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Interpellatie van de h. Hublet: 22 februari - World Thinking Day.
De h. Hublet geeft aan dat de scouts en de gidsen op 22 februari de geboortedag vieren van Lord Baden-Powell, de oprichter van de scoutsbeweging. Dit is vaak de gelegenheid om een burgercampagne te
organiseren rond gelijke kansen en solidariteit. Verschillende leden hebben tijdens deze vergadering al vermeld dat, in een context waarin onverdraagzaamheid en extremisme de sociale relaties onder druk zetten,
het noodzakelijk is om de jeugd terug een toekomstperspectief te bieden. Dit probeert de scoutsbeweging al
meer dan een eeuw te doen. De h. Hublet maakt duidelijk dat sommige van de oudste scoutsverenigingen
van het land in Ukkel gelegen zijn: la XVIème Unité du Rosaire en de Groupe Honneur, opgericht vlak na de
Eerste Wereldoorlog.
De oudere generaties geven de jongere generaties steeds waarden mee zoals vertrouwen, engagement, dienstverlening, solidariteit, respect voor anderen en de natuur. Met zelfvertrouwen nodigen ze de
jongere generaties uit om een betere, vredige en altruïstische wereld op te bouwen.
Als voormalige chef heeft de h. Hublet deze zomer persoonlijk kunnen vaststellen, tijdens een bezoek
aan een scoutskamp in de Ardennen, dat het engagement bij alle animatoren groot blijft.
In Ukkel zijn er vandaag meer dan 2.000 scoutsleden, waaronder 500 animatoren, in verschillende
afdelingen, "Scouts en Gidsen Vlaanderen", "Les Scouts", "Scouts et Guides pluralistes", "Guides catholiques
de Belgique", "FOS Open Scouting", allen samengebracht in de vereniging "Gidsen- en Scoutsbeweging in
België", de enigste partner voor België van de "World Association of Girl Guides and Scouts", die meer dan 50
miljoen scouts en gidsen telt in de hele wereld. Dit zijn zo'n 20.000 uren vrijwilligerswerk voor de Ukkelse
animatoren, in de vorm van voorbereidingen, opleiding en aanwezigheid tijdens activiteiten. Maar weinig
organisaties kunnen dergelijke cijfers voorleggen.
De h. Hublet vindt dan ook dat de scoutsbeweging beter gekend en erkend moet worden door de sociale, politieke en culturele partners van de gemeente. Hij voegt zich bij de chefs van zijn federaties die reeds
de voorzitter hebben gecontacteerd omtrent de organisatie van een academische zitting in het gemeentehuis op 22 februari met de animatoren van de Ukkelse scouts en gidsen. Tijdens deze dag kunnen de mandatarissen de Ukkelse jongeren bedanken voor hun toewijding om waarden zoals verdraagzaamheid en dialoog
te promoten. Tijdens deze dag zal de scoutsvlag opgehangen worden aan het balkon van het gemeentehuis,
zoals ook in andere omstandigheden het geval was.
We zouden de verschillende Ukkelse afdelingen ook kunnen uitnodigen om campagnes rond solidariteit, gelijkheid en samenhorigheid te organiseren. Er zou hiervoor een "burgertrofee scouts en gidsen van
Ukkel" uitgereikt kunnen worden tijdens een grote bijeenkomst, bijvoorbeeld in het Wolvendaelpark. In dat
geval moeten de modaliteiten uiteraard besproken worden met de verantwoordelijken van de bewegingen.
De voorzitter bedankt de h. Hublet voor zijn tussenkomst. Hij heeft onlangs de vertegenwoordigers
van de scoutsbeweging ontmoet en is overtuigd van de noodzaak om in de huidige maatschappij alle activiteiten te promoten die solidariteit en respect bijbrengen. Bij volwassenen gaan deze waarden erop achteruit,
net terwijl onze maatschappij deze waarden hard nodig heeft. De schepenen van Jeugd, Gelijke Kansen en
het Gezin zullen de vertegenwoordigers van de scoutsbeweging ontmoeten om te bepalen welke acties
overwogen kunnen worden. De voorzitter is grote voorstander van het voorstel voor een grote bijeenkomst
in het Wolvendaelpark en bevestigt dat de scoutsvlag aan het balkon van het gemeentehuis opgehangen zal
worden ter ere van Baden-Powell op 22 februari volgend jaar.
