
 
 

 
 1 / 1 

 
Tumult vzw | Brusselsepoortstraat 8 | 2800 Mechelen | 015 43 56 96 | info@tumult.be 

 

 

De jury over de winnende lokale jeugdverenigingen: 

1. Chiro Jooniek uit  Staden: 

 

Deze Chiro-groep toonde een bewuste visie achter hun gevarieerde spelaanbod. Ook via hun 
groepsoverschrijdende activiteiten streeft deze Chiro naar een fijne totaalsfeer, een sfeer die 
verder reikt dan één afdeling. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie en openheid 
naar de ouders toe, ondermeer via infoavonden en thuisbezoekjes maar ook door een 
bewuste omgang met online media. Wanneer er problemen zijn, speelt de leiding een 
faciliterende rol opdat de leden zelf tot oplossingen en inzichten kunnen komen. 
 

2. Scouts en Gidsen Peer: 

 
De Scouts en Gidsen van Peer maken van hun werking een leuke thuisplek voor kinderen met 
verschillende interesses en talenten. Wanneer er pesterijen opduiken, hebben ze een anti-
pestkader om ermee om te gaan. Ze gebruiken daarbij een aantal principes van het Engelse 
antipestprogramma ‘No Blame’. Zo werken ze met groepsgesprekken die het probleem en de 
gevolgen van pesten voor de hele groep duidelijk moeten maken. Ook de occasionele 
samenwerking met een naburige Akabé-groep, scouting voor personen met een handicap, 
vinden we het vermelden waard. 
 

3. Speelplein Hest uit Heist-op-den-Berg: 

De speelpleinwerking in Heist-op-den-Berg heeft veel aandacht voor spelvariatie. Er is 
daarnaast heel wat werk geleverd om de aanspreekbaarheid van de animatoren door ouders 
te vergroten. Een volgende stap zou wel nog kunnen: zelf actiever contactmomenten met 
ouders creëren. Tussen de animatoren wordt er ingezet op een aangename sfeer waarbinnen 
iedereen zijn plaatsje vindt. Door bij problemen de kinderen mee verantwoordelijkheid te 
geven over de oplossing, geven ze blijk van een goede, herstelgerichte visie op straffen. 
 

4. Chiro Atrejoe uit Aalst: 

Waarom een bijzondere vermelding geven als er geen prijs verbonden is aan die 4
de

 plaats? 

Chiro Atrejoe kon ons heel erg bekoren met hun ideeën over laagdrempelig werken met 

kwetsbare doelgroepen. Daar schuilt een sterke visie  op diversiteit achter. Voor de jury was 

de inzending echter iets te weinig gefocust op het thema pesten. 

De jury over de Jeugddienst van Bree: 

De Jeugddienst van Bree kwam als sterkste naar voren uit de inzendingen in de categorie 

‘Jeugddiensten’. Sterke punten waren het project met een straathoekmedewerker voor 

rondhangende jongeren en hun streven naar inhoudelijke vorming van de lokale 

jeugdbegeleiders. Ook de aandacht die er is voor cyberpesten en foute voorbeelden op het 

internet maakt dat de jeugddienst van Bree een terechte winnaar is. 


