HUIS
IN DE KIJKER
Heibrand, vier jeugdverblijven op een domein
In de Antwerpse Kempen, niet ver van het trappistenklooster van Westmalle, ligt in een bosrijke
omgeving het Chirodomein Heibrand. Het domein
is 7 hectare groot en huisvest 4 jeugdverblijven omgeven door loof- en dennenbomen, speelweides en
sportvelden. In totaal kunnen 248 personen verblijven.
Grotere groepen kunnen terecht in Het Weihuis (80
personen) of De Villa (123 personen). Kleinere groepen
zijn welkom in De Luwte (18 personen) of De Remise
(23 personen). Uiteraard kunnen de verschillende entiteiten ook gecombineerd worden.
Volpension kan aangeboden worden aan iedereen die op
het domein verblijft, maar is verplicht voor wie overnacht
in De Villa en Het Weihuis. Zelfkook is dus enkel mogelijk
in De Remise en De Luwte. Alle jeugdverblijven zijn erkend
als type C, met uitzondering van De Remise (type B). Er is
ook nog tentenweide voor 37 personen.

NOOD AAN EIGEN VORMINGCENTRA
In september vierde Heibrand zijn 60ste verjaardag. Het domein werd destijds aangekocht omdat Chiro nood had aan
een eigen vormingscentrum. “Toen Heibrand aangekocht
werd was er De Villa, het hoofdgebouw van het domein, De
Remise als koetsierswoning en De Luwte”, vertelt intendant
Wendy Wilmssen. “Het Weihuis dateert van 1978.”
Vier gebouwen onderhouden is een serieuze uitdaging. In
2011 staat alles in het teken van een nieuw en geïsoleerd
dak voor De Villa. “Als we verbouwen, dan proberen we
dit – als het zinvol is - duurzaam te doen. Door te isoleren
hopen we veel te besparen op de verwarming. Anderzijds
hebben we al eens afgezien van zonnepanelen omdat die
door de ligging onvoldoende rendeerden.”
“Bij nieuwe investeringen wordt ook gepolst naar de
verwachtingen van groepen. Op basis daarvan werden
de verouderde groepsdouches vervangen door individuele douches.”
En de toekomst? “Indien mogelijk vervangen we later nog graag de huidige ramen en kopen we extra audiovisueel materiaal. Er zijn altijd nieuwe
uitdagingen.”
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WIE DOET WAT?
“Heibrand draait al 32 jaar op vrijwilligers die doorstromen
uit de Chirowerking”, gaat Wendy verder. “Vooral oud-leiders
die ook een band hadden met het verbond en Chiro nog een
dienst willen bewijzen, dienen zich spontaan aan. De meeste vrijwilligers zijn weekendresidenten die de permanentie
verzorgen. Een beperktere groep van negen personen engageert zich voor het meer beleidsmatige werk. Projectmatig
springen vrijwilligers ook bij. Ons laatste project was bijvoorbeeld het opnieuw inzaaien van enkele grasvelden. Voor
de dagdagelijkse taken is er personeel: drie klusjesmannen,
vijf koks en twee poetsvrouwen. Op het secretariaat krijg ik
hulp van een deeltijds administratief medewerker”.
Heibrand is trouwens niet het enige domein van Chiro.
In West-Vlaanderen ligt De Karmel, in Oost-Vlaanderen
Heidepark en in Limburg De Kalei.
“Een jeugdverblijf uitbaten leer je niet op de schoolbanken.
Uitwisseling met collega-uitbaters is daarom leuk meegenomen. Hiervoor plannen we maandelijks een overleg waar we
ervaringen delen, specifieke problemen bespreken en samen
initiatieven nemen. Gezamenlijk promotie voeren is daarvan
een voorbeeld.”

SCHOLEN VINDEN DE WEG
Heibrand boekt voor 95 % jeugdovernachtingen. Wie dacht
dat dit voornamelijk Chirogroepen zijn, heeft het mis. Zelfs
jeugdwerk behaalt niet het grootste aandeel. Dit is weggelegd voor de scholen. Zin-d’erin(g) speelt hierin een belangrijke rol. “Zin-d’erin(g) is een vormingsdienst van Chiro die
de Chirovisie en Chiromethodieken in de eerste plaats probeert door te geven via het onderwijs”, legt Wendy uit. “Dit
doen ze door één- of meerdaagse initiatieven uit te werken
voor het middelbaar en hoger onderwijs. Meestal vinden
de meerdaagse initiatieven plaats in een jeugdverblijf van
Chiro.”

RUIM AANBOD
Scholen hebben de weg naar Heibrand al een tijdje gevonden, maar dankzij Zin-d’erin(g) is het aanbod en de toestroom nog versterkt. “Waar we vroeger zelf instonden voor

het aanbod en de promotie, wordt dit voor het middelbaar en
hoger onderwijs nu door Zin-d’erin(g) overgenomen. Voor het
lager onderwijs hebben we wel nog een educatief pakket rond
natuur en natuurbehoud. Leerkrachten kunnen hier zelf mee
aan de slag.”
Waar mogelijk wordt het groepen gemakkelijk gemaakt.
Veelgebruikt materiaal wordt daarom ter beschikking gesteld,
verhuurd of verkocht. Er is toeristische informatie, audiovisueel materiaal, spelmateriaal en zelfs een tent. Zo hoeven de
groepen niet alles zelf mee te brengen.
Nieuw is het interactief ecologisch circuit waar natuurbeleving
centraal staat. “Dit circuit hebben we zelf uitgewerkt en bevat
een blotevoetenpad, een reuzenxylofoon, een boomtelefoon,
een springbak enz. In het bos komt ook nog een spelometer
met diverse Chirospelen. Voor jongeren vanaf 15 jaar kan er
tegen betaling en mits reservatie een spectaculair touwenparcours gevolgd worden onder professionele begeleiding.”

HOE MEER ZIELEN, HOE MEER VREUGD
Wie verblijft in Heibrand, moet zich houden aan de huis- en
domeinregels. Bij aanvang van het verblijf moeten die ondertekend worden. Een duidelijke afspraak is bijvoorbeeld geen
lawaaihinder tussen 22u en 8u.
Een hoofdstuk ‘respect voor andere groepen’ is niet nodig.
“Onderlinge problemen tussen groepen zijn er niet. Elke
groep verblijft in zijn eigen gebouw (de gebouwen zijn niet
opsplitsbaar) en het domein is voldoende groot om elkaar niet
voor de voeten te lopen. Wat we wel voorzien, is een korte
kennismaking. Dit wordt door iedereen geapprecieerd.”

HEIBRAND PRAKTISCH
Adres: Wijngaardstraat 30, 2390 Westmalle
Erkenning: type B en C
Totale oppervlakte: 70 000 m²
Capaciteit: 248
Aantal overnachtingen 2010: ongeveer 27 000
Formule: zelfkook en volpension
Website: www.heibrand.be
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