
FESTIVALprogrammaWSF21



Eindelijk mogen we weer een echt World Servants-feest met 
elkaar vieren! We delen herinneringen en blikken vooruit. Wat 
heeft het project van afgelopen zomer met je gedaan? En hoe 
ga je die ervaring omzetten in concrete actie in de komende 
jaren? Of als je in 2022 op reis gaat: wat kun je verwachten in 
het komende jaar? Dompel jezelf onder in het warme World 
Servants-bad en geniet van het festival!

Welkom op het  
World Servants 

Festival 2021!
Programma
Vrijdag
 18.30 - 20.00   Inschrijven | Plein
 19.00 - 19.30  Aankomst Ride2Change | Plein 
	19.00	 -	19.30	 Koffie	&	thee	voor	leiders	| Serre
	19.30		-		22.15		 	Projectevaluatie	| Serre
	20.00		-		21.30	 	Evaluatie	Life	Skills	| Ontvangstruimte

Zaterdag
 7.30  -  10.00  Zwembad open | Zwembad
 8.00  -  9.30   Ontbijt | Restaurant
	 8.00		-		10.00	 	Hoofdleidersontbijt	| Kiosk
	10.30		-		12.00	 	Hoofdprogramma:	Mission	Wonderlust	|	Sporthal
	12.00		-		13.00		 	Lunch	| Restaurant
	14.00		-		16.00		 LandenLounge	| Paviljoen
	13.00		-		18.30		 	Ontmoet	organisaties	op	het	Paviljoen	| zie p10
	13.30		-		14.00		 Kick-off	deelnemers	2022	| Sporthal
 13.30  -  14.30   Workshops | zie p8
	13.45		-		17.30		 Clinics	| zie p9
	14.15		-		15.00		 Workshopronde	1	-	deelnemers	2022	| zie p4
	14.30		-		18.30		 	Food	&	drinks	| Achter infobalie

 14.30  -  18.30   Zwemmen | Zwembad (alleen bij mooi weer)
	15.15		-		16.00		 Workshopronde	2	-	deelnemers	2022	| zie p4
	16.15		-		18.30		 	Sporttoernooi	powered	by	AiA		| zie p6
    teams voor 13.45 inschrijven bij infobalie
 18.30  -  20.00   BBQ | Bij groepshuis / achter infobalie
	20.30		-		22.15		 	Hoofdprogramma:	Superhelden	| Sporthal
	22.15		-		 0.00		 	Kampvuur	|	Kampvuurplaats
	22.15		-		 0.00	 	Projectfilms	| Bios
	22.15		-		 0.00		 	Silent	Disco:	Roberto	Rosso	|	Beachlounge
	23.15		-		 0.00		 		Avondsluiting	| Huis 36

Zondag 
 8.00  -  10.30   Zwembad open | Zwembad
 8.00  -  10.30   Ontbijt | Restaurant 
 9.00  -  10.00   GMG | Afhalen bij de infobalie
	10.00		-	10.45		 	Koffie	&	thee	| Plein
	11.00		-		12.30		 Viering:	Ik	zie	in	jou...	| Sporthal
 12.30  -  13.00  Vertrek met een broodje | Plein

ook live opRide2Change.nl/live(

ook live opworldservants.nl/viering

(



Praktische zaken
 » Bij de infobalie	weet	men	het	antwoord	op	(bijna)	al	je	vragen.	
 » Ook	in	geval	van	nood	kun	je	bij	de	infobalie	terecht.	Als	die	
gesloten	is	bel	je	0561-613111.	En	112	natuurlijk.	

 » Het weekend is rook- en alcoholvrij. 
 » Balsporten	speel	je	op	het	sportveld.	
 » Oude telefoons en textiel	kun	je	inleveren	bij	de	infobalie.	
 » Help	de	vrijwilligers	door	het	terrein	schoon	achter	te	laten.	
 » Feedback of tips?	Mail	ze	naar	info@worldservants.nl.

Late-night programma
Na	het	avondprogramma	in	de	sporthal	hoef	je	nog	niet	naar	de	
camping.	Je	kunt	met	je	vrienden	marshmallows	roosteren	bij	het	
kampvuur,	in	de	beach	lounge	dansen	in	de	Silent Disco	met	DJ	
Roberto Rosso of naar de avondsluiting	bij	huis	36.	Als	je	naar	de	
camping	gaat:	goeie	reis	en	denk	om	de	slapende	medemens.	

Deelnemers 2022
Als je in 2022 voor het eerst of opnieuw op project gaat ben je op 
de goede plek. Om 13:30 is er een kick-off in de sporthal. Waar ben 
je aan begonnen? Wat kun je verwachten? Dat hoor je hier. Daarna 
ga je aan de slag met workshops. 

