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Jambo Journal #4
Beste leden van het contingent,
Een jaar geleden was de inschrijving net gesloten. We wisten toen dat we met 684 jeugddeelnemers, 76 troepstafleden,
22 CMT-leden en 384 IST’ers aan het avontuur konden beginnen. En wat voor avontuur…
De troepstaf heeft afgelopen jaar geweldig veel werk verzet om jullie met elkaar kennis te laten maken, mooie troepen te
vormen en jullie voor te bereiden op de jamboree. De IST’ers hebben met elkaar een fantastisch weekend gehad in
Baarn en zijn stuk voor stuk gemotiveerd om de jamboree-uitdaging aan te gaan. Ook het CMT heeft niet stil gezeten.
De troepstaf is voorbereid, de IST’ers betrokken, de ouders geïnformeerd, de vliegtickets geregeld en het programma
voor de nareis staat. Er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren, maar we zijn op schema. In deze nieuwsbrief vind je
weer veel informatie over wat we gedaan hebben en natuurlijk ook over wat er nog komen gaat.
Hoe is het eigenlijk met jou? Wat heb je allemaal al beleefd met jouw WSJ-voorbereidingen? Wat vond je het mooiste
momenten tot nu toe? Hoe kijk je terug op dit jaar vol WSJ-voorbereidingen? Hoeveel nieuwe mensen heb je leren
kennen? Je bent misschien zelfs dikke vrienden geworden met mensen die je een jaar geleden helemaal nog niet
kende. Dat is toch bijzonder. Wij zien in ieder geval heel veel enthousiaste berichten van jullie in de social media en dat
geeft ons veel energie en motivatie om het nog mooier te maken.
Je hebt afgelopen jaar waarschijnlijk ook flink gespaard om het allemaal mogelijk te maken en misschien gebruik je de
feestdagen om hier en daar nog wat sponsorartikelen te verkopen om daarmee de laatste euro’s bij elkaar te krijgen. Wij
hopen dat je het al dat sparen waard vindt. Wij doen in ieder geval ons best om met het CMT-team, de troepstaf en de
IST’ers jullie euro’s om te zetten in een geweldige jamboree-ervaring.
Nu staat 2019 voor de deur. Laat het jaar van de jamboree maar beginnen… We hebben nog een laatste
voorbereidingsweekend voor de boeg en natuurlijk het contingentskamp met Hemelvaart voordat we echt op reis gaan.
Geniet van alle mooie jamboree-momenten die nog komen gaan!
Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen en een heel mooi 2019 met een fantastische jamboree voor iedereen.
Marcel en Suzanne,
Contingentsleiding.

Terugblik clusterkampen
In oktober gingen alle troepen samen met andere troepen op kamp. Met 3 of 4 troepen werden clusters gevormd om
alvast andere troepen te leren kennen en om te wennen aan een groter kamp. Het waren allemaal prima kampen, van
Dalfsen tot Middelbeers, van Pijnacker tot Driebergen en één cluster kampeerde zelfs in België.

De deelnemers hebben veel nieuwe mensen leren kennen en hebben een topweekend achter de rug. De volgende
weekenden in maart zijn weer alleen met de eigen troep, het aftellen kan beginnen!

Terugblik Ouder Info Dagen OID
Tijdens de OuderInformatieDagen hebben in totaal zo’n 1.000 ouders heel veel informatie gekregen en ook kennis
gemaakt met het contingent management team. Het was te veel informatie om alles in één keer te kunnen onthouden,
daarom is de presentatie terug te vinden op de website bij Downloads.
Het waren mooie bijeenkomsten met veel enthousiaste mensen en er was ook gelegenheid om vragen te stellen en
ideeën aan te dragen, o.a. voor sponsoring. Er komt nog één moment waarbij alle ouders welkom zijn en dat is tijdens
een moment van het contingentskamp met Hemelvaart.

Vooruitblik: CMT-weekend, troepstafdag, troepstafweekenden
De tijd vliegt, maar er staat nog flink wat op het programma de komende tijd. Het contingent management team komt
nog een weekend bij elkaar, in januari komt de troepstaf weer bij elkaar ter voorbereiding van het volgende
troepweekend en in maar hebben de troepen hun volgende troepweekend, ook de IST’ers hebben in die maand hun
tweede IST-weekend.
Sponsorartikelen-actie: tot 10 januari
Veel contingentsleden zijn al druk met het verkopen van de sponsorartikelen. Contingentsleden kopen de
sponsorartikelen tegen kostprijs in en verkopen deze tegen de verkoopprijs, die het contingent heeft vastgesteld. De

winst is uiteraard voor de verkoper. Alle informatie (en de flyer) vind je op de
website: https://wsj.scouting.nl/sponsorartikelen-actie .
Bij de artikelen kan je ook contingentsbadges en troepbadges bestellen, dit is je enige kans om dit te doen. De actie
eindigt op 10 januari, de spullen worden uitgeleverd tijdens het contingentskamp.

