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Welkom
op het  

Festival!
Programma
Vrijdag
 18.30 - 20.00   Inschrijven | Plein
 18.30 - 20.00  Aankomst Ride2Change | Plein 
 19.00 - 19.30 Koffi e & thee | Serre
 19.30  -  22.15   Projectevaluatie | Serre
 20.00  -  22.00  Evaluatie Football for Water | 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: WSSS | Sporthal
 12.00  -  13.00   Lunch | Restaurant
13.00  -  17.00  LandenLounge | Paviljoen
 13.00  -  17.30   MDT presents: kratstapelen | Paviljoen
 13.00  -  17.30  Ontmoet organisaties op het paviljoen | Zie p10
 13.15  -  14.15   Workshopronde 1 | Zie p8
 13.15  -  14.45  Hackathon - impact | Boven de infobalie, zie p9
 13.30  -  17.30  Rolstoelrugby | Basketbalveld
 13.45 -  14.30   Kick-off deelnemers 2023 | Sporthal

 14.30  -  15.30   Deelnemers 2023: workshops | zie p4
 14.30  -  15.30  Workshopronde 2 | zie p8
 14.30  -  18.30   Smaakvolle gesprekken  | Achter infobalie
 14.30  -  18.30   Zwemmen | Zwembad (alleen bij mooi weer)
15.30  -  16.30   Servants.Live | Beachlounge
15.30  - 16.30   Workshopronde 3 | zie p8
16.15  - 18.30  Sporttoernooi | zie p11
18.30  - 20.00   BBQ | Achter infobalie & bij het groepshuis
20.30  - 22.15  Hoofdprogramma: Oud & Nieuw | Sporthal
22.15 - 00.00   Kampvuur | Kampvuurplaats
22.15 - 00.00  Projectfi lms | Bios
22.15 - 00.00   Silent Disco met Roberto Rosso | Beachlounge
23.15 - 00.00  Praise & Worship | Sporthal

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   Koffi e & thee | Plein
 11.00  -  12.30  Viering | Sporthal
 12.30  -  13.00  Vertrek met een broodje | Plein

ook live opRide2Change.nl/live(

ook live opworldservants.nl/viering

(

Programma

Welkom op het jaarlijkse World Servants-feest! We delen 
herinneringen met elkaar en blikken vooruit. Wat heeft het 
project van afgelopen zomer met jou gedaan? En hoe ga je die 
ervaring omzetten in concrete actie in de komende jaren? 
Of als je volgend jaar op reis gaat: wat kun je verwachten in 
het komende jaar? Dompel jezelf onder in het warme World 
Servants-bad.
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Na Servants.Live kun je een kijkje nemen op het Festival terrein en 
bij het sporttoernooi. Om 18:30 staat bij je groepshuis (als je die 
niet hebt: achter de infobalie) een lekkere BBQ klaar.

Late-night programma
Na het avondprogramma in de sporthal hoef je nog niet naar 
bed. 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 in de sporthal. Hou aan 
het einde van de avond een beetje rekening met de slapende 
medemens. 

Deelnemers 2023
Als je volgend jaar voor het eerst of opnieuw op project gaat is dit 
programma voor jou.

Kennismaking met World Servants | 13.45 - 14.30 | Sporthal
We trappen de middag af met een programma voor iedereen die 
volgend jaar op project gaat. Waar ben je aan begonnen? Wat 
kun je verwachten? Dat hoor je hier.

MDT bij Rehab Academy | Huis 35v
In deze workshop ontdek je hoe je leert. Welke leerstrategieën zet 
je in om iets onder de knie te krijgen? Je hoort ook over MDT-ple-
kken bij mensen met een beperking, of… andere mogelijkheden. 

MDT bij Stichting Present | Huis 36
Ook in Nederland vind je armoede en eenzaamheid.  Present wil 
je helpen het verschil te maken. In deze workshop ontdek je welke 
kwaliteiten je kunt inzetten en waar jij tijdens het Servevent aan 
de slag kunt. 

Vertel het goede verhaal | Huis 21
Jij gaat zielige kindjes in Afrika helpen. Toch? Of ligt het iets gen-
uanceerder? Hanno gaat met je uitzoeken hoe je het verhaal van 
World Servants, ethisch, wervend én enthousiasmerend vertelt. 

Brainstormen over actievoeren | Huis 35a
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. 

Servants.Live | 15.30 - 16.30 | Beachlounge
Na het workshopprogramma sluit je in de Beach Lounge aan bij 
een speciale editie van Servants.Live. Deelnemers van afgelopen 
zomer delen hun ervaringen en dragen het stokje aan je over.

Workshop keuzeronde | 14.30 - 15.30
Check hiernaast welke workshops er zijn. Koffi edrinken met World Servants | Huis 22

(Assistent-)groepsleiders, stuurgroepleden, ervaren deelnemers 
en andere mensen die in de actiegroep verantwoordelijkheid 
dragen kunnen hier met elkaar én met Theunis Sjoerd van World 
Servants in gesprek.

met gratis
    koffie!