Schepen Dilliès is eveneens voorstander van dit uitstekend initiatief. Er is steeds een goede relatie
geweest tussen Ukkel en de scoutsbeweging. Als schepen van Jeugd heeft hij de initiatieven van zijn voor-

gangers voortgezet, met erg veel interesse omdat hij zelf bij de scoutsbeweging was: totem "Fouine boîte à
malice" en chef louveteau "Baloo". Sinds bijna 10 jaar steunt de gemeente de "3 heures trottinette", een erg
mooi evenement voor de "baladins", in de marge van de "24 heures vélo". Verschillende afdelingen kunnen
bovendien gebruik maken van talrijke lokalen en subsidies en de jeugdraad, opgericht onder de bescherming
van mevr. Valentine Delwart, heeft eveneens contacten met jeugdbewegingen. Alvorens het woord te geven
aan "Musaraigne habile", ofwel schepen Roba-Rabier, geeft schepen Dilliès aan dat de voorzitter de initiatiefnemer is van de gewoonte om jeugdbewegingen uit te nodigen op verschillende herdenkingsplechtigheden.
Schepen Roba-Rabier, - met als totem "Isard courant électrique" en niet "Musaraigne habile", antwoordt dat de scoutsbeweging een gezinszaak is: als ouders scouts of gidsen waren, zorgen ze later nog vaak
voor omkadering van jonge leiders of zijn hun eigen kinderen ook bij de beweging. Schepen Roba-Rabier
signaleert het bestaan van een oude scoutsafdeling "la patrouille des Alumni": zegt men niet "scout un jour,
scout toujours"? De scoutsbeweging is uiteraard een belangrijke verbinding naar burgerzin en de wereld. De
gemeente kan reeds rekenen op de steun van scouts en gidsen tijdens evenement zoals schoonmaakcampagnes, burgermanifestaties of andere activiteiten. De scoutsbeweging zorgt voor een opening naar anderen,
met respect voor diversiteit. Het is gepast om de acties ten bate van gelijke kansen onder de aandacht te
brengen, de waarden van de scoutsbeweging, tijdens Thinking Day. Zoals de h M. Hublet het voorstelt, moet
er nagedacht worden over de promotie van de waarden van de scouts in samenwerking met de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen in Ukkel.
De h. Wyngaard, met de totem "Toucan commentateur", herinnert eraan dat de groep Honneur bij
de eigen zoektocht naar opslaglokalen bijzondere problemen ondervonden omdat ze van geen enkele parochie afhangen. Dankzij de voorstellen van het college werd er gelukkig steeds een oplossing gevonden voor
deze scoutseenheid.
De h. Wyngaard ziet eveneens het nut van de contacten tussen de jeugdbewegingen en de jeugdraad
maar deze contacten zouden een officiëlere vorm moeten aannemen, zodat de contacten regelmatiger zouden zijn. Er is sprake van de toekenning van jaarlijkse subsidies en het blijkt dat bepaalde jeugdbewegingen
deze systematisch aanvragen, terwijl er anderen zijn, weinig of niet geïnformeerd, die dit niet doen. De informatie hierover zou dus beter verspreid moeten worden. De h. Wyngaard maakte reeds de suggestie in
verband met een jaarlijkse scoutsdag, naar het voorbeeld van manifestaties voor de hockeyclubs die elkaar
kunnen ontmoeten tijdens een namiddag. De gemeente zou van een dergelijke manifestatie gebruik kunnen
maken om de banden tussen jeugdbewegingen van andere gemeentes, gemeenschappen, enz. te versterken.

