
 

VISIE KAZOU 

vrijwilliger 

 

Kazou als dynamische en jeugdige 

organisatie … omdat we als beweging in de 

samenleving een verschil kunnen maken! 
 

Kazou is ravotten, je amuseren, knotsgekke 
spelletjes bedenken, hier en daar een vorming 
meepikken, interessante mensen van alle 
uithoeken van het land ontmoeten,… Kortom, je 
creativiteit en enthousiasme de vrije loop laten 
en massa's ervaringen opdoen. 
Kinderen en jongeren op een gezonde en 
groepsbevorderende manier de vakantie van hun 
leven bezorgen: daar gaat het om. Uiteraard is 
Kazou meer dan leuke vakanties. Op vakantie, 
vorming of in de jaarwerking voel je waar Kazou 
voor staat. 
De veelzijdigheid van Kazou zit verpakt in vijf 
krachtlijnen. Ontdek hieronder wat men binnen 
Kazou tot in de toppen van de tenen en de buik 
voelt kriebelen. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In groep 

… samen ben je nooit alleen  
 
In groep 
samen spelen en leven... 
daar draait het om. 
Tijd voor inspraak, 
betrokkenheid op maat 
met ruimte voor ieders mening. 
De kans om eigen keuzes te maken. 
 
Er is plaats voor iedereen! 
Ieders sterktes en zwaktes 
zijn een verrijking voor het samen-zijn. 
 
Samen werken aan een geslaagd Kazoumoment 
en zo de kick van je leven krijgen. 
  
 
 

Groei 

… kansen geven, krijgen en nemen  
 
Jongeren steunen 
in de stappen die ze zetten. 
Met vallen en opstaan 
krijgen ze kansen om te groeien. 
 
Sta er zelf voor open 
en geef anderen kansen! 
 
Samen zoekend naar 
de juiste plek voor iedereen! 
  



 

Respect 

… in vertrouwen samenleven  
 
Respect voor alles en iedereen: 
een basishouding van openheid, 
vertrouwen en eerlijkheid. 
Gelijkwaardigheid, 
ongeacht wie je bent of wat je doet. 
Begeleiden is iemand 
onvoorwaardelijk accepteren. 
Aandacht hebben voor iedereen, 
aanmoedigen en luisteren, 
jezelf geven voor anderen. 
 
Zorgzaam met elkaar omgaan. 
Want samen spelen doet samen leven. 
  
 

Zinspelend 

… er zin in hebben, er zin aan geven!  
 
We vliegen erin! 
Met een grote dosis optimisme, 
uitdagend en in alle eenvoud 
samen plezier maken, 
genieten en ontspannen. 
 
Zoekend naar dat ietsje meer 
vanuit de christelijke inspiratie 
maken we bewust tijd voor zingeving 
op een frisse creatieve manier. 
 
Ravotten en plots stilvallen, een knipoog, 
maar ook grenzen verleggend, 
eerlijk spelend 
met aandacht voor iedereen. 
  
 

Solidariteit 

… er zijn voor elkaar 
 
Spelenderwijs investeren in de andere, 
voor elkaar in de bres springen, 
ieders inbreng waarderen,  
leren omgaan met diversiteit. 
Zo werk je mee aan een wereld 
waarin iedereen zich thuis voelt. 
 
Solidariteit is zorgen voor elkaar, 
drempels wegwerken 
zodat ook jongeren die het moeilijk hebben 
kunnen ervaren wat Kazou is. 
 
Met open vizier kijken we samen 
naar de uitdagingen 
die de wereld nog in petto heeft. 
 


