QUIZ

Akabe

Ben jij een lopend vuur?
Omcirkel alle woorden die bij jou passen. Ben jij het vurige
type in je leidingsploeg of ben je toch eerder een ijskonijn?

Warm

Passie

…. voor je medeleiding en leden. Je bent een bron
van inspiratie voor je omgeving.

… voor akabe en je leden. Je wil een geslaagde kampvoorbereiding
en houdt van spetterende activiteiten.

Houterig

Vurig

…. wanneer het gaat over tradities, want die zijn er om veranderd
te worden. Het spel van scouting staat centraal!

… wanneer je leden opdagen. Jij neemt het initiatief om de
activiteit te starten en weet je snel omringd door vele leden.

Sprokkels

Aansteker

…. zijn je ding! Praten werkt, zowel met je medeleiding als met je leden.

… op kamp en daarbuiten. Een tent opvouwen is voor jou geen
enkel probleem en je leert je leden graag een kampvuur maken.

Vlam

Explosief

… en je staat paraat. Als er gebeld wordt, sta je
binnen het kwartier aan het lokaal!

... wanneer het over het welzijn van je leden gaat.
Wie hen aan hen raakt, krijgt met jou te maken!

Gensters

Heet

…. vliegen volgens jou niet alleen in de lucht. Je vindt ze ook
tijdens het opruimen van het lokaal, na die superactiviteit. Een
warm gevoel vanbinnen, dat niet te beschrijven valt.

… wanneer je je medeleiding ziet, want er borrelt
alweer een idee op, dat je met hen wil delen.

Geel
…. want je bent alweer eens van nationaliteit veranderd: Chinees of
pinguïn – het maakt voor jou niet uit, want akabe en inkleding is feest!

Herken je jezelf in weinig of geen van
bovenstaande woorden? Welkom in de
selecte club van de ijskonijnen! Knuffel
dringend het eerste akabelid dat je tegenkomt en laat zo de sneeuw in je buurt
smelten.
Bevatten je omcirkelde woorden veel
woorden à la passie, vurig of heet?
Welkom in de rijke club der passionele

Flikkering
…. in je ogen als je je leden ziet samenwerken om die
moeilijke één-tegen-allen tot een goed einde te brengen.

akabeliefhebbers! Ga op zoek naar de
koude kikker in je groep en maak hem/
haar warm voor akabe in scouting!
Lees je veel flikkering en gensters of ben
je een aansteker? Dan ben jij het eerder
praktisch aangelegde type. Blijf ervoor
gaan, en help anderen met het aansteken
van hun (kamp)vuur!

Ben je het allemaal? Mail dan snel naar
commissariaat akabe! Wij zoeken dringend vurige types die onze ploeg komen
versterken.
Mail je profiel door naar akabe@scoutsengidsenvlaanderen.be en krijg (gratis!)
profileringsadvies!
Pieter Van den Bossche /
akabe@scoutsengidsenvlaanderen.be
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