(
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In de landenlounge informeren de projectmanagers 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 volgend jaar.

op volg.ws/projectcode vind je

steeds meer actuele info & fo
tos 

van projecten van vroeger
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Workshops
Na je project heb je je vast voorgenomen om iets te veranderen. 
Goeie kans dat een van deze leerzame workshops daar mee te maken 
heeft. Bezoek er minstens één! 

Jouw plek in de wereld | Huis 23 | 13.15 - 14.15
Vraag jij je wel eens af hoe je van betekenis kunt zijn voor de 
wereld? Judith van het UITjaar staat met jou stil bij wat jij met je 
kwaliteiten kunt betekenen. Ze formuleert met jou een levensre-
gel: waar leef jij voor? Wat is de eerste stap die je kunt zetten?  

Leven als christen, hoe doe je dat? | Huis 24 | 13.15 - 14.15
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 dagelijks leven van betekenis kan zijn? Op basis 
van jouw vragen gaat Corien van Jeugdwerk met LEV met je in 
gesprek over het geloof. 

Eerlijk en duurzaam leven, hoe dan? | Huis 36 | 13.15 - 14.15
Met de dreigende klimaatcrisis is het een must dat we onze 
levensstijl aanpassen. Maar hoe kun je dat als jongere doen? 
Climate Stewards heeft 101 tips hoe je stap voor stap duurzamer 
kunt leven.    

Langere ti jd op pad | Huis 35v | 13.15 - 14.15
Heeft je project je enthousiast gemaakt voor een langere peri-
ode in het buitenland? Dan moet je naar deze workshop. Alex 
van WEC bespreekt met je wat daarbij komt kijken, hoe je een 
geschikte organisatie vindt, welke overwegingen je moet maken, 
wat veelgemaakte fouten zijn en al je andere vragen.  

Gebarentaal | Huis 35a | 13.15 - 14.15
Misschien heb je ze wel eens voor in de sporthal gezien: de geba-
rentolken. Fascinerend hè? Wil jij ook een klein beetje gebarentaal 
leren? Daar gaat Leanne Bosch voor zorgen.  

Clean-up | Bij de stand van A Rocha | 14.30 - 15.30 & 15.30 - 16.30
In het kader van World Clean-up Day steek je een uurtje je dienst-
bare handen uit de mouwen om de omgeving van het Summer-
camp zwerfafvalvrij te maken.

Handlett eren | Huis 23 | 14.30 - 15.30 & 15.30 - 16.30
Hoe kijk je naar jezelf? Hoe ziet God jou? In deze creatieve work-
shop van Rins Dijkman ga je met die vraag aan de slag.
maximaal 15 deelnemers per ronde 

Duurzaam koken | Bij huis 24 | 14.30 - 15.30 & 15.30 - 16.30
Met Frank van Fork Ranger ga je lekker koken, maar dan wel zo dat 
het goed is voor de aarde. Ondertussen krijg je hapklare kooktips. 
maximaal 20 deelnemers per ronde

Rolstoelrugby | Basketbalveld | 14.30, 15.30, 16.30 & 17.30
‘Rolstoel’ en ‘Rugby’. Misschien had je niet gedacht dat die twee 
woorden samengevoegd kunnen worden. Maar het kan, en je 
krijgt een ontzettend dynamische sport. Ga het meemaken! 
maximaal 12 deelnemers per ronde

Hackathon | Boven de infobalie | 13.15 - 14.45
Met ConnectID willen de impact van onze projecten op de lange ter-
mijn nog beter zichtbaar maken. ‘Datavisualisati e’, noemen we dat. Als 
je een achtergrond in de IT, wetenschap, ontwikkelingswerk, commu-
nicatie of een andere link met dit thema hebt: kom en denk mee!
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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. 
» Parkeer je auto altijd op het parkeerveld.
» Help de vrijwilligers door het terrein schoon achter te laten. 
» Feedback of tips? Mail ze naar info@worldservants.nl.

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

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

Bij de stand van HandicapNL kun je een kaartje schrijven voor 
iemand die eenzaam is. 

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. 

Nog meer VR-ervaring kun je opdoen bij de stand van Compas-
sion. Zij nemen je mee naar Kenia. 

Bij Climate Stewards van A Rocha speel je klimaatjenga. Leuk om 
te doen, maar het thema is ernstig. 

Smaakvolle gesprekken voer je bij de foodtrucks van ’s Heeren Loo.

Wil je ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten? Doe dan mee 
aan de rolstoelchallenge!

Bij Alongsiders speel je spikeball. Misschien zegt de naam je niet 
meteen iets, maar je kent het vast van het strand of uit het park. 

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

En natuurlijk is er op zaterdag 
vanaf 16.15 het traditionele voet- 
en volleybaltoernooi. Let op dat 
de teams (6+ personen) zich voor 
13.45 aanmelden bij de infobalie.

16.15-18.30
             voet   &          volleytoernooi
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Het festival is mogelijk door 
tientallen vrijwilligers en:

Abonneer je op de 
World Servants podcast

Instagram met #WSF22 
en volg @worldservants

Zet je World Servants ervaring op je 
LinkedIn worldservants.nl/linkedin

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

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