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Beste vrienden,

Avonturenkamp voor
Koningin Paola
Bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan het
Avonturenkamp in Bérisménil op 17 juli 2008.

Het Avonturenhuis van Habbekrats had
veel volk op de been gebracht voor de
komst van onze vorsten. Terwijl wij
wachtten was de spanning en opwinding te snijden zowel bij de jongeren als
bij de volwassenen. Hoewel het oorspronkelijk voorzien was kon onze
koning Albert II de koningin niet
vergezellen wegens de ernstige regeringscrisis. Eerste ontgoocheling! Daarbij
waren de organisatoren bezorgd door
het heel wisselvallig en onzeker weer.
Toch was het een grootse dag vol menselijke warmte door de uitzonderlijke
kwaliteit van de vijfsterren organisatie
die nog meer glans kreeg door de eenvoud, de vriendelijkheid, de gemoedelijkheid en de belangstelling van onze
koningin.
Tijdens het eerste deel van haar bezoek
wou de koningin een werkvergadering
over de jeugd bijwonen samen met
zorgvuldig uitgekozen gasten. Een uur
lang werd dit colloquium een uiting van
diepe medemenselijkheid door de kwaliteit van de sprekers en van de tussenkomsten. Onze koningin en alle deelnemers waren erg onder de indruk over de
organisatie en over de verschillende
avonturenkampen doorheen België. De
koningin stelde zelfs voor om een kamp
te organiseren in het kasteel van
Ciergnon. Wat een eer, wat een geluk!

Op het thema “In België met Kuifje”
hadden de jongeren van Habbekrats
onder de opmerkelijke regie van Chris
Van Lysebetten, een prachtige uitbeelding van de Zonnetempel gerealiseerd.
Het decor met een grote piramide, met
de personnages van Hergé: Kuifje,
Milou, Haddock, Zonnebloem, de
Castafiore, zonder Janssen en Jansen te
vergeten, zij leken allemaal levensecht.Een schitterend en humoristisch
spektakel werd voor de koningin en de
enthousiaste toeschouwers opgevoerd.

De jongeren van Habbekrats waren
buitengewoon in deze Kuifje show.
In een klein dorp met kleurrijke
Peruviaanse winkeltjes werd het bezoek
van onze koningin Paola besloten met
een drink op de vriendschap en het
proeven van streekproducten.
Wij danken haar heel bijzonder voor dit
bezoek en de waardering die zij
betoont voor de jongeren.
Als men deze dag van de jeugd zou
moeten samenvatten, zou men kunnen
zeggen: “Maak van je leven een
droom...en van een droom, een realiteit!” (Antoine de Saint-Exupéry)

In dit nummer worden veel belangrijke gebeurtenissen besproken.
Eerst en vooral hadden wij het
genoegen en de eer om koningin
Paola te ontvangen in het
vakantiehuis van Habbekrats in
Bérisménil (La Roche). Een prachtig
feest waar elk kind een held was.
De steun van onze vorsten betekent
heel veel voor ons en bevestigt een
lange traditie. Reeds voor de oorlog
bezocht de koninklijke familie de
Speelpleinen en Spullenhulp.
In 1952 bezocht de jonge koning
Boudewijn de Marollen samen
met abbé Froidure.
Wij zijn onze vorsten dankbaar
omdat zij zo hun bezorgdheid
tonen voor de kansarmen.
Het is een echte aanmoediging
voor allen die zich inzetten in onze
voorzieningen.
U zult ook het artikel lezen over de
Petits Sapins des Ardennes en de
tentoonstelling die georganiseerd
werd door de talenschool CERAN.
In dit mooi verblijf bij Spa heeft
abbé Froidure honderden kinderen
opgevangen tot in 1984.
Al deze gebeurtenissen herinneren
er ons aan dat de hulp aan
kansarme mensen die 80 jaar
geleden door abbé Froidure
opgestart werd, nog altijd vol
levenskracht is dankzij uw hulp.
Vergeet niet uw tombolabiljetten
te bestellen. Ik wens dat u het groot
lot wint! In naam van de honderden
kinderen die wij opvangen in onze
voorzieningen dank ik u voor uw
steun.
Baron Paul van der Straten Waillet
Voorzitter

