PELGRIMEREN VOOR DE JEUGD GROOT SUCCES
De laatste week van juni hebben heel wat vrijwilligers zich ingezet om te pelgrimeren met de
jeugd van het Fioretticollege naar de abdij van Berne.
Een prachtige week met mooie gesprekken, veel water drinken, extra waterpunten, zweten,
emoties en mooie jacobsmomentjes zoals één van de begeleiders het zo prachtig zei.
Jacobusmomentjes….. Je weet dat het geen toeval is maar dat het je toevalt….
De passie van de vrijwilligers
was overduidelijk zichtbaar.
De emoties waren soms
onmiskenbaar aanwezig en
het gevoel waarmee zij
onderweg waren heeft grote
dankbaarheid achtergelaten.
Wat een verbinding mensen.
Verbinding die de jeugd
zoveel verder brengt.
Een dikke vette dank je wel
voor de begeleiders.

Gelijk al de eerste dag, werden door het extreem warme weer extra waterpunten ingezet en
kwam er een ommezwaai in het programma door de invoering van een tropenrooster. Jammer
voor ons programma maar goed voor de jeugd. Ach, we kunnen het jammer vinden maar zo is nu
eenmaal het leven. Bijna niets loopt zoals we zo vaak van te voren hopen.
Het resultaat is er niet minder om blijkt na afloop elke dag aan de TOP’s.
De start op school, het kennismaken in kleine groepjes en het onderweg gaan gaf direct
gespreksstof en verbinding. Leo van de natuurtuin hielp de jeugd met het zoeken en maken van
een wandelstok, gelijk aan een wandelmaatje in het leven. Er zijn heel wat “maatjes” gemaakt en
vele zijn er zuinig op geweest en hebben hun maatje mee naar huis genomen.
De verhalen, de verbinding met de jeugd, het onderweg zijn, de bewustwording van de jeugd in
het lopen van hun eigen levenspad heeft veel moois opgeleverd. Joost Jansen wist op de Abdij
van Berne de jeugd te inspireren door met hen in gesprek te gaan en hun zorgen en of wensen
weg te leggen bij het Cruz del Ferro achter in de tuin van de Abdij.
Er zijn ongetwijfeld meerdere zaadjes gepland. Sommige zullen snel al ontkiemen terwijl er ook
zaadjes zullen zijn die wat langere kiemtijd nodig hebben. Allemaal gepland door de begeleiders.
Denk ja na het lezen van deze nieuwsbrief, ik wil ook mijn ervaring van het pelgrimeren
overbrengen op de jeugd neem dan eens vrijblijvend met Mientje of mij kontakt op of loop eens
mee om te kijken of het iets voor jou is.
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