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Gidsen en Scouts in België
Honderd jaar jong: niet tijdloos maar van alle tijden
In de zomer van 2007 is het honderd jaar geleden dat een handjevol jongeren voor het eerst 
op scoutskamp gingen. Het verhaal dat toen begon is nu, meer dan ooit, springlevend. Natuur-
lijk is er veel veranderd.  Scouting en Guiding blijven veranderen.  Dat is al een eeuw lang onze 
essentie: beantwoorden aan de behoeften van jongeren hier en nu.

Het vieren van de 100ste verjaardag van de scouts- en gidsenbeweging, is een gelegenheid om 
te denken aan al diegenen die in dit spel een groot deel van hun jeugd onderweg zijn geweest. 
Onze vriendschap blijft …

100 jaar Scouting: we danken de talloze jongvolwassenen die in het verleden en nog steeds, 
vrijwillig en enthousiast, kinderen en jongeren kansen hebben gegeven, en geven, om de uit-
daging als scout of gids op te pakken.

Maar dit eeuwfeest is toch in de eerste plaats een vurig gebeuren met kinderen en jongeren 
van vandaag, gebeten door de microbe van Scouting en Guiding.  Het is een feest van 100 jaar 
jong zijn, gepassioneerd samenleven en samenspelen, on the road met een hoopvol uitzicht 
op de toekomst!

100 jaar Scouting: een moment ook om ons te bezinnen over de betekenis van Scouting in de 
roerige en woelige actualiteit met al zijn maatschappelijke tegenstellingen; over de rol van deze 
jeugdbeweging om een steentje bij te dragen bij de opbouw van een vredevolle, rechtvaardige 
wereld waarin kinderen, jongeren, mannen en vrouwen gelukkig kunnen zijn, vol vertrouwen in 
zichzelf, in elkaar en in wat komt. Be prepared! 

Na 100 jaar kent de Gidsen- en Scoutsbeweging in België 160.000 leden.  Dit is meer dan alleen 
een statistisch gegeven.  Het is de veruiterlijking van een ideaal dat vol goesting wordt aan-
gepakt.  Het is een beweging die zich telkens weer uitvindt, zoals haar stichter Baden Powell 
het voor ogen had; een beweging die overal blijft aanslaan omdat ze uitgaat van de vragen en 
noden van de jongere zelf en van de realiteit van de samenleving waarin die jongere leeft; om-
dat het een oprechte poging is om steeds opnieuw te komen tot een betere verstandhouding 
tussen mensen; “wereldbroederschap” noemen we dat. 

Vrede begint hier: One World One Promise!



Gelukkige verjaardag!
Na honderd jaar kunnen we spreken van een eerbiedwaardige grijsaard. Een krasse jubilaris met een 
sterk verleden en diepe wortels. We bladeren graag terug in ons geschiedenisboek maar veel liever nog 
blikken we vooruit. Hoopvol gestemd en vol feestvreugde. Bij de viering van deze centenaire knipogen we 
naar al wie ons in Scouting en Guiding is voorgegaan en maken we er in de eerste plaats met de huidige 
generatie jonge gasten een bruisend feest van.

Wereldwijd jaarthema “One World One Promise”  |  2006-2007
Tijdens het scouts- en gidsenjaar 2006-2007 hebben alle scouts- en gidsenbewegingen wereldwijd het-
zelfde thema: ‘Vrede’, veruiterlijkt in de slogan ‘One World One Promise’. Als grootste jeugdbeweging 
wereldwijd wil Scouting hiermee zijn missie van ‘kinderen en jongeren laten opgroeien in een democrati-
sche, rechtvaardige wereld’ onderstrepen.

Start 100 jaar Scouting  |  augustus 2006
Eind augustus 2006 lanceert elke federatie voor haar leiding een aftrap van Scouting2007.be.

‘ZOOM’: Lokale activiteiten rond 100 jaar Scouting  |  herfst 2006
In de loop van de herfst van 2006 zullen tal van initiatieven in dorpen en steden plaatsvinden. Lokale 
scouts- en gidsengroepen willen hiermee in hun eigen gemeente de aandacht vestigen op het feestjaar.

Thinking Day voor oud-scouts en oud-gidsen  |  22 februari 2007
De Belgische scouts en gidsen grijpen in 2007 de herdenking van de geboorte van hun stichters - Baden 
Powell & Olave Claire-Soomes - aan om een groot evenement op te zetten voor alle oud-scouts en oud-
gidsen van België.

Nationaal scouts- en gidsenweekend  |  28-29 april 2007
Vanaf vrijdag 27 tot zondagavond 29 april zijn de 160.000 scouts en gidsen van België uitgenodigd om 
Brussel te overspoelen. Pleinen bruisen van scoutingactiviteiten, parken zullen gekleurd zijn in scouts- en 
gidsenuniformen. De kers op de taart zal ongetwijfeld de spetterende show op de Heizel zijn voor alle 
scouts en gidsen van België, van het jongste kind tot de oudste leider.