YR

Ieder kind is een Held!
Kijk, dat is nu zo een van die mooie
momenten, zingen rond het kampvuur.
Een moment om te koesteren…
We zij het allemaal een beetje vergeten.
Hoe mooi het is om te zingen, hoe fantastisch het is om rond het vuur te zitten
en heldenverhalen te fantaseren of weg
te dromen in spannende avonturen.
Ineens werden we volwassen en vergaten we hoe schitterend we konden zingen, hoe leuk we konden spelen, hoe
geweldig het was om rond te hangen
met je vrienden en hoe fantastisch die
vrienden wel waren.
Plots is het kampvuur uit, en is alles rustig nu. Er wordt niet meer gezongen,
niet meer gespeeld, niet meer rondgehangen met vrienden. We zitten achter
een computer of Tv-scherm. Alles is
onder controle, dat hebben we goed
geleerd. Binnen slechts 10 jaar zullen
deze kinderen dat ook leren aan hun
kinderen. Binnen slechts 10 jaar zullen
deze kinderen voor ons moeten zorgen

en ons zeggen wat we moeten doen,
van achter hun computerscherm. Netjes
volgens de regels. Zonder ruimte voor de
creativiteit en de vriendschap die we hen
nu vaak ontnemen. Onze maatschappij
heeft weinig plaats voor kinderen.
Rondhangen mag niet, groepjes vormen
mag ook niet. Spelen mag wel, maar binnen de lijntjes en niet in het bos. En
kampvuur… tja … We zijn bang. We zijn
bang en weten niet goed waarvoor.
En dan opeens, tussen al die bange
mensen, wordt er opnieuw gespeeld,
wordt er opnieuw gezongen. Luider en
hoger en mooier. Een betoverend lied,
een overwinningslied, het lied van de
held die alle beproevingen heeft doorstaan. De held die niet verslagen werd
door punten en komma’s, die zich niet
liet tegenhouden door verbodstekens
en afsluitingen, die zich weer oprichtte
wanneer hij werd neergeslagen door de
anderen die vonden dat zij sterker, groter en beter waren.

Het lied van de held die blijft doorzetten, die schurken en schimmen verslaat,
die onversaagd bergen en dalen doortrekt, die op zoek gaat naar de schat en
tenslotte vindt dat de ware schat verbogen is in zichzelf. In zijn hart en in zijn
ziel. En wanneer, niet zoveel later weer
anderen die schat zullen vinden, worden
ook zij weer helden. En veroveren de
helden opnieuw de wereld… Spelend en
zingend. Hoog en mooi en luid! Rond
een nieuw opflakkerend vuur! En we
zullen staan kijken en besluiten dat het
moeilijk was om hen te begrijpen, dat er
geen tijd was om naar hen te luisteren,
dat het te duister was om hen te zien.
Deze helden, deze grote helden, deze
kinderen van onze tijd… Laat ons beginnen met hen graag te zien, en met vooral diegenen graag te zien die niemand
graag ziet. Laat ons beginnen met naar
hen te luisteren. Hier en nu, luister naar
hen, luister naar de helden van morgen!
Chris Van Lysebetten, 17 juli 2008

CERAN was vroeger een bastion van Froidure.
Voor het omgevormd werd
tot Talencentrum woonden
in het kasteelgebouw van
Haut-Bois de jongeren
van abbé Froidure. Het is rijk
aan geschiedenis.
Bijna 100 jaar geleden werden vier broers
en hun neef, leden van een invloedrijke
industriële weversdynastie uit Verviers, de
familie Peltzer, eigenaars van een uitgestrekt domein ten oosten van de gemeente
Spa. Zij bouwen allemaal een kasteel. In
1908 bouwt René Peltzer, de jongste van de
broers, het kasteel Haut-Neubois in
Normandische stijl. Het is een eigendom
van 68 hectaren en de grootste van de vijf.
Spa is met zijn kuuroord en uitgelezen
bestemming voor de badkuren en voor het
casino. Ter gelegenheid van deze honderdste verjaardag heeft de groep CERAN overigens een tentoonstelling georganiseerd
binnen zijn muren. René Pelzer en zijn familie die hem vervoegt tijdens de vakantie,
beleven er gelukkige momenten tot aan de
eerste wereldoorlog. Het kuuroord wordt
dan een groot militair hospitaal. Het kasteel
Haut-Bois wordt aangeslagen door keizer
Willem II. Hij ontvangt er zijn hoge gasten
en belangrijke officieren. Na de oorlog, tijdens de diplomatieke conferentie van Spa,
waarop de herstelbetalingen van Duitsland
besproken worden, logeert de Franse delegatie met maarschalk Foch in het kasteel
Haut-Bois. Nadien neemt de familie Peltzer
terug bezit van haar eigendom. In 1945
nemen de Amerikanen de plaats in van de
Duitsers. Het overlijden van René Peltzer
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luidt de doodsklok over het kasteel. In 1955
wordt een groot deel van het domein verdeeld onder zijn drie dochters.

