
Scouts (İzcilik)
nedir?

Scouts en Gidsen Flaman ve Brüksel bölgesinde çocuklara 
ve gençlere aktiviteler organize eden bir kurum.

İzcilik eğlenceli bir maceraya atılmak ve 
diğer çocuklarla birlikte çevreyi, doğayı ve 

dünyayı keşfetmekle ilgilidir.

Yeni 
şeyler 

öğrenmek 

Arkadaş 

edinmek  

Macera 
yaşamak 



Scouts en Gidsen   
ne yapmaktalar?
De Scouts (İzciler), 6 yaşından (veya birinci sınıftan) 18 yaşına 
kadar olan bir grup çocuk ve gençtir. Her cumartesi veya pazar 
günü bir aktivite vardır. Daha sonra kendi yaşınızdaki çocuklarla 
bir grupta eğlenirsin.

Dışarıda oynamayı ve spor yapmayı sever misin? O zaman İzcilik 
sana göre bir şey olabilir!

Oynadığınıve hareket ettiğin izciler ile maceraya atılıyor ve yeni 
arkadaşlar ediniyorsun. Güvenli ortamda her hafta farklı bir şey 
yapabilirsin. Herkes katılabilir.

Kaydolmadan önce bölgendeki bir grupta üç kez deneme 
yapabilirsin. Bu şekilde izciliğin sana göre bir şey olup olmadığını 
test edebilirsin.

Yazın hep birlikte kampa gidiyoruz. Sonra birkaç günlüğüne evden 
uzakta kalıyorsun, gece kampta yatıyorusun ve bağımsız olmayı 
öğreniyorsun. Heyecan verici!

Scouts en Gidsen Vlaanderen, Hollandaca konuşan bir gençlik 
kurumudur . Henüz iyi Hollandaca konuşamıyor musun? Sorun 
değil! Liderler ve diğer çocuklar sana yardım edecekler! Birlikte 
oyunlar oynayarak, eğlenceli bir şekilde Hollandaca pratiği yapın.

Biliyor muydun
Deniz izci grupları da vardır. Bu izci grupları su üzerinde ve su 
kenarında pek çok aktivite düzenlemektedir. Jonggiver’den itibaren 
bir tekneyle yelken açmayı ve gezinmeyi bile öğrenebilirsin.

Engelliler için de gruplar var. Akabe gruplarımız ile engelli olanlara 
veya ekstra ilgiye ihtiyacı olan çocuklar için destek vermekteyiz.

İzcilik çocuklar  
ve gençler için neden eğlencelidir?
İzcilik oynamaktan daha fazlasıdır. Yasadığın şehirde, ormanda 
veya yakındaki meydanda birlikte maceraya atılırız. Dünyayı birlikte 
keşfeder, yeni arkadaşlar edinir ve birbirimize ve çevremizdeki 
herkese yardım ederiz. 

İzciler ile kendi yaşındaki çocukların olduğu bir gruptasın:

kapoenen ile (6-8 yaş) 
... oyunları oynuyorsun. Yeni şeyler öğreniyorsun. Liderlerin ile 
birlikte. Ve diğer kapoenen’larla. 

welpen en kabouters ile (8-11 yaş) 
... bir maceraya atılırsın. Arkadaşlarınla oyunlar oynarsın. Her 
seferinde yeni bir şey keşfeder ve birlikte çalışmayı öğrenirsin.

jonggivers ile (11-14 yaş) 
... bağımsız olmayı öğrenirsin. Oturma alanı yapmak, keşife 
çıkmak, yemek pişirmek. Veya ormanda heyecan verici bir 
oyun oyna. Her hafta farklı bir şey yapıyorsun, ama her zaman 
arkadaşlarınla birlikte.

givers ile (14-16 yaş) 
… zorlukların üstünden geliyorsun. Yeni teknikler, iddialı oyunlar 
veya kendin yapacak bir şeyler bulursun. Çünkü arkadaşlarınla 
eğlenmek en önemli şeydir.

jins ile (16-17 yaş) 
... hayatının en güzel zamanına yaşayacaksın. SNe yapacağına 
arkadaşlarınla birlikte karar verirsin. Bu, lider olmadan önceki son 
yıl. Kampa nereye gideceğine kendin karar ver, çılgın projeler 
hazırla... Çok eğlenceli!

leiding (18 yaşından itibaren) 
... diğer yönetimle birlikte faaliyetleri bir araya getirmekten sen 
sorumlusun. Kapoenların, welpen veya jonggivers gözetmenlerisin. 
Birlikte oyunlar üretir ve üyelerden sorumlu olmayı öğrenirsiniz.



€

Çocukları kim yönlendirir?
Lider, çocuklar için eğlenceli veya heyecan verici bir aktivite 
yapar. Onlar genç, neşeli gönüllüler. Her hafta heveslidirler ve 
birlikte oynamayı severler. Liderlik, Scouts en Gidsen Vlaanderen 
tarafından desteklenir ve lider olarak gelişim göstermek için çeşitli 
kursları takip edebilir. Orada çocukları yönetmeyi, farklı oyun türleri 
üretmeyi, teknikler geliştirmeyi, güvenlik yöntemleri almayı, ilk 
yardım ve çok daha fazlasını öğreniyorlar. 

İzciler nerede?
Flaman ve Brüksel’deki yaklaşık 500 Scouts en Gidsen grubundan 
birine katılabilirsin.  
Ve ayrıca https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepenzoeker 
sitesine bakabilir ve iletişime geçebilirsiniz.

İzcilerin maliyeti nedir?
İzcilere kayıt olmak genellikle bir yıl için €40  - €50  arasındadır. 
Fiyat her bir grup için farklı. Bu yüzden seçtiğin gruba ne kadar kayıt 
ücreti istediklerini sorabilirsin.

Bu parayla oyun ekipmanları ödemekteler, binayı güzelleştirirler 
ve bakımını üstlenirlerve sigorta için ödeme yaparlar. İzciler‘de ya 
da yolda ya da eve giderken bir kaza olursa? O zaman çocuğunuz 
Scouts en Gidsen Vlaanderen aracılığıyla sigortalıdır. 

Yaz kampı da ücretlidir. Bu, günlük ortalama 17 Euro’dur. Bu 
parayla yönetim, yer, malzeme, yiyecek ve tüm faaliyetler için 
ödeme yapmaktadır.

Kayıt ücretinin bir kısmını sağlık sigortası fonları veya Uitpas 
aracılığıyla geri alabilirsin. Yönetimden, gençlik servisinden veya 
kendi sağlık sigortandan daha fazla bilgi alabilirsin.

Kayıt veya kamp ücreti çok yüksekse, Scouts en Gidsen Vlaanderen 
aracılığıyla indirim alabilirsin. Buna Scouting Op Maat denir ve 
bunu grubunun lideri aracılığıyla talep edebilirsin. 

İzci kıyafetleri
Bu kıyafetleri tanıyor musun? Bunlar izcinin kıyafetleri. Eğer 
giyinirsen, herkes İzci  olduğunu görecek. Çoğu grubun, satın 
alabileceğin ikinci el mağazası vardır. Gruplar onları giyip 
giymemeye kendileri karar verir. 

Ayrıca izci kıyafetlerinde indirimden yararlanabilirsin.


