wat & waarom
waar & wanneer

Scouts en gidsen zijn wereldverbeteraars. Wij komen op voor onszelf, elkaar
en de mensen om ons heen. Scouting betekent klaarstaan voor elkaar en
zorgen dat anderen op jou kunnen rekenen. Dat noemen we engagement.
Belofte is een moment om je engagement luidop uit te spreken en te
bekrachtigen.
Belofte gaat al meer dan 100 jaar mee, vanaf het ontstaan van Scouting &
Guiding. Federaties over de hele wereld doen mee, van Thailand tot Canada.
Internationaal gezien is belofte het belangrijkste ritueel in scouting.

Een belofte bestaat uit twee inhoudelijke delen: nadenken en uitspreken
(zie ook ‘Ceremonie’). Vooraleer je een belofte kan doen, denk je eerst eens na
over wat jij wil beloven. Iedereen bedenkt dat voor zichzelf. Daarvoor zorg je
best voor een scouteske aankleding: tijdens een spel, een tocht of ergens in
een bos. Het uitspreken van je belofte kan individueel of in groep.
Kapoenen doen enkel de belofte aan zichzelf. Kabouters en welpen doen dit
aan de anderen (groep) en zichzelf. Vanaf jonggivers beloof je aan jezelf,
de andere en de wereld of aan iets meer.
Vraagjes die je op weg kunnen helpen:
JEZELF Hoe kan ik mezelf uitdagen? Waarin wil ik graag beter worden?
AAN DE GROEP Wat kan ik doen om de groep te versterken?
Hoe help ik soms anderen? Welk advies geef ik soms aan de groep?
AAN HET GROTER GEHEEL Op welke manier maak ik de wereld beter?

Bij alle rituelen in de scouts vinden we het
belangrijk om op veiligheid te letten,
zowel fysiek als emotioneel. Bij alle stapjes
van belofte kan je jezelf best deze vragen
stellen:
Is dit ...
 zinvol?
 haalbaar?
 fysiek veilig?
 op maat van het individu of de groep?
 met toestemming van het lid?
 gepast in de context?
 gepast voor de leeftijd?
 geschikt voor dit specifieke lid?
 met respect voor het lid?
 zonder het respect van het lid te verliezen?

Een belofte uitspreken doe je niet zomaar.
Je maakt er best een speciaal moment van.
Denk daarom best eens na over:
HET MOMENT Kies een moment wanneer je leden zich op-en-top scout of gids
voelen en zich verbonden voelen met de andere leden van de groep, zoals op
kamp of op weekend.
DE SFEER Creëer een geschikte sfeer. Het voorbeeld dat de leiding geeft, is
heel belangrijk. Als leiding de belofte serieus neemt, zullen de leden dat ook
doen.
DE INTIMITEIT We willen dat iedereen iets persoonlijks kan delen als ze dat
willen. Zet daarom op voorhand in op groepsbinding, kies een moment en
creëer een aangename sfeer.
DE CEREMONIE Hoe en wanneer spreken leden hun belofte uit? Met de hand
op de vlag in formatie of aan het kampvuur op een strand? Welke handelingen
gaan daarmee gepaard? Kortom, hoe doen we dat?
HET AANDENKEN Naast de kentekens kan je ook een speciaal aandenken
geven. Een voorwerp waarin de belofte is gegraveerd of een officieel document
waarop de belofte uitgelegd staat. Natuurlijk zijn nog veel andere aandenkens
en eigen tradities mogelijk.

Beloven organiseer je in twee delen. Eerst goed nadenken over wat je wil
beloven en dan de ceremonie (= het uitspreken van de belofte). Dat nadenken
kan op een scouteske manier: tijdens een spel, wandeling of kampvuur. Hoe je
het ook doet, maak voldoende tijd en ruimte vrij. Zorg dat er tijd en ruimte is
zodat je leden zelf kunnen nadenken. Waar wil ik in groeien? Wat kan ik voor
de groep betekenen? Hoe laat ik de wereld een klein beetje beter achter?
TIP: Kijk ook eens naar ‘Alleen en samen’.

Tijdens het jaar kan je op veel manieren met de belofte bezig zijn. Vraag eens
wat je leden al gedaan hebben of steek een heuse beloftetocht in elkaar.
Probeer op een scouteske, laagdrempelige manier de belofte nog eens aan te
halen. Zet leden in de kijker die iets rond hun belofte gedaan hebben.
Moedig ze aan en geef complimenten. Zo ga je samen de goede weg op.