Wereldjamboree 2007  |  27 juli-8 augustus 2007
De Wereldjamboree is hét internationale evenement van Scouting. Van 27 juli tot 8 augustus ontmoeten 
40.000 scouts en gidsen uit meer dan 160 landen elkaar in het Verenigd Koninkrijk voor het grootste 
multiculturele kamp ter wereld. Ook meer dan 1.500 Belgische scouts en gidsen nemen deel aan deze 
unieke Wereldjamboree in het teken van 100 jaar Scouting.

Scouting’s Sunrise  |  1 augustus 2007
Vroege vogels wereldwijd kijken op 1 augustus 2007 de zonsopgang van een nieuwe eeuw Scouting 
tegemoet. Op het hoogste punt in elk land waar Scouting actief is verzamelen scouts en gidsen bij zons-
opgang. Voor België is het verzamelen geblazen om 5u09 op de Botrange.



Scouts & Gidsen:
kracht & toekomst 
Ons geheim : vertrouwen in de jeugd
Dat er na 100 jaar op deze aardbol 38 miljoen meisjes en jongens Scouting of Guiding beleven, doet mis-
schien verwonderd opkijken.  Hoe komt het dat zovelen zich aangetrokken blijven voelen?

Het antwoord ligt in de woorden van Baden Powell: ‘stel vertrouwen in de jongere, geef hem of haar 
de kans initiatieven te nemen en geef hen verantwoordelijkheden.  Iedere man, iedere vrouw heeft de 
nodige kernen in zich om zichzelf te ontplooien.’

In een groep met leeftijdsgenoten krijgt een kind de kans zichzelf te vormen en te groeien op een eigen 
ritme. Scouting of Guiding is al doende leren. Scouts- en gidsenwerking is dus een pedagogische bewe-
ging met een opvoedende rol, in de vrije tijd naast gezin en school.

Bouwpakket voor ’n boeiend programma
De methode die Scouting en Guiding hanteren om hun doel te bereiken steunt op een aantal basispijlers.  
Ze worden wereldwijd vrij vertaald naar diverse culturen en overstijgen verschillende geloofsovertuigingen. 

 Engagement: ‘ik wil’
 Zelfwerkzaamheid: ‘zelf doen’
 Medebeheer: ‘medeverantwoordelijk = mee bepalen’
 Ploegwerk: ‘samen’
 Dienst & solidariteit: ‘zich belangeloos inzetten voor anderen’

Doelstelling en visie van Scouting en Guiding
Scouting en Guiding dragen bij tot de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jongeren.  Via onze 
specifieke methode bieden wij hen een oefenterrein om spelenderwijs op te groeien tot sportieve, 
handige, creatieve en kritische volwassenen met een eigen overtuiging, met initiatief en verantwoorde-
lijkheidsgevoel, met zin voor schoonheid en cultuur én met durf om tegen de stroom op te roeien.  Niet 
om de betere te zijn maar om het beste van zichzelf te geven, opkomend voor zichzelf en voor anderen, 
dichtbij en veraf. We dromen luidop van mensen die zich actief inzetten voor rechtvaardigheid en vrede. 

Scouts en gidsen  participeren in het jeugdlandschap mee aan het beleid in Vlaanderen, Wallonië, het 
Brussels gewest en de Duitstalige gemeenschap in ons land. Zo ontwaakt in hen een actieve bekommer-
nis voor onze democratische maatschappij waarin we solidair en (h)eerlijk samenleven met elkaar.



Scouting natuurlijk …
Natuur en leefmilieu zijn steeds een belangrijk element geweest in de werking van Scouting en Guiding. 
Het is onze biotoop, waar we op tocht gaan, zwervend als woudlopers onder de blote hemel, kampe-
rend onder tentzeil, … Het groen is een uitgelezen decor voor activiteiten van scouts en gidsen waarbij 
soberheid het haalt op luxe; het openluchtleven voert ons tot eenvoud, essentie, evenwicht  en eerbied 
voor al wat leeft. Dit respect roept scouts en gidsen ook op om hun steentje bij te dragen op vlak van 
natuurbescherming

Maar ons milieu is ook onze wijk, onze gemeente, de buren (naast het lokaal of het kampterrein), de 
school, de parochie,  het jeugdhuis, …

We zijn geen wereldvreemde achterhoede, leven niet op een uitverkoren eilandje maar beleven de pret-
tige en minder aangename dingen van onze omgeving mee. De buurt of wijk waarin we ons bewegen 
biedt heel wat creatieve mogelijkheden voor het ontwikkelen van een sociale dimensie, zoals buurtwerk, 
restauratie van woningen, opvangen en werken met kinderen uit tehuizen, een solidair oog hebben voor 
kansarmoede, … 
 

Scouting en Guiding 
is voor iedereen
Scouting en Guiding verwelkomt alle jongens en meisjes, zonder onderscheid in afkomst, geaardheid, 
politieke, godsdienstige of filosofische overtuigingen …
Deze diversiteit is mogelijk dankzij het bestaan van verschillende federaties en dankzij de grote ver-
scheidenheid tussen de vele lokale groepen. Elke groep besteedt naar eigen inzicht aandacht aan sfeer, 
rituelen en tradities, bepaalt de wijze waarop een uniform wordt gedragen als uitdrukking van verbon-
denheid en houdt de vinger aan de pols van de jeugdcultuur.

