
Scouting:
geeft meer energie 
dan dat het tijd kost!

In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van inwoners en 
instanties. Deze week een portret van 
Anne Lossez, die zich hard inzet voor 

Scouting Erasmus.

Anne Lossez

Wil jij ook kijken of scouting iets voor je is? Iedere zaterdag ben je welkom van 10:00-12:00 en 14:00 tot 16:30 op Beneluxweg 69. 
Al volwassen? Kom ook kijken! Je kan zelfs aansluiten bij de leiding als het klikt. Ervaring is niet het belangrijkste, gezelligheid wel.
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In 2018 bestaat scouting Erasmus vijftig jaar. Om dat 

te vieren is er een ‘lang weekend’ georganiseerd. 

Drie dagen en nachten weg naar het buitenland. De 

bekostiging? Een zwerfafval actie! Het idee? Lege 

flessen en drankblikjes verzamelen die niet kunnen 

worden ingeleverd bij de supermarkt. Dit ging zó goed, 

dat ze door mochten gaan. Zo hebben er in totaal 200 

kinderen zwerfafval geprikt – een mooi aantal. Scouting 

Erasmus laat hiermee goed zien dat het een belangrijke 

maatschappelijke rol heeft. Anne: “zwerfafval is een 

mondiaal probleem. Het ligt echt aan de mindset van 

mensen om zomaar iets op straat te gooien.”