
kinderen en jongeren vinden niet altijd de weg naar de Chiro

voor iedereen
je Chirogroep een plek wordt

De Chiro wil een plaats zijn waar alle kinderen en jongeren zich thuis voelen.  De Chiro 
is er voor iedereen, met respect voor ieders voorkeur, mogelijkheden en talenten.  Toch 
vinden niet alle kinderen en jongeren vanzelf de weg naar de Chiro.  Omdat ze ons niet 
kennen, of omdat hun hoofd al vol genoeg zit met de bekommernissen van alledag.  
Dat is jammer, en daarom willen we zelf actie ondernemen.  Maar hoe kunnen wij hen 
bereiken?  Ziehier een leidraad.

De voorbereiding
Om kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare posities te bereiken, klop je best 
aan bij sociale organisaties in de buurt.  Denk 
aan de school, de jeugddienst of het OCMW.  
Zij kennen de kinderen en jongeren, zijn op 
de hoogte van hun situatie en zijn vaak al 
een vertrouwensfiguur.  Wil je vluchtelingen 
bereiken, steek dan je licht op bij een 
opvangcentrum voor asielzoekers in de buurt of 
het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW.  
Persoonlijk contact werkt het beste, maar je 
kunt hen ook gewoon mailen of opbellen.  Ga 
daarna bijeenzitten, overleg, en bekijk wat jullie 
er allebei bij te winnen hebben.

Informeer je zeker ook bij het gewest of 
het verbond.  Misschien kennen zij wel 
Chirogroepen die al eens samenwerkten met 
deze partners en kunnen ze jullie goede raad 
geven.  
Op zoek naar nog andere organisaties die je 
kunt contacteren?  
Check chiro.be/diversiteit.

Het eerste contact 

Je kunt via een van de partners een huisbezoek plannen en de 
kinderen uitnodigen op je Chironamiddag.  Of misschien kun je jezelf 
bekendmaken door op school of in het opvangcentrum een spel te 
gaan spelen.  Hou er rekening mee dat voor veel kinderen en ouders 
de Chiro totaal onbekend terrein is.  Enkele tips voor het eerste 
contact:
➔  Probeer duidelijk te zijn in je uitleg.  Bedenk vooraf wat je wilt 

zeggen en hoe je dat zult doen.  Gebruik eventueel pictogrammen 
(zie sclera.be) of andere hulpmiddelen.

➔  Maak er een losse babbel van.  Je hoeft niet meteen al te technisch 
te worden over de inschrijving, de Chirokleren, enzoverder.

➔  Stel voldoende vragen, en probeer niet in hun plaats denken.
➔  Gebruik zoveel mogelijk foto’s om duidelijk te maken wat Chiro is 

– foto’s van de Chiroactiviteiten, de lokalen, de leiding, enz.
➔  Vraag aan ouders om nog eens samen te vatten of te herhalen wat 

je zei.  Zo kom je er sneller achter of ze je echt begrepen hebben.
➔  Laat hen rustig nadenken en verwacht niet onmiddellijk een 

antwoord.  Je kunt een week later nog eens checken of ze het zien 
zitten.

➔  Werk eventuele financiële drempels of twijfels meteen weg door 
samen met de ouders te bekijken wat er mogelijk is.

➔  Vraag de partners waarmee je samenwerkt of ze extra info willen 
doorgeven aan de ouders.
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Aan de slag?
Wil je aan de slag?  Vergeet dan deze hulpmiddelen niet.
➔  Het Solidariteitsfonds.  Mocht je kas niet in staat zijn om de extra 

kosten te dragen, dan kun je een aanvraag indienen voor extra 
middelen.  Check chiro.be/solidariteitsfonds.

➔  De brochure ‘Komkommerin’ en de workshop ‘Draaikracht’.  Ze geven 
je meer info en zelfinzicht over diversiteit in je Chirogroep, over hoe je 
bepaalde drempels overwint en de draagkracht die je daarvoor nodig hebt.

➔  De brochure ‘Vluchtelingen op bivak’  staat vol tips over hoe je je bivak 
openstelt voor vluchtelingen.

➔  De brochure ‘Speel met spel, da’s Chirotaal’ helpt je met leden die nog 
niet zo goed Nederlands spreken.

Meer info
Meer weten?  Of heb je nog vragen?  Surf dan naar chiro.be/diversiteit of stuur 
een mailtje naar diversiteit@chiro.be.

De Chironamiddag 

➔  Zorg ervoor dat je met genoeg leiding bent, zodat je je nieuwe leden 
voldoende aandacht kunt geven.

➔  Denk op voorhand na over acties, methodieken of spelletjes die ervoor 
zorgen dat de kinderen makkelijk opgenomen worden in de groep.  Let 
wel: het is gemakkelijker om kinderen op te nemen in je afdeling dan 
tieners of jongeren.

➔  Hou er rekening mee dat kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare posities vaak al heel wat meegemaakt hebben.  Als ze in 
bepaalde situaties anders reageren of moeilijk gedrag stellen, probeer 
dat gedrag dan in het juiste kader te plaatsen.  Ook voor je andere leden.

➔  Als de nieuwe leden nog niet voldoende Nederlands kennen, werk 
dan met tekeningen, makkelijke zinnetjes, pictogrammen, doe een 
‘probeerspel’, enz.

➔  Hou rekening met hun gevoeligheden.  Sommige kinderen zijn het niet 
gewend om met eten te spelen, zich vuil te maken of om spelletjes te 
spelen met veel lichamelijk contact.

➔  Je hoeft je geen zorgen te maken over de verzekering: kinderen die 
een namiddagje komen proberen, zijn altijd verzekerd.  Ook als ze 
geen papieren hebben.  Let wel op met uitstapjes naar het buitenland, 
want daarvoor moet je aan een aantal regels voldoen.  Vragen, of een 
concrete vraag over naar het buitenland trekken?  Stuur een mailtje naar 
verzekeringen@chiro.be.
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Na de Chironamiddag
Na de activiteit kun je de kinderen meteen 
uitnodigen voor de komende activiteit.  Ga na 
enkele Chironamiddagen nog eens bij de ouders 
langs of pols bij je partnerorganisatie hoe ze het 
ervaren hebben.  Doe ook een evaluatie met je 
leidingsploeg: hoe was het voor jullie, wat hadden 
jullie beter anders aangepakt, enz.  Was het niet wat 
je ervan verwachtte?  Bekijk dan met de partner of 
de ouders hoe het is misgelopen, stuur bij en ga er 
opnieuw voor.
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