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CROSSING BORDERS? 

Tijdens Crossing Borders verleggen jongeren uit het 4e, 5e en 6e middelbaar secundair 

onderwijs en jongeren uit de Sint-Niklase opvangcentra van 1 t.e.m. 7 augustus samen hun 

grenzen. Dit jaar trekken we naar de Axlandhoeve in Sinaai. 

Crossing Borders is… 

 Een week vol plezier met nieuwe vrienden en vriendinnen in en rondom Sint-Niklaas. 

 

 Een week vol sportieve activiteiten en leuke uitstappen. 

 

 Samen leren over elkaars cultuur, internationale solidariteit en duurzaamheid. 

 

 Samen op stap gaan om grenzen te verkennen, te ontdekken en te verleggen. 

 

 

 

http://www.dwaguludekkente.be/
https://www.facebook.com/dwagulu
https://www.instagram.com/dwaguludekkente/
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GEZOCHT? JIJ! 

Crossing Borders is een traject van en voor jongeren om samen plezier te maken en grenzen 

te verleggen. Iedereen is welkom om samen op stap te gaan. 

Deelnemers aan Crossing Borders zijn… 

 Jongeren die graag actief de handen uit de mouwen steken. 

 

 Jongeren die graag plezier maken met leeftijdsgenoten. 

 

 Jongeren met een respectvolle en verantwoordelijke houding. 

 

 Nieuwsgierige en kritische wereldburgers in wording die meer willen bijleren over 

vluchtelingenwerk, andere culturen, duurzame landbouw en internationale 

solidariteit. 

 

 

 

  

http://www.dwaguludekkente.be/
https://www.facebook.com/dwagulu
https://www.instagram.com/dwaguludekkente/
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INSCHRIJVEN 

Lijkt Crossing Borders echt iets voor jou? Schrijf je dan nu in via www.dwaguludekkente.be 

of contacteer Gerben via gerben.vanhoute@solidagro.be. Inschrijven kan tot en met 

12/03/2022. Na deze deadline kan inschrijven enkel nog via mail. 

Deelnameprijs 

Er zijn verschillende deelnameprijzen. Jij kiest zelf welke deelnameprijs je kan en wil betalen. 

 PLUS-tarief, met een extra inspanning maak je Crossing Borders betaalbaar voor 

iedereen: € 125,00 

 

 STANDAARD-tarief, dekt de kosten van jouw deelname: € 100,00 

 

 REDUCTIE-tarief, voor wie het minder breed heeft: € 75,00 

 

Inbegrepen 

 Verblijf 

 Vervoer 

 Workshops, activiteiten en uitstappen 

 Maaltijden 

 Verzekering 

Drankjes of snacks bovenop de voorziene tussendoortjes zijn niet inbegrepen. We zorgen 

tijdens de hele week voor gevarieerde maaltijden die we bereiden met zoveel mogelijk lokale 

en biologische producten. We eten vegetarisch en werken zoveel mogelijk met fair trade 

producten.  

http://www.dwaguludekkente.be/
https://www.facebook.com/dwagulu
https://www.instagram.com/dwaguludekkente/
http://www.dwaguludekkente.be/
mailto:gerben.vanhoute@solidagro.be
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WAT IS DWAGULU DEKKENTE? 

Dwagulu Dekkente is een lokale organisatie uit Sint-Niklaas die interculturele solidariteit bij 

jongeren wil bevorderen. Daarvoor organiseren we twee inleeftrajecten voor jongeren uit het 

4e, 5e en 6e middelbaar secundair onderwijs. 

Crossing Borders (België): 

Crossing Borders is een grensverleggend inleeftraject van één week tijdens de zomervakantie 

en geeft jongeren de kans zich te verdiepen in mondiale verhoudingen, interculturaliteit en 

agro-ecologie. Tijdens Crossing Borders gaan jongeren uit verschillende culturen - jongeren 

uit de Sint-Niklase opvangcentra en jongeren uit de omgeving - op stap om samen te leren 

over elkaars achtergrond, gezamenlijke uitdagingen en een duurzame toekomst. Hiervoor 

werken we nauw samen met de Sint-Niklase ngo voor internationale solidariteit Solidagro, de 

Sint-Niklase opvangcentra van het Rode Kruis en stad Sint-Niklaas. 

Inleeftraject West-Afrika: 

Een inleeftraject duurt 2 jaar en geeft jongeren de kans zich te verdiepen in mondiale 

verhoudingen, interculturaliteit en agro-ecologie. Hiervoor werken we nauw samen met de 

Sint-Niklase ngo voor internationale solidariteit Solidagro, de partnerorganisaties in West-

Afrika en stad Sint-Niklaas. Het hoogtepunt van dit traject is een inleefreis van drie weken 

naar West-Afrika. Meer informatie over onze inleeftrajecten naar West-Afrika staat op: 

www.dwaguludekkente.be. 

  

http://www.dwaguludekkente.be/
https://www.facebook.com/dwagulu
https://www.instagram.com/dwaguludekkente/
http://www.dwaguludekkente.be/
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COVID-19 

Het bestuur van Dwagulu Dekkente volgt de maatregelen met betrekking tot jeugdwerk nauw 

op. Elke activiteit die zal worden georganiseerd door Dwagulu Dekkente (bv. 

voorbereidingsweekend, infoavond, etc.) zal enkel doorgaan indien de maatregelen dit 

toelaten en met de nodige afstand en hygiënische maatregelen. 

We hopen natuurlijk dat alles zal kunnen doorgaan zoals gepland en dan maken we er samen 

een fantastisch traject van! 

http://www.dwaguludekkente.be/
https://www.facebook.com/dwagulu
https://www.instagram.com/dwaguludekkente/