DE «PETITS SAPINS DES
ARDENNES»
Het kasteel wordt de eigendom van de vereniging van abbé Froidure. Het krijgt dan
de naam Petits Sapins des Ardennes en zal
tot 165 “kinderen van de kinderrechter”
een onderdak verschaffen. De residentie en
de kapel dateren van die tijd met abbé
Froidure. Maar uiteindelijk blijkt dat dit
groot gebouw weinig praktisch en heel
duur in onderhoud is. Daarom moet dit
opvangcentrum in 1984 zijn deuren sluiten

om dwingende financiële redenen. Het
domein met zijn 9 hectaren wordt gekocht
door CERAN dat er residentiële taalseminaries organiseert. Sedertdien is de groep
CERAN blijven investeren in de heraanleg
van het domein Haut-Bois voor een waarde
van meer dan 5 miljoen euro.” Bij de aankoop moesten de kamers gerenoveerd worden en in de oude paardenstallen is nu het
departement Engels ondergebracht. Ook de
tweede verdieping werd gerestaureerd en
heel het gebouw werd opgefrist,” herinnert
zich Fabienne Carmanne, gedelegeerd
bestuurder van de groep CERAN.Het
gebouw is veranderd van bestemming maar
heeft zijn charme behouden. Het verwelkomt nu mannen, vrouwen, kinderen van

Getuigenis
Vanaf 1955 tot 1984 was het
kasteel van Haut-Neubois
eigendom van de vereniging
abbé Froidure. Kansarme
kinderen en kinderen van de
kinderrechter kwamen er op
vakantie... Tussen 1976 en
1984 werd het centrum
geleid door Annie Gielen en
haar man. Een ontmoeting!

Petits Sapins des Alpes in Château-d’Oex
gewerkt had en door aalmoezenier Marc
van Goethem.
Hoe oud waren de kinderen?
Tussen 0 en 20 jaar.Zij waren opgedeeld in
vijf groepen: de jongste met de jonge ongetrouwde moeders op de eerste verdieping,
aan de ene kant de jongetjes en aan de
andere kant de kleine meisjes; op de tweede verdieping hetzelfde met de adolescenten.

Hoe kwamen jullie in het kasteel van
Haut-Neubois terecht, toen beter
bekend onder de naam Petits Sapins
des Ardennes?
Mijn man en ik werkten in die tijd in een
tehuis voor gerechtskinderen. In de Petits
Sapins des Ardennes zocht men naar een
nieuwe directeur en mijn man stelde zich
kandidaat. Enkele maanden later ben ik
hem naar ginder gevolgd.

Wat waren de problemen van die
jongeren toen?
Eén van de problemen waarmee wij te
maken hadden was ze hier buiten te krijgen. Wij deden er alles aan opdat zij niet in
dezelfde school zouden terecht komen en
zo een apart groepje zouden vormen. Op
zeker ogenblik waren er tot 35 verschillende scholen. En chauffeur stond tot hun
beschikking. Dat was een heel goede kans
voor die jongeren.

Hoe was de toestand toen in dat
centrum?
Het was niet gemakkelijk. Er waren 165
kinderen en ongeveer 70 personeelsleden.
De vorige directeur was ontslagen en gedurende verscheidene maanden moest er
orde op zaken gesteld worden. Wij werden
geholpen door Albert Ghem die ook in de

Waren er ook anderen?
Er was veel criminaliteit, vooral diefstal
onder hen.Als we s’morgens opstonden wisten we nooit wat we gingen vinden. Daarbij
waren wij natuurlijk aanhoudend geconfronteerd met een tekort aan subsidies. Wij
kregen toen 75 BF per kind en per
dag.Daarmee moesten wij proberen om de

over heel de wereld, om er een vreemde
taal aan te leren.Op het moment dat
Europa opgebouwd wordt is deze plaats
van uitwisseling en dialoog meer dan ooit
een venster op de wereld.
LDO

twee eindjes aan elkaar te knopen.
Spullenhulp heeft ons heel veel geholpen.
Wij profiteerden ook van de etenswaren
die ingezameld werden tijdens de regenboogacties. Wij konden ook meubelen en
kleren gaan halen voor de jongeren. Tijdens
het weekend ging onze psycholoog met
zijn vrouw en zijn drie dochters, preken in
de kerken. Dankzij die collectes konden de
jongeren in de zomer op kamp gaan naar
het buitenland.
Werden er ook andere activiteiten
georganiseerd voor hen?
Sommigen onder hen waren ongeschoold
en vonden geen werk. Eén van de opvoeders heeft toen een bosbedrijf opgericht
om hen aan het werk te helpen. Zo werkten
zij in de bossen.
Welke toekomst hadden die jongeren?
Sommigen keerden terug naar hun familie,
anderen vonden werk. En dan begon hun
familie zich terug aan hen te interesseren.
Dat was dikwijls moeilijk.
Nu werkt u in het CERAN centrum als
verantwoordelijke voor het hotel en
het restaurant. Die overgang van het
ene naar het andere is tamelijk groot.
Inderdaad. In het begin hadden wij het heel
moeilijk. Overstappen van een vzw naar
een zakelijke onderneming is niet vanzelfsprekend. Maar ik moet zeggen dat ik soms
verrast ben als ik evenveel behoefte aan
affectie ondervind bij onze cursisten als bij
de jongeren van de Petits Sapins.
LDO

