
20 Tot 30 

juli 



Givers! 

Na de aankomst in het verre Afrikaanse Graide zullen de Givers inge-

leid worden tot hun uitverkoren stam. Elke stam zal een opperhoofd 

toegewezen krijgen genaamd de ‘patrouilleleider’. Deze PL wordt bij-

gestaan door zijn rechterhand de ‘hulppatrouilleleider’. Samen vor-

men ze de sterke basis van de stam. Hun hulpeloze leden helpen en 

opleiden is hun taak om alles in goede banen te laten verlopen. Wel-

ke stam wint de strijd? 

Enkelingen zullen dit jaar tot het uiterste getest worden om eindelijk 

hun nieuwe naam te verdienen. Zoals de traditie zullen mentale en 

fysieke proeven bewijzen dat ze hun plaats in de stam verdienen. 

Drie dagen zullen alle stammen hun terrein onbewaakt moeten ach-

terlaten om de wilde domeinen errond te verkennen. Teamwerk zal 

de kracht van de groep zijn om dit tot een goed einde te brengen. De 

gevaren langs de weg zijn niet te onderschatten. 

Bovenop dit alles zal elke stam de Goden moeten vereren die hun re-

gels opleggen. Naar hen zal geluisterd worden zonder enige aarzeling. 

Zij zorgen dat de Givers een goed leven leiden. Wanneer de regels 

overtreedt worden zal het kwaad geschieden… 

 

 

 

 



Wat heb je zeker nodig voor deze reis? 

 Dat Scoutsuniform (hemd, sjaaltje en rok/broek) 

 Identiteitskaart 

 Portefeuille met een beetje zakgeld 

 Lunchpakket voor de eerste middag 

 Medicatie indien nodig (liefst afgeven aan de leiding bij 

vertrek) 

Wat neem je zeker mee om op  te  overleven? 

Slaapgerief 

 Matje 

 Slaapzak 

 Pyjama  

 Eventueel kussen 

Verkleedkledij 

 Een Afrikaanse tenue  

 Toiletgerief 

 Tandborstel en tandpasta 

 Shampoo en zeep (biologisch, ecologisch) 

 Ander toiletgerief (Kam, borstel en deodorant) 

 Handdoeken en washandje 



Verzorging 

 Zonnecrème en aftersun 

 Muggenmelk 

 Compeed 

 Maandverband ed. 

 Kleding 

 Truien 

 T-Shirt 

 Broeken en shortjes 

 Ondergoed 

 Kousen en stapkousen 

 Regenjas 

 Schoenen 

 Sportschoenen/sneakers 

 INGELOPEN stapschoenen 

 Slippers 

 Eventueel regenlaarzen en waterschoenen 

  Totem 

Kleren die vuil mogen worden en voor degene die hun       

TOTEM doen kleren die héél vuil mogen worden. 



 Eetgerief 

 Gamel 

 Bestek 

 Beker 

 Drinkbus 

 Pot choco, speculaas pasta en/of confituur  

 Nog andere dingen 

 Zaklamp  

 Linnenzak 

 Bol sjortouw 

 2 rollen WC-papier 

 2 keukenhanddoeken 

 Zakmes 

 10 wasknijpers 

 Plastieke zakken 

 Kleinere rugzak voor op driedaagse 

 Materiaal om briefjes te schrijven 



Wat is NIET toegelaten in Afrika? 

 Dure spullen: GSM, Smartphones, Ipod, Muziekboxen, 

juwelen… 

 Horloges 

 Drank en drugs 

 Snoep 

 Alles wat je leiding van je zal afnemen 

 

Vertrek en Aankomst, Waar en Wanneer? 

Vertrek: 20 juli om 9u op de parking achter de lokalen 

Aankomst: 30 juli om 18 uur, want er wordt verwacht dat 

de Givers nog helpen met het uitladen van de camion 

 

De Givers krijgen ook nog graag post :)  

Naam van Giver 

Scouts Grimbergen 

Rue de la Violette 26 

5555 Graide  



Heb je nog vragen of wil je nog iets zeggen? Je kan 

ons bereiken via 

E-mail: givers@scoutsgrimbergen.be 

Sofie:  0479/83 44 10   

Ellen:  0474/84 88 86 

Ward:  0470/58 95 28 

 

Hopelijk komen jullie met een groot aantal mee, 

want wij hebben er al ongelofelijk veel zin in! 

Tot dan,  

Jullie Goddelijke leiding 

 


