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Om 13.00 is er een programma speciaal voor nieuwe deelnemers. 
Je leert World Servants kennen en tijdens de actiebootcamp 
spijkeren we je fondswerfskills bij. Ga  na dit programma vooral 
even naar de LandenLounge voor info uit eerste hand over jouw 
projectland en doe actie-ideeën op bij de EHBA-stand.  

Alle andere World Servants
Als je een deelnemer uit 2016 of eerder, vrijwilliger, supporter, 
ouder, jongerenwerker of andere geïnteresseerde bent: weet je 
welkom op het Summercamp! Schuif rustig aan bij een workshop, 
BBQ lekker mee (achter de infobalie) en geniet de programma’s in 
de sporthal.

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, rustig een drankje drinken in de bar of dansen op de 
beats van DJ Ruben Verheij in de disco. Wat je ook zoekt, je vindt 
het op het Summercamp. We willen je daarom vragen het terrein 
niet te verlaten. 

Van harte welkom op het World Servants Festival 

Op dit festival willen we terugblikken op de afgelopen zomer. Wat 
heeft het project met jou gedaan? We kijken ook vooruit: hoe kun jij 
je in Nederland in blijven zetten voor een betere wereld? 

Dat doen we niet alleen met deelnemers van afgelopen zomer, maar 
ook met deelnemers uit eerdere jaren, deelnemers die in 2018 
meebouwen aan verandering, supporters, vrijwilligers en ouders. 

Samen maken we er één groot World Servants-feest van! 

En nu?
Ook na dit festival kun je van alles blijven doen. Vijf ideeën:

1.  Schrijf je (weer) in als deelnemer of leider;
2.  Zet je in als vrijwilliger voor World Servants of voor een van de 

organisaties op het World Servants Paviljoen;
3.  Koop vaker eerlijke kleding en eerlijk voedsel;
4.  Ga met anderen in gesprek over je ervaring;

5.  Maak de ervaring mogelijk voor andere jongeren: word  
supporter van World Servants of richt een actiegroep op.

Meer info en tips vind je op de laatste bladzijde van je logboek. 

Vrijdag
	19.00	 -	19.30		 Koffie	&	Thee	|	Serre
	19.30	 -	22.15		 Leidersevaluatie	|	Serre
	19.30	 -	00.00		 Gezelligheid	|	Huiskamers
	20.30	 -	22.00		 Evaluatie	Life	Skills	|	Ontvangstruimte 

Zaterdag
	 7.30	 -	10.00		 Zwembad	geopend	|	Zwembad
	 8.00	 -	 9.30		 Ontbijt	|	Restaurant
	10.00	 -	10.30		 Bidmoment	|	Kelder
	10.30	 -	12.00		 Een	zomer	vol	verhalen	|	Sporthal
	12.00	 -	13.00		 Lunch	|	Restaurant, Malawi-groepen in groepshuis

	13.00	 -	14.15		 Actiebootcamp	|	Sporthal
		13.00	-	14.15		 Ouderprogramma	|	Bioscoop
	13.00	 -	18.30		 Avontuur	&	actie	op	het	paviljoen	|	z.o.z.
	13.00	 -	18:30		 DJ	Ruben	Verheij	draait	platen	|	Paviljoen 
	13.30	 -	14.30		 	Workshopronde	1	|	z.o.z.
	14:15	 -	16:30		 Eerste	hulp	bij	actievoeren	|		Tegenover	huis	25
	14.30	 -	16.30		 LandenLounge	|	Paviljoen
	14.30	 -	18.30		 Hamburgers,	fris,	koffie	en	ijs	|	Foodcourt
	14.30	 -	18.30		 Zwemmen	| Zwembad (alleen bij mooi weer)
	15.00	 -	16.00		 Workshopronde	2	|	z.o.z. 
	15.45	 -	16.00		 Red	Suits	LIVE	|	Beachlounge
	16.15	 -	18.30		 Sporttoernooi	|	z.o.z. 
	18.30	 -	20.00		 BBQ	|	Groepshuis	&	bij	infobalie	
	20.30	 -	22.15		 De	reünie	|	Sporthal
	22.00	 -	 0.00		 Kampvuur	|	Kampvuurplaats
	22.00	 -	 0.30		 Projectfilms	|	Bios
	22.00	 -	 1.00		 Dansen	met	DJ	Ruben	Verheij	|	Disco
	23.15	 -	 0.00		 Praise	&	Worship	|	Sporthal

Zondag
	 8.00	 -	10.00		 Zwembad	geopend	|	Zwembad
	 8.00	 -	10.00		 Ontbijt	|	Restaurant
	 9.00	 -	10.00		 GMG	|	Afhalen bij de infobalie
	 9.45	 -	10.30		 Koffie	&	thee	|	Plein
	10.00	 -	10.30		 Bidmoment	|	Kelder 
	10.30		-	12.00		 Dankdienst	|	Sporthal
	12.00	 -	12.30		 Koffie	&	Thee	|	Plein

 » Schrijf je na aankomst meteen 

persoonlijk in op het inschrijfplein of 

bij de infobalie.

 » Wisselen van huis mag alleen na 

overleg met de infobalie, op voorschrift 

van de brandweer.

 » Parkeer je auto op het parkeerveld, als 

je dat nog niet hebt gedaan.