Actieplatform |	14:15	|	Huis	24
Op	het	Actieplatform	vind	je	alle	tools	die	je	wilt	hebben	als	je	
gaat	fondsenwerven.	Theunis	Sjoerd	laat	je	alle	ins	en	outs	zien	en	
denkt	mee	over	jouw	situatie.

Actievoeren |	14:15	&	15:15	|	Huis	23
Wat	is	een	goeie	actie?	Hoe	betrek	je	zo	veel	mogelijk	mensen	bij	
je acties? Hoe organiseer je een goeie actie? Bij deze workshop van 
groepsleider	Ruben	uit	Haren	krijg	je	tips	en	wissel	je	ideeën	uit.

Jouw verhaal |	14:15	|	Huis	22
Jij	gaat	zielige	kindjes	in	Afrika	helpen.	Toch?	Of	ligt	het	iets	gen-
uanceerder?	Willem-Jan	bespreekt	met	je	hoe	je	het	verhaal	van	
World	Servants	ethisch,	wervend	én	enthousiasmerend	vertelt.	

Groepsleiders |	14:15	|	Huis	21
Als	je	(assistent-)groepsleider	bent	wil	groepscoach	Ruben	je	
graag	ontmoeten.	Je	gaat	in	gesprek	over	teambuilding,	hoe	je	bij	
kunt	dragen	aan	persoonlijke	verandering	en	er	is	tijd	om	vragen	
te	stellen	en	ervaringen	uit	te	wisselen.	

Tussendoor	en	na	de	workshops	chill	je	op	het	Festivalterrein.	Om 
18:30 staat achter de infobalie een lekkere BBQ klaar.	Daarna	
ben	je	van	harte	welkom	bij	het	avondprogramma	in	de	sporthal.

Coronamaatregelen
» Als	je	het	terrein	op	zaterdag	eenmaal	betreden	hebt,	kun	je	het	

niet meer verlaten,	zo	zijn	de	regels	van	Testen	voor	Toegang.	
» 	Slaap	je	op	de	camping?	Je	kunt	ontbijten	op	het	Summercamp.	
»  Kom je op zondag? Zorg dan dat je op tijd komt voor de viering. 
» 	Zondag	houden	we	1,5 mtr afstand. Er is dan geen QR-codescan. 
» 	Ontwikkel	je	tijdens	het	weekend	gezondheidsklachten?	Meld	
dit	bij	een	leider	en	verlaat	het	terrein	om	een	test	te	doen	bij	de	
GGD.	Als	de	testuitslag	negatief	is	ben	je	weer	welkom.
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In de landenlounge informeren de setuppers je over de stand van zaken in alle World Servants-landen. Ze 

vertellen hoe het gaat in de plaats waar je ooit bent geweest en beantwoorden je vragen over de projecten van 2022.

op volg.ws/projectcode vind je

steeds meer actuele info & fotos 

van projecten van vroeger

(



Workshops 

Na je project heb je je vast voorgenomen om iets te veranderen. 
Goeie kans dat een van deze workshops daar mee te maken heeft. 
Alle deze workshops starten om half twee en duren een uur.

Actief bij Present	|	Huis	35a	|	Stichting	Present	
Ben	je	deze	zomer	enthousiast	geworden	over	het	werk	van	Stich-
ting	Present?	In	deze	workshop	vertelt	Harry	van	Wieren	over	de	
missie	en	werkwijze	van	Present,	en	bekijkt	hoe	jij	je	kunt	blijven	
inzetten	voor	Stichting	Present.	

In gesprek over geloven	|	Huis	35v	|	Uitjaar
Is	het	geloof	deze	zomer	voor	je	gaan	leven?	Loop	je	rond	met	
vragen?	Wil	je	meer	weten	over	Bijbellezen	of	bidden?	Zoek	je	hoe	
het	geloof	in	je	dagelijkse	praktijk	van	betekenis	kan	zijn?	Op	basis	
van	jouw	vragen	gaat	Jan	van	het	Uitjaar	met	je	in	gesprek	over	
het	geloof.		

Duurzamer leven	|	Kiosk	|	World	Servants	
Met	de	dreigende	klimaatcrisis	is	het	een	must	dat	we	onze	le-
vensstijl	aanpassen.	Maar	hoe	kun	je	dat	als	jongere	doen?	Gerjan	
heeft	uit	eigen	ervaring	101	tips	hoe	je	stap	voor	stap	duurzamer	
kunt	leven.		 

