TÜRK

CHIRO
#hierbeginthet

Chiro nedir?
Chiro, çocuklara ve gençlere yönelik en büyük Flemenkçe organizasyonudur.

“Chiro” nedir?
Chiro’da birlikte oynayıp güzel
vakit geçiriyoruz. Yönetim
eğlenceli aktiviteler düzenliyor.
Çevre de saklambaç veya
kovalamaca oynamak, yönetimle
birlikte yürüyerek etrafı turlamak,
parkta top oynamak gibi şeyler.
Çok hareket etmek ama ara da bir
de dinlenmek ve sohbet etmek.

?

6 yaştan itibaren herkes
davetlidir.
Her yaş için bir grup vardır.
Her Cumartesi veya Pazar
Chiro’ya davetlisin. Birkaç kez
gelip deneyebilirsin. Seversen
yazılırsın. Kayıt yaptırdıktan sonra
her hafta gelmen iyi olur. Ne kadar
çok gelirsen o kadar çok eğlenir
ve arkadaş edinirsin. Bazı Chiro
grupların her hafta aktiviteleri
varken, diğerlerinin iki hafta da bir
oluyor.
Yazın tüm grupla kampa
gidiyoruz.
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Neden Chiro’ya gitmelisiniz?
Gençlik hareketinde de tüm çocuklar grup halinde
birlikte oynar. Böylelikle yeni arkadaşlar yapıp bol
bol eğleniyorlar. Paylaşmayı ve ve birbirlerine saygı
duymayı oğreniyorlar.
Bir Chiro grubunda çeşitli aktiviteler var. Böylelikle
Chiro’da her çocuk hoşuna gidecek aktivite bulabilir.
Chiro çocukların tecrübe elde edebileceği ve hata
yapabilecekleri yerdir.
Çocuklara güvenli şekilde dişarıda oynama imkanı
veriyoruz.
Çoğu çocuk kampa gittiklerinde evi ilk defa terk
etmiş oluyor. Çocuklar böylece bağımsız olmayı
öğreniyorlar.
Chiro Flemenkçe bir gençlik hareketidir. Çok iyi
derece Flemenkçe konuşmuyorsan, sorun değil.
Animatörler bunu dikkate alıyorlar zaten. Dinlenip ve
Flemenkçeni eğlenceli bir şekilde çalışma imkanın
oluyor.
Gençler yaşlandıkça kendileri aktivite organize
edip mesuliyet alıyorlar. Bazen kendileri bir şov
icat ediyorlar veya yaşça büyük olan çocuklar
genç olanlara aktivite veriyorlar. Böylelikle grup
halinde birlikte çalışmayı da ögreniyorlar. Tüm bu
kabiliyetleri hayatları boyunca kullanabilirler.

6 ve 18 yaş arası çocuklar ve gençler içindir
Önemli olan oyun, eğlence ve hareket!

Her yaş farklıdır. Bu yüzden Chiro’da aynı yaşta olan çocuklarla
grup halinde oynuyoruz. Bazı gruplarda erkekler ve kızlar birlikte oynuyor, bazı gruplarda ise erkekler ve kızlar ayrı oynuyor.

6 YAŞTAN 8 YAŞA KADAR
➔ Daire oyunları, saklambaç, trol ve cüceler ile şato inşa etmek, eğlenceli şarkılar söylemek gibi aktiviteler düzenliyoruz.

8 YAŞTAN 10 YAŞA KADAR
➔ Futbol ve astronot oyunu oynuyoruz. Gülüp zıplıyoruz, el
sanatları yapıyoruz veya gezintiye çıkıyoruz, vs…

10 YAŞTAN 12 YAŞA KADAR
➔ Baseball oynuyoruz ve farklı aktiviteler düzenliyoruz. Ormanda
kamp inşa ediyoruz, kil ile oynuyoruz, kostümler giyiyoruz, vs…

12 YAŞTAN 14 YAŞA KADAR
➔ Meydan oyunları düzenleyip canımız hiç sıkılmıyor. Arada en çok sevdiğimiz hobilerimiz, okulda olan hadiseler, vs. hakkında konuşuyoruz.

