INSPIRATIE

Gidsen/(Zee)verkenners

Maak een vurige keuze: kies voor givers!
Weg met die schattige kapoentjes of aandoenlijk onhandige jonggivers.
The givers are the best!

Gezelligheid troef
bij givers!
Keuvelen, toffe babbels, duurzame
vriendschappen, geborgenheid, … je vindt
het allemaal terug in het giverwoordenboek. Als leiding zorg je mee voor sfeer,
maar geniet je hiervan ook dubbel . Zorg
dat er tijd en ruimte is om jullie lichtjes
afgeleefde lokaal om te vormen tot een
tweede (t)huis voor givers.

Want ik brand weer
van verlangen
Een givergroep bestaat uit verschillende
individuen. Maar door deugddoende activiteiten vormen die stilaan één (h)echte
groep. En elke week opnieuw kijken ze
ernaar uit om elkaar weer eens te zien:
givers sluiten vaak vriendschappen voor
het leven met elkaar.

Geef de fakkel door

Gloeiende experimenten

Givers hebben de meest waanzinnige
ideeën die ze het liefst zo snel mogelijk
willen uitvoeren. Hun enthousiasme en
verbeelding hebben ze zeker nodig om
iets te realiseren. Maar alleen daarmee
geraken ze er niet. Als leiding heb je de
kennis en ervaring om die zotte ideeën in
goede banen te leiden. Door hen goed te
begeleiden, kunnen ze er iets groots van
maken. Denk maar aan een ‘levensgroot
kunstwerk gemaakt door de hele buurt,
dat nadien te bewonderen is aan de gevel
van het hoogste gebouw in het dorp’.

Givers verkennen de omgeving. Door
te experimenteren en op verkenning te
gaan, bouwen ze expertise en een visie
op. Ze experimenteren met kledingstijlen, hobby’s, … en moeten daarbij keuzes
maken en knopen doorhakken. Dat maakt
hen wel eens rusteloos en af en toe
lopen ze keihard tegen een muur. En dan
hebben ze nood aan een babbel, aan de

Om te vinden wat je zoekt
Givers starten een zoektocht naar zichzelf: ze vormen hun eigen mening, staan
kritisch tegenover zichzelf en elkaar en
leren elke dag bij. Zelfs bij de scouts en
gidsen ontdekken ze elke keer weer wat
anders. Jij maakt deel uit van die ontdekkingsreis. Ga dan ook samen met hen op
weg, ze kijken naar je op, leren van je en
als inspiratiebron vorm je hen om in het
leven te staan.

Kleine vuurtjes maken
een groot
Givers nemen niet zomaar aan wat de
leiding zegt. De beste manier om hen
te motiveren is hen zoveel mogelijk te
betrekken. Laat hun stem meetellen: de
goede mix van meningen, ideeën en visies
vormt de toverformule voor geslaagde
activiteiten. Laat hen dan ook op regelmatige tijdstippen hun zegje doen, mee
beslissen, discussiëren en luisteren. Je
zal ervan versteld staan wat jullie op die
manier kunnen realiseren.

mening van anderen. En aan een leider
of leidster met wat meer ervaring en een
vriendelijk, luisterend oor.

De vonk slaat over
Bij pubers sluipt de liefde al eens binnen
En verliefde pubers stellen zich vragen,
die ze niet zomaar aan hun ouders stellen, maar misschien wel aan hun favoriete scouts- en gidsenleid(st)er. Geen
duidelijker teken dat het wel goed zit met
het vertrouwen tussen jou en je givers.
Af en toe een lichte kriebel in je buik
gevoeld bij het lezen van deze tekst? Of
maakte je hart een sprongetje bij één van
bovenstaande zinnen? ? Dan zijn givers
jou op het lijf geschreven! Maak er een
vlammend jaar van!
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