Langere tijd op pad |	Huis	36	|	Interserve	
Smaken	de	World	Servants-projecten	naar	meer,	en	vooral	naar	
langere	dienstbare	periodes	in	het	buitenland?	Dan	moet	je	naar	
deze	workshop.	Adriënne	en	Siebe	van	Interserve	bespreken	met	
je	wat	daarbij	komt	kijken,	welke	overwegingen	je	moet	maken	en	
beantwoorden	alle	vragen.		  

Clinics
Werken aan je dansskills, ritmegevoel of sportieve rolstoelvaard-
gheid? Dan moet je zeker deelnemen aan deze clinics. Neem je 
groepsgenoten mee! 

Rolstoelbasketbal | 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45
Misschien	heb	je	het	wel	gezien	op	de	Paralympics:	Rolstoelbas-
ketbal.	Een	ontzettend	dynamisch,	snel	en	spannende	sport.	Wil	je	
het	ook	eens	proberen?	Je	hebt	gedurende	de	middag	vijf	keer	de	
kans	om	je	45	minuten	lang	een	professionele	rolstoelbasketbal-
ler	te	voelen.		

Dans | 14:30, 15:30, 16:30
Ben je een beetje stijf na het ochtendprogramma en een work-
shop?	Tijd	om	de	heupen	los	te	gooien!	Sietske	van	Dansjewel	
brengt	je	een	uur	lang	in	beweging,	ook	als	je	niet	zo’n	danser	
bent.

Djembé | 14:30, 15:30, 16:30 
Als	je	deze	zomer	de	Afrikaanse	vibes	gemist	hebt,	biedt	Basile	
Maneka	je	de	kans	om	de	schade	in	te	halen.	Hij	brengt	je	de	
kneepjes	van	het	djembé-spelen	bij.	Samen	vul	je	het	festivalter-
rein	met	sfeervolle	drumbeats.	



World Servants Paviljoen
Op het paviljoen ontmoet je mooie organisaties die je graag beter 
willen leren kennen. 

Maak	een	wandeling	over	een	ziekenhuisschip	van	MercyShips. In 
hun	VR-experience	nemen	ze	je	in	tien	minuten	mee	in	het	leven	
van	een	patiënt,	de	operatie	en	de	uitkomst.	

Een	potje	voetballen	doe	je	in	de	pannakooi	van	Youth for Christ 
Zwolle.	Daar	vertellen	ze	je	meteen	over	hun	vormingsjaar,	het	
Uitjaar,	waar	ze	je	helpen	om	jouw	plek	als	christen	in	de	samen-
leving	te	vinden.	

In	de	Beachlounge	organiseert	Amnesty	een	daverende	pubquiz	
en	speel	je	mensenrechtenjenga.

Bij [Buddies]	van	HandicapNL	laat	je	je	creatieve	zelf	helemaal	los.	
Samen	maak	je	een	gigantische	schilderijwand.	

Wil	je	weten	hoe	het	is	om	te	leven	met	een	beperking?	De	
Wielewaal	organiseert	The	Disability	Experience.

Op	het	sportveld	organiseert	Athletes in Action het voet- en 
volleybaltoernooi.

Gooi jij 180 op het megadartbord van YWAM?	Ze	willen	je	graag	
vertellen	over	hun	(voetbal-)DTS.

Vijf tips om te blijven bouwen  aan verandering na het festival:
 » Schrijf	je	(weer)	in	als	deelnemer	of	leider
 » Zet	je	in	als	vrijwilliger	bij	World	Servants	of	een	van	de	 
andere	organisaties	op	het	World	Servants	Paviljoen

 » Koop	vaker	eerlijke	kleding	en	eerlijk	eten
 » Ga met anderen in gesprek over je ervaring
 » Maak	het	mogelijk	voor	anderen:	word	supporter	of	start	 

een actiegroep

We zoeken een 

salesmaster m/v
supportheld m/v

bouw jij mee aan nog veel meer

levensveranderende
ontmoetingen?

meer weten of solliciteren? check worldservants.nl/vacatures



Het festival is mogelijk door tientallen vrijwilligers en: 

Online (terug)kijken
Op fotoboek.worldservants.nl vind je foto’s van het festival. 
Check de socials voor meer World Servants:  

De aankomst van Ride2Change volg je live op ride2change.nl/live en 
de viering op zondagmorgen vind je ook op worldservants.nl/viering.

Abonneer je op de  
World Servants podcast

Instagram met #WSF21 
en volg @worldservants

Like World Servants en deel je foto's 
op fb.com/worldservantsNL

Alle video’s vind je op  
youtube.com/worldservants


