Preventieve luchtkuren
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Jeugd en gezondheid

Twintig jaar en vele hond
erden binnen-én buitenland
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later drong zich een koers
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Kazou
De trein raasde verder en verder. Stilstaan was geen optie.
Themavakanties, alternatieve vakantieformules en inclusie deden
hun intrede. Intussen werd Europa land per land veroverd. Ook de
interne werking werd voortdurend in vraag gesteld en verfijnd. Hoog
tijd voor een nieuwe naam, voor een organisatie waarin iedereen
welkom is. In 2006 werd J&G omgedoopt tot Kazou. Die nieuwe
naam zorgde voor een nieuwe dynamiek, een pak nieuwe ideeën en
vakantiebestemmingen. Stilstaan was geen optie, of zeiden we dat al?
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