Scouts & gidsen maken hun ‘spel’ ook bereikbaar voor mensen met een fysieke, mentale of sociale 
handicap en streven naar hun totale integratie. 

Als je scout of gids wordt kom je terecht in de plaatselijke groep of eenheid: een bende makkers van 5 
of 6 tot 18 jaar, die onder leeftijdsgenoten samen spelen, werken, avonturen beleven, pret maken met 
vrienden. 



Zingeving
Deelname aan Scouting of Guiding is op zich zingevend op vlak van menswording. Het is een tocht langs 
spoortekens tot spiritualiteit en innerlijkheid. Zoekend vinden scouts en gidsen zich een weg op het 
terrein van waardenbeleving en vormen zij een eigen levensbeschouwing waarvoor men uitkomt zonder 
ze anderen op te dringen, steeds bereid tot een open dialoog en samenwerking met andersgelovigen en 
andersdenkenden. 

Leiding
Scouting en Guiding zijn op de eerste plaats een zaak niet voor, maar van en door jeugd.  Het avontuur 
dat ze er beleven wordt door henzelf bedacht en gespeeld.  Daarbij zijn heel wat jonge volwassenen 
nodig die hen willen begeleiden.

Deze jongvolwassenen vormen de leidingsploeg. Elke week nemen meer dan 25.000 jonge volwassenen 
100% vrijwillig de verantwoordelijkheid op voor de plaatselijke groep.  De leiding verzekert de goede wer-
king en staat in voor de organisatie en het toezicht bij wekelijkse activiteiten en kampen. Daarin staan ze 
niet alleen: elke federatie biedt leidsters en leiders vorming aan en streeft door die opleiding en training 
met hen naar kwaliteit.

Vijf federaties
Gidsen- & Scoutsbewegingen in België
GIDSEN – EN SCOUTSBEWEGING IN BELGIE (G.S.B.) is een vzw die in 1919 officieel werd opgericht als 
koepel voor erkend scouts- en gidsenwerk in dit land.

G.S.B. is het coördinatieorgaan van de vijf scouts- en gidsenfederaties in ons land die via deze weg bij de 
twee wereldorganisaties aangesloten zijn:
-  World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)
-  World Organisation of the Scout Movement (WOSM)

(Historisch ontstonden twee mondiale verenigingen, één voor jongens en één voor meisjes, met een 
zelfde ideologie en principes. In Europa groeien beide geleidelijk steeds meer naar elkaar toe).

G.S.B. is is ook de plaats waar van gedachten wordt gewisseld tussen nationale leiding over Scouting en 
Guiding in het eigen land en de participatie aan de internationale werking.

Onze vijf federaties hebben heel wat gemeenschappelijke eigenschappen:
-  dezelfde oorsprong
-  dezelfde pedagogische opties
-  dezelfde stijl om actie te voeren



Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP)
4.000 leden in Wallonië, Brussel en Duitstalig België
Avenue de la Porte de Hal, 38
1060  Bruxelles
tél : 02.539.23.19
info@sgp.be 
www.sgp.be 

FOS Open Scouting (FOS)
7.254 leden in Vlaanderen en Brussel
Kortrijksesteenweg 639
9000 Gent
tel : 09 245 45 86
fax : 09 245 45 88
info@fos.be
www.fos.be  

Les Scouts - Fédération Catholique 
des Scouts Baden-Powell de Belgique
50.000 leden in Brussel, Wallonië en Duitstalig België
rue de Dublin 21, 1050 Bruxelles
tél : 02.508.12.00
fax : 02.508.12.01
lesscouts@lesscouts.be 
www.lesscouts.be 

Guides Catholiques de Belgique (GCB)
25.000 leden in Wallonië, Brussel, Vlaanderen en Duitstalig België
Rue Paul-Emile Janson, 35
1050 Bruxelles
tél : 02 538 40 70
fax : 02 537 33 62
gcb@guides.be
www.guides.be

Scouts en Gidsen Vlaanderen
72.000 leden in Vlaanderen en Brussel
Lange Kievitstraat 74
2018 Antwerpen
tel : 03 231 16 20
fax : 03 232 63 92
info@scoutsengidsenvlaanderen.be
scoutsengidsenvlaanderen.be 




