Wensen in het vuur
Wat heb je nodig?

Bloem, een kampvuur

Uitleg:

Maak een kring rond het kampvuur. Geef elk lid een klein handje bloem. Laat ze
even nadenken over een wens (voor elkaar/voor het kamp/voor jezelf/…).
Daarna gooit/strooit iedereen om de beurten haar/zijn bloem in het vuur terwijl
ze hun wens al dan niet luidop zeggen. Verplicht niemand om zijn of haar wens
luidop te zeggen. Door de bloem ontstaat er een kleine steekvlam, dit is het teken
dat je wens ooit zal uitkomen.

Tip:

Probeer op voorhand alvast eens uit hoeveel bloem je nodig hebt voor het beste
effect.
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Sterren tellen
Wat heb je nodig?

Een open sterrenhemel

Uitleg:

Laat de leden op een open plek, op hun rug, liggen en kijken naar de sterren.
Vertel iets over de sterrenbeelden of hou het lekker stil.
Laat de sterren en de rust hun werk doen.

Wall of stars
Wat heb je nodig?

een groot wit doek, verf, stiften, …

Uitleg:

Verzamel op een groot wit doek een handafdruk/ster met verf van alle leden/
leiding. Laat errond iedereen zijn naam schrijven of schilderen. Zorg dat iedereen
erop staat en verzamel zo alle sterren van KSA op de Wall of Stars.

-16 EN LEIDING
Pluk de bloemen en de sterren
Wat heb je nodig?

Lichtgevende sterren (glow in the dark) of andere sterren, alcoholstiften,
eventueel touwtjes om de sterren aan te hangen

Uitleg:

Wij gaan op zoek naar de kabouter in onszelf die de vergeten bloem plukt. Probeer
deze kabouter niet te verliezen. Zoek voor jezelf een ‘klein gelukske’ en schrijf deze
op een (lichtgevende) ster. Laad deze op met licht en verzamel samen alle sterren.
Lees ze rustig en kies er daarna eentje uit die ook voor jou een ‘klein gelukske’
geeft. Maak er indien mogelijk enkele op voorhand zodat iedereen de kans krijgt
om te kiezen.

Verhaal:

Pluk de bloemen en de sterren
Ik hou van de mensen, die leven rond mij!
Ik hou van de vreugde en zo komt de vreugde tot mij!
Ik hou van de vrienden en zo pluk ik de sterren
En is mijn dag vol zaligheid.
Ik hoef niets te bezitten om van alles te genieten.
Er is zoveel als ik naar kleine dingen kijk
en naar kleine, eenvoudige mensen.
Er zijn zoveel verrassingen en zoveel wonderen
die ik ontdek met de ogen open en de ogen toe.
Er ligt in alle dingen een souvenir van het verloren paradijs.
Ik weet dat het niet gemakkelijk is in de hemel te komen,
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maar ik weet heel zeker dat het onmogelijk is
als de hemel niet in mij komt.
De hemel moet op aarde beginnen overal
waar mensen vrienden zijn en goedheid door wordt gegeven.
Maar er zijn wolken aan iedere hemel.
Ik ben niet altijd in stemming
en vriendschappen slijten en worden als gedroogde pruimen.
ook dat is geen probleem waarover ik treuren zou.
Vriendschappen als gedroogde pruimen.
Ik giet er wat water op en ze worden weer dik!
Leven in een boeiend avontuur met God en de mensen
in een wereld van licht en duisternis.
Ik wil niet de held zijn en niet de martelaar, maar de kabouter
die de vergeten bloemen plukt en lacht
om de groten der aarde die zetelen op macht en rijkdom.

Enkele voorbeelden van ‘kleine gelukskes’
• Tekeningen maken op de aangedampte ruit
• Je verstopte neus die opeens, zonder waarschuwing of spray, weer opengaat
• Warme handdoeken als je uit de douche komt
• Denken dat het donderdag is en dan beseffen dat het vrijdag is
• De dag na een feest nog lekkere overschotjes hebben
• Verse lakens
• ’t Schelleke kaas dat perfect past op je boterham
• Het geluid van je lepel die ’t korstje van de crème bûrleé kapot trekt
• Geld terugvinden in een oude jas
• De sneeuw die ‘knurpt’ onder je voeten.
• Denken dat je je gigantisch overslapen hebt en dan zien dat de afspraak pas morgen is.
• Een gerecht uit je jeugd eten, klaargemaakt zoals ‘de oma’ dat kan
• Voelen dat de zon weer meer warmte begint te geven
• Een dubbele regenboog
• Twee minuten nadat je thuiskomt een stortvlaag zien vallen, droog vanachter je venster
• Net niét vallen en daar samen met de mensen rondom je keihard mee lachen
• Na een hete zomerdag de geur van regen op het asfalt
• Het spontane dansje dat ontstaat als je voor elkaar aan de kant wil gaan
• Een dutje in openlucht
• Een paardenbloem van de eerste keer uitblazen
• De geur van versgemaaid gras
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Het hemd van geluk
Wat heb je nodig?

Je KSA-hemd.

Uitleg:

Misschien heb jij wel het hemd aan van de gelukkige? Je draagt alvast een hemd
en hopelijk ben je op een van de beste plaatsten van de wereld. Met vrienden
rondom je, misschien wel bij een kampvuur, in het bos of net op een open weide.
Doe je hemd eens uit en bekijk eens welke avonturen je allemaal hebt beleefd met
het hemd en met elkaar. Ga in gesprek met elkaar en zoek met elke persoon van
de groep een mooi moment dat je samen hebt beleefd.

Verhaal:

Het Hemd van de gelukkige. Er was eens een koning die al jaren ziek was. Hij zei:
“Ik geef de helft van mijn koninkrijk aan wie mij weer beter maakt.” Wijzen uit
het hele land kwamen bijeen en bespraken hoe ze de koning konden genezen. Na
lang beraad besloten ze: “We moeten iemand vinden die echt gelukkig is. Als de
koning zijn hemd krijgt, dan wordt hij weer beter.” De koning vond dat een wijs
besluit en gaf zijn dienaren de opdracht om overal in het land te zoeken naar zo’n
gelukkig mens. Eerst vonden ze iemand die heel rijk was. “Die kan zijn geluk niet
op,” dachten de mensen. Maar toen hoorden ze hoe ziek hij was en hoe weinig hij
van zijn rijkdom kon genieten. Een ander was wel gezond maar bleek heel arm te
zijn. En iemand die rijk én gezond was had een heel nare vrouw. En bij een ander
ging het niet goed met de kinderen. Allemaal hadden ze iets te klagen. Tegen het
vallen van de avond bereikten ze een hut. Ze hoorden de herder die er woonde
zeggen: “Goddank had ik vandaag genoeg te eten en kan ik nu gaan slapen. Wat
kan ik nog meer wensen?” Toen de dienaren van de koning dat hoorden, waren
ze blij dat ze eindelijk een gelukkig mens hadden gevonden. Ze klopten aan bij de
herder en vroegen naar zijn hemd. Maar de gelukkige herder was zo arm dat hij
niet eens een hemd bezat. (C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode 2007, p.
263)

DE K-ZOMER VAN 2020! / 15