 » In geval van nood kun je bij de infobalie 

terecht of bel je 0561-613111 (en 

natuurlijk 112). 

 » Bij de infobalie weten ze antwoord op 

bijna al je vragen. 

 » Het weekend is alcoholvrij. Vrijwilligers 

nemen meegebrachte alcohol in 

bewaring. 

 » Net als je project is het festivalterrein 

rookvrij.  

 » Tussen	0.30	en	7.30	is	het	stil op het terrein. 

 » Voetballen mag alleen op het sportveld. 

 » Oude telefoons en gebruikt textiel kun 

je inleveren bij de infobalie.

 » Help de vrijwilligers door het terrein 

schoon achter te laten.

 » Suggesties en tips kun je mailen naar 

info@worldservants.nl. 

welkom op het world servants festival!
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JOENHart van het festival: het 

World Servants Paviljoen. 

Laat je inspireren bij de workshops en leer 

allerlei organisaties kennen.

Op het Sportveld zijn allerlei activiteiten.

In de           ballenbak spreek je nieuwe vrienden.

Leef je uit in de Creative Art-zone op de 
graffitiwall van         .

Relaxen met een hamburger, een drankje  
of een ijsje in Beachlounge          of Buzz

Speel allerlei Games & Sport met je 
projectgenoten. 

Dj Ruben Verheij draait lekkere muziek.

Loop over water bij .

Haal de nieuwste           gadgets.

W O R K S H O P S

P L A T T E G R O N D

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 2018.

L

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

Twitter mee met hashtag #WSF17  
en volg @worldservants

Instagram je mooiste festivalmoment met 
#WSF17 en volg @worldservants

16.15-18.30
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team (6+ pers.) voor 13.30

inschrijven bij  

infobalie

ronde 1  >>  13.30 - 14.30 ronde 2  >>  15.00 - 16.00

Actie & avontuur op het paviljoen
Allerlei organisaties verzorgen tot 

18.30 een actief programma. Je 

schiet op elkaar met pijl en  

boog bij Archery Attack, maakt 

meters met Ultimate Frisbee, 

knuppelt er op los bij Knotshockey 

en maakt vlieguren bij Bubbelbal. 

Clinic rolstoelbasketbal

Workshop handlettering

 
Na een korte clinic speel je zelf een wedstrijd rolstoelbasketbal: misschien wel  

de meest enerverende paralympische sport. Meet jouw wheelchairskills met die  

van je projectgenoten. basketbalveld | kies je clinic | 13:30 - 14:15, 14.30 - 15.15 of 15.30 - 16.15

In deze workshop van Alien Illustreert maak je een mooie herinnering aan je project. 

Of je nu goed kunt tekenen of niet, Alien leert je technieken die je altijd kunt toepassen. 

Alle materialen liggen voor je klaar.  pizzatoko (boven de infobalie) | 13.30 - 14.30 of 

Youth for Christ | Missionair in de buurt
Je weet al hoe je ver van huis actief aan 

de slag kunt gaan met je geloof. Maar hoe 

doe je dat in je eigen dorp, wijk of straat? 

Hoe bereik je jongeren uit je eigen buurt? 

Daar gaat Elmer van Youth for Christ 

actief met je mee aan de slag. huis 21

Young & Fair | Trek het je aan!
Young	&	Fair	verzorgt	een	leerzame	

workshop over de productieketen van 

kleding. Een simulatiespel leert je hoe 

complex de kledingindustrie in elkaar zit, 

en vooral: wat jij kunt doen om de situatie 

te verbeteren. huis 22

Interserve | De bucketlist
Weet jij wat je met je leven wilt? Ligt je 

toekomst dicht bij huis, of misschien wel 

in het buitenland? En hoe betrek je God 

daarbij? Eric van Interserve denkt met je 

mee over je toekomstplannen. huis 35v

Woord & Daad | Zuivere koffie
Koffie.	Je	drinkt	het	iedere	dag.	Maar	hoe	

wordt dat nu eigenlijk geproduceerd? 

Krijgen cacaoboeren in Nicaragua wel een 

eerlijke prijs voor jouw mok zwart goud? 

En welke impact heeft dat op het milieu? 

Fair	Trade	is	een	kernwoord	in	deze	

workshop,	die	Corjan	van	Woord	&	Daad	

verzorgt.   huis 35a

De Wittenberg | Discipelschap
Je bent christen en dus volgeling van 

Jezus. Je lijkt op Hem en er gaat iets van 

je uit, als het goed is. Maar hoe zit dat 

nu precies en hoe doe je dat dan, Jezus 

volgen?! Deze training van Bijbelschool de 

Wittenberg helpt je om concrete stappen 

te zetten. huis 36

OM | Voor langere tijd naar het buitenland
Na je project je enthousiast om langer 

tijd naar het buitenland te gaan? OM-ers 

Wiepie en Mpumi helpen je uit eigen 

ervaring op weg. huis 36

Athletes in Action | Geloof & Sport
Je geloof beleef je in de kerk. Of kan dat 

ook op andere plekken? Volgens Jochum 

van Athletes in Action kun je ook op het 

voetbalveld of op de tennisbaan van alles 

met je geloof doen. In deze workshop 

vertelt hij je hoe je dat doet.  basketbalveld
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