


Tumult?
▪ Jeugdwerk – Vrije tijd

Voor en door jongeren en kinderen
▪ Thematische focus:

Diversiteit, constructief omgaan met 
conflict, pesten,… 
▪ Divers: zowel de deelnemers als onze 

vrijwilligers
▪ Vlaanderen en Brussel



Tumult?
Ons doel is dat kinderen en jongeren 
zich niet langer uitgesloten voelen

Strategieën:
▪ Ontmoeting faciliteren
▪ Expertise verspreiden
▪ Changemaking



DEELWERKINGEN
▪ Kampen
▪ Kadervormingscursussen 

Startanimator, animator, animaster, 
hoofdanimator en instructeur

▪ Toeleidingsprojecten: 
Navigate You(th), wegwijzers, Komeet

▪ Vormingen
▪ Inleefreizen
▪ Project Ananas
▪ Wereldspelers
- …



Vrijwilligerswerk met 
jongeren in een kwetsbare 
positie



Maatwerk: Startanimatorcursus

https://www.youtube.com/watch?v=tKYCqFwwB1Y


Startanimatorcursus
VOOR?
Iedereen die nog niet lang in België is 
maar graag een animator wil worden. 

HOE?
7 dagen met overnachting, samen met 
animatoren, animasters en 
hoofdanimatoren.

WAAROM?
Laten ervaren wat jeugdwerk betekent
Netwerk



startanimator
WAT?
▪ Wat is een kamp en wat is de rol van een 

animator?
▪ Spelbagage
▪ Doen, meemaken, spelen!

EN DAARNA?
Op maat kijken naar rol op kamp
Animatorcursus

LAAGDREMPELIG?
Bezoek vooraf door instructor/beroepskracht, 
meisjesslaapkamer, flexibele kostprijs, halal eten, 
‘familietjes’, veel begeleiders,…



Tumult is niets zonder vrijwilligers!



Onze fantastische vrijwilligers

▪ 250+
▪ 15 – 67 jaar oud
▪ Vlaanderen en Brussel
▪ Roots in 20+ landen
▪ Verschillende engagementen

(Hoofd) animator
Kok op kamp
Chauffeur
Toeleider
Vormingsvrijwilliger
Raad van bestuur
…

▪ Vrijwilligers’loopbaan’



Waarom ben jij vrijwilliger?
Bevraging 2020:
1. Diversiteit, open sfeer, interculturele 

ontmoetingen, vrienden maken,…
2. Leerrijk
3. Leuk
4. Maatschappelijk relevant
5. Praktische redenen, 

laagdrempeligheid



Waarom ben jij vrijwilliger?

“Wanneer ik bij tumult ben, ben ik precies in mijn 

tweede huis. Ik voel mij kei goed, wij doen leuke 

dingen samen. De mensen verwelkomen jou met 

open armen en waarderen je en je leert veel. ” –

Serdar

“Ik ben meer bij Tumult gegroeid dan ergens anders.

Ook als hoofdanimator heb ik veel geleerd. Ik kwam uit

mijn comfortzone en kreeg kansen. Je wordt daarin

aangemoedigd en dat maakt het makkelijker. De

vorming en begeleiding die ik daarbij krijg, helpen ook

goed (wordt ook afgestemd op jouw persoonlijke

maat).” – Mariam