Leuk gespeeld? Mooie momenten beleefd? Veel met belofte bezig geweest?
Kijk ernaar terug. Haal herinneringen op. Koppel terug naar de beloftes die
in het begin van het jaar zijn gemaakt en naar het ‘uitvoeren’ ervan tijdens het
jaar.
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INDIANEN
In een tipi zit het opperhoofd van de indianen. Hij zal een belofte verwachten van alle
kapoenen. Daarvoor moeten de kapoenen eerst langs verschillende postjes passeren
om hun belofte samen te stellen. Bij de bizons denken ze na over wat ze willen beloven. Bij de paarden bedenken ze hoe ze dit willen uitvoeren. Bij de honden stellen ze
zich de vraag wie hun trouwe vriend zal zijn die hen bij de belofte helpt. Als ze over die
drie delen van hun belofte hebben nagedacht, kunnen ze langsgaan bij het opperhoofd
in de tipi. Daar krijgt elke kapoen na zijn belofte een houten schijfje met de kapoenenmuts erin gebrand. Dit aandenken kunnen ze ergens ophangen. De tweedejaarskapoenen nemen hun schijfje van vorig jaar terug mee. Daar wordt langs de achterzijde
nu ook een kapoenenmuts in gebrand. Iedere kapoen zet zijn handdruk op een groot
blad als teken dat ze hun belofte zullen houden dit jaar.
TOCHT DOOR HET DONKER
Maak op het terrein een parcours met lichtjes en laat de kapoenen in groepjes van
twee erdoorheen wandelen. Verdeel je leiding over dit parcours en laat elke leider een
vraag aan de kapoenen stellen. Enkele voorbeeldvragen zijn: Wat vind jij erg leuk aan
de scouts? Hoe heb jij deze vergadering of dit weekend een andere kapoen geholpen? Bouw die vragen op naar je laatste vraag: Wat beloof jij dit jaar? Focus op wat
en waarom ze iets beloven. Elke kapoen krijg nu een fluoarmbandje. De kapoenen die
doorheen het parcours zijn geraakt, kunnen alvast de feestdecoratie maken voor het
spetterende beloftefeest.

OPDRACHTEN
Alle kabouters en welpen moeten enkele vaardigheden beheersen vooraleer ze mogen
deelnemen aan de belofteceremonie. Hierbij horen enkele individuele vaardigheden,
maar ook enkele groepsopdrachten: het avondlied of welpenlied perfect kunnen zingen, een basissjorring kunnen leggen, een zeil met iedereen erop omdraaien zonder
van het zeil te stappen, het beloftepaspoort invullen...Wanneer de leiding tevreden is,
gaat de ceremonie door.
JUNGLE BOOK
Lees het hoofdstuk “De wetten van de jungle” uit Jungle-avonturen van Shanti en Mowgli
voor (p.27-37). Of vertel in grote lijnen het verhaal: hoe Mowgli bij de wolvenhorde
belandde. De belofte is een uitstekend moment om dat verhaal te vertellen omdat het
gaat over aanvaard worden in de horde, opkomen voor anderen en inzet tonen. Daarna
komen de leden samen in een kring en staan per nest. De leiding laat de belofteling
door nestleiders of ouderejaars naar voren brengen. Ze vragen aan de belofteling bij
alle nesten langs te gaan. Bij ieder nest krijgt hij of zij een eenvoudige opdracht: bij het
blauwe nest een liaan (sjortouw) ontwarren, bij het gele nest tonen hoe je een kabouter/(zee)welp groet, bij het rode nest de kreet opzeggen, bij het bruine nest vertellen
voor dier Kaa of Bagheera is. Wanneer de belofteling bij iedereen is langsgegaan, mag
die zijn of haar belofte uitspreken voor de groep. De ceremonie wordt afgesloten met
het beloftelied voor kabouters en welpen.

DE IDEALE WERELD
De jonggivers bladeren per twee of in kleine groepjes door kranten en zoeken naar
thema’s waarover ze zich zorgen maken of die ze anders willen. Op basis daarvan maken ze met de hele groep een ‘ideale-wereld-krant’. Ze reflecteren over welke eerste
stapjes ze kunnen zetten om de ideale wereld te bereiken en gebruiken deze stapjes
als basis voor hun belofte.
GOEDE DADEN-VERGADERING
Jonggivers gaan in kleine groepjes de straat op en bellen aan huizen om te vragen of
ze een goede daad kunnen doen. Die voeren ze dan uit. Je kan daar eventueel achteraf over reflecteren: Wat is er moeilijk? Welke drempels ervaren we? Wat hebben we
geleerd? Wat was nieuw? Willen we dat in de toekomst vaker doen?
TOCHT
Laat je jonggivers nadenken over hun talenten en valkuilen. Doe dat met de hele
groep op een speelse maar diepgaande manier. Een tocht kan een goed denkmoment
zijn. Wat hebben ze al bereikt dit scoutsjaar? Wat willen ze zeker doen? Hoe willen ze
daaraan werken? Onderweg moeten ze ook een talisman zoeken als symbool voor die
bezinningstocht. Na de tocht kunnen ze die ervaring met de leiding of groep delen.
Op deze manier sluit hun belofte aan bij hun individuele ambities, bij de scouts en
daarbuiten. Zo ben je er zeker van dat de jonggiver iets belooft waar hij of zij zelf veel
waarde aan hecht.