Tijdens het contingentskamp worden ook de laatste artikelen verkocht in een ‘pop-up’-shop. Mocht je dus toch iets
vergeten zijn, dan heb je daar nog een kansje om dat artikel te scoren. Het is natuurlijk handiger om al je artikelen
uiterlijk op 10 januari te bestellen, dan ben je zeker van je zaak.
Info over de nareis op de site
De website van het Nederlands contingent wsj.scouting.nl blijft dè plek waar alle belangrijke informatie te vinden is. Ook
de presentatie van de ouder-informatie-dagen is er te vinden en ook het reisschema van de troepen staat bij de
Downloads.
De komende tijd zullen de Downloads en ook de FAQ-pagina aangevuld worden, zodat op deze pagina’s altijd de laatste
en meest actuele informatie te vinden is. Ook de nieuwsbrieven zijn bij de Downloads te vinden.
Esta-aanvraag
Om de Verenigde Staten in te mogen, heeft iedereen een Esta nodig (of evt. een paspoort). Samen met de
jeugddeelnemers vragen we tijdens het contingentskamp deze Esta’s aan. Wat je daar precies voor nodig hebt, laten we
bijtijds weten.
IST’ers kunnen hun Esta nu al aanvragen via deze website: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Het duurt een paar dagen voordat de Esta wordt toegekend en je moet hem aanvragen met het paspoort, dat je ook
gaat gebruiken als je komende zomer op reis gaat. De Esta is 2 jaar geldig.

Vaccinaties
Het is verplicht om tijdens de WSJ ingeënt te zijn tegen tetanus (waarbij de jamboree-organisatie uiteraard begrip heeft
voor gewetensbezwaren). Daarnaast zijn inentingen tegen difterie, kinkhoest, hepatitis, polio, meningococcen, mazelen,
waterpokken en griep aanbevolen worden.
Een vaccinatie tegen tetanus is 10 jaar geldig, de meeste deelnemers zijn dus al ingeënt. De inenting tegen hepatitis
A/B is aan te raden vanwege de 40.000 deelnemers uit 160 landen, in een aantal landen is dit nl. een ‘normale’ ziekte.
De vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, meningococcen en mazelen zit in het Rijksvaccinatieprogramma
en de vaccinatie tegen meningitis A, W en Y wordt voor de leeftijd 14-18 jaar ingevoerd door de overheid.
IST-weekend: 29-31 maart
De organisatie van het 2e IST-weekend is al druk bezig met de voorbereidingen. Jullie kunnen de uitnodiging in januari
verwachten en daarin vind je antwoord op (bijna) al je vragen. Nog even geduld dus…

IST hulpgezicht bij troepkampen
Tijdens de troepkampen in maart kunnen de troepen weer hulp gebruiken. Er komt binnenkort een overzicht
beschikbaar met locaties, tijden en data, zodat iedereen zijn hulpaanbod kan laten weten. En… grijp je kans om ook ‘ns
een ander deel van Nederland te bezoeken, zoals het Hoge Noorden, het Verre Oosten, het Wilde Westen en het Diepe
Zuiden.
Alle weekenden zijn in maart, misschien kan je alvast ruimte houden (of maken) in je agenda!
Awards
Een flink aantal deelnemers van het contingent zijn druk bezig om de International award for young people te behalen
en daar moet flink veel voor gedaan worden. Ze moeten op vier onderdelen (vrijwilligerswerk, sport, individueel talent en
expeditie) aan de eisen voldoen. Hieronder tref je enkele verhalen aan van deelnemers, die al druk bezig zijn.

Anke (Stroopwafels)

“Het is supertof om met de awards bezig te zijn, maar ik ben er wel veel tijd aan kwijt. Ik heb kinderen begeleid naar hun
eerste turnwedstrijd en ik heb een warming-up op muziek voor ze gemaakt, zo heb ik het onderdeel Vrijwilligerswerk
afgerond. Ook heb ik gitaarlessen genomen en op het clusterkamp een liedje gespeeld, zo heb ik het onderdeel
Individueel talent afgerond. Ik ben nog bezig met het onderdeel Sport door te gaan squashen en met Pasen gaan we
tijdens de HIT de Expeditie doen samen met heel veel andere Award-deelnemers.
Jasmijn en Max (Worstenbroodjes)
Max heeft zich voor het onderdeel Eigen talent op tuinieren gestort: Bij de stadsboerderij De Kleine Kievit heeft hij alles
geleerd over het verbouwen van groente en fruit. Met dit onderdeel is hij inmiddels klaar. Jasmijn is begonnen met het
onderdeel Sport: Ze heeft met haar vader getraind voor de Urban trail. Na drie maanden training heeft ze de route van
10 km, die door het station, door kerken en door winkelcentra liep, helemaal uitgelopen. Na deze topprestatie heeft ze
het onderdeel Sport afgerond, ondertussen is ze met het onderdeel Vrijwilligerswerk begonnen bij haar eigen
Scoutinggroep.
Charlotte (Soezen)
Ook Charlotte is al druk bezig met de eisen voor de Awards: Ze regelt de ‘Soesial media’ voor haar troep Soezen en kan
zo haar Vrijwilligerswerk-onderdeel afronden. Ook heeft ze al plannen voor de Expeditie: Die gaat ze samen doen met
haar zus, die is namelijk ook bezig met de Award.

Haar andere plannen staan ook goed in de steigers: Schilderen als Individueel talent en het trainen van jongeren voor
het onderdeel Sport. Ze geniet van de combinatie met de World Scout Jamboree en kijkt er al naar uit om de medaille
en het bijbehorende document in ontvangst te mogen nemen.