14 YAŞTAN 16 YAŞA KADAR
➔ Bisiklet turu yapıyoruz veya tiyatro oynuyoruz. Şehirde fotoğraf
turuna çıkıyoruz veya voleybol turnuvası düzenliyoruz.

16 YAŞTAN 18 YAŞA KADAR
➔ Büyük bir şehir oyunu oynuyoruz veya bilgi yarışması düzenliyoruz. Genç çocuklar
üzerine kendimiz sorumluluk almayı öğreniyoruz. Kendimiz aktivite düzenliyoruz.

+18 YAŞ
➔ Bu yaşta gençler yönetimi ele alıyor. Büyük bir sorumluluk, ama çok şey de öğreten bir sorumluluk!
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Yönetim çocuklara aktiviteler düzenliyor. Bunun dışında her yaz kamp organize
ediyor. Kendileri gönüllü olarak çalışıyorlar. Motivasyonu çocuklara eğlenceli
aktiviteler yapmakta buluyorlar.
Yönetimde bulunan çoğu kişi animatör kursu almış insanlar. Orda çocukları
yönetmeyi öğreniyorlar, çeşitli oyunlarla tanışıyorlar, güvenlik, ilk yardım, vs gibi.

Chiro’nun ücreti nedir?
Yıllık yaklaşık 25 euro ödüyorsunuz. Kayıt ücreti
her grup için farklıdır. Ücreti yönetimden birine
sormanız daha iyi olur. Kayıt ücretiyle grup oyun
malzemeleri satın alıyor ve aktiviteler organize
ediyor. Ayrıca bu parayla sigorta da ödeniyor. Her
çocuk böylelikle aktiviteler esnasında veya yolda, eve
ve Chiro’ya giderken sigortalanmış oluyor.
Birçok hizmet kayıt parasının bir kısmını geri ödüyor.
Bu nedenle sağlık sigortanıza, OCMW’ye veya gençlik
hizmetlerine danışmanız iyi olur.
Kamp için yaklaşık günlük 10 euro ödüyorsunuz.
Bu parayla yeri, aktiviteleri ve yemeği ödüyorlar.
Eğer çocuğunuz birşey yeme yoksa animatörlere
bunu söylemeniz gerekir. Onlar dikkate alacaklardır
isteklerinizi.
Eğer kayıt ücretini veya kampı ödemekte zorlanırsanız,
bunu yönetime bildirin. Sizinle birlikte bir çözüm
arayacaklardır.

Size en yakın Chiro grubunu nerden bulabilirs

iniz?

BRÜKSEL VE FLAMAN BÖLGESINDE HER YERDE Chiro grupları
bulabilirsiniz.
Size en yakın Chiro grubunu chiro.be/indebuurt aracılığıyla
bulabilirsiniz.
Uğramak isterseniz yada Chiro hakkında daha fazla bilgi edinmek veya
çocuğunuzun kaydını yaptırmak isterseniz grupla temasa geçiniz.

Chiro kıyafetleri
Chiro’nun oyun kıyafetleri var.
Kıyafetler kirlenebilir ve çok
çabuk eskimez. Chiro kıyafetlerini
giymek veya giymemek tamamen
gruplara kalmış birşeydir.
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DAHA FAZLA BILGI IÇIN:
NATIONAAL SECRETARIAAT
Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
tel. 03-231 07 95 | info@chiro.be
www.chiro.be
elke werkdag van 9 tot 17 uur

REGIONALE SECRETARIATEN
Antwerpen
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
tel. 03-231 07 95 | RegioANT@chiro.be
elke werkdag van 10 tot 17.15 uur

Limburg
Vaartstraat 14, 3500 Hasselt
tel. 011-21 22 56 | RegioLIM@chiro.be
elke werkdag van 11 tot 18 uur
Oost-Vlaanderen
Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent
tel. 09-225 52 80 | RegioOVL@chiro.be
elke werkdag van 11 tot 18 uur

Vlaams-Brabant
Kolenmarkt 85, 1000 Brussel

West-Vlaanderen
Delaerestraat 16, 8800 Roeselare
tel. 051-20 25 20 | RegioWVL@chiro.be

tel. 02-505 00 80 | RegioBRA@chiro.be
elke werkdag van 11 tot 18 uur

www.chirowvl.be
elke werkdag van 11 tot 18 uur
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