DE TIJDSCAPSULE
Je kan als leiding een beloftekampvuur organiseren voor je givers. Gezellig rond het
kampvuur zingen en korte spelletjes spelen is ideaal om het ijs te breken.
Laat givers individueel nadenken over hun sterktes en groeimogelijkheden. Laat
ze één concrete groeimogelijkheid kiezen waaraan ze dit jaar willen werken. Laat
nadien de givers hun individuele belofte uitspreken voor een webcam en neem het
op voor leden. Alle filmbestanden worden vervolgens op een USB-stick gezet. Zorg
voor een waterdichte afsluiting. Vervolgens kan je met de hele groep de USB-stick
begraven als een ware tijdscapsule. Beloftelied of -tekst kunnen worden gebruikt om
het ceremoniële moment intiemer en memorabeler te maken.
Op het einde van het scoutsjaar kunnen jullie als groep de USB-stick opgraven.
Bekijk als groep ieders belofte. Nu is het tijd om terug te koppelen: Wie heeft er hard
aan zijn of haar belofte gewerkt? Wat zijn de effecten op hem of haar en de groep?
Wat is er allemaal veranderd tijdens jaar?

ENGAGEMENT
Aan de hand van een taartdiagram laten de leiding en jin aan elkaar zien hoe ze hun
vrije tijd indelen. Hoeveel tijd gaat er naar scouts, sport of vrienden? Zo weten leiding
en jin wat ze van elkaar kunnen verwachten. Na deze oefening kunnen leiding en jin
een engagementsbelofte doen. Bijvoorbeeld, ik beloof dat ik zoveel tijd in de scouts
investeer.
BELOFTE AAN LEDEN
De jin en leiding beloven aan het begin van het jaar om zich samen te engageren.
Ze spreken hun belofte uit naar hun leden. Bijvoorbeeld, ik zal pestproblemen niet
negeren.
KWALITEITENSPEL
Op de groepsraad gaan leiding en jin samen op zoek naar hun talenten aan de hand
van kwaliteitenkaartjes. Alle leiding en jin kiezen een kwaliteit waaraan ze dit jaar
willen werken. In het leidingslokaal hangt iedereen zijn kwaliteit op zodat het duidelijk is wie wat hoopt te verwezenlijken. Zo’n beloftemuur kan verder leuk aangekleed
worden.
EVALUATIEMOMENT
Belofte wordt onderdeel van een evaluatiemoment. Waar zien wij als tak groeimogelijkheden? Waar gaan we dit jaar voor? Elke tak kiest een doel en belooft eraan te
werken. Op groepsraden kan in kleine groepjes worden gereflecteerd hoe dit lukt,
hoe takken elkaar helpen of steunen. Zo doen de leidingsploeg en jin via evaluatie en
reflectie aan belofte.

OP TOCHT
Organiseer een beloftetocht met verschillende opdrachten. De leden en leiding maken
bij het begin van de activiteit een groot karton waarop alle leden hun belofte schrijven
waaraan ze tijdens de tocht willen werken. De leiding kan de leden tijdens het wandelen extra motiveren om hun belofte waar te maken. Op het einde van de tocht wordt
teruggekoppeld over wat ze beloofd hadden en hoe het verliep. (Hier kan je nog de
vraag stellen hoe ze het in de toekomst nog beter kunnen doen). Het grote stuk karton
wordt op het kampvuur gelegd en verbrand.
TEKENEN
Laat de leden een tekening maken waarmee anderen hen een plezier doen, bijvoorbeeld water halen zodat je zelf niet moet gaan, helpen bij de afwas of een knuffel
geven als je pijn hebt. Die tekeningen kunnen worden opgehangen in het lokaal zodat
er tijdens het jaar nog regelmatig naar teruggegrepen kan worden. De tekeningen
kunnen ook mee op kamp worden genomen om daar aan de muur van het slaaplokaal
te hangen. Wanneer op kamp wordt teruggeblikt op hoe de leden zich aan hun belofte
hebben gehouden, worden de tekeningen in het kampvuur gegooid.
‘T VLAMMETJE
De leden schrijven hun belofte op lege confituurpotten met daarin een theelichtje.
Wanneer iedereen in de kring zijn belofte heeft uitgesproken, worden de kaarsjes
aangestoken. De leden maken vervolgens een tocht in het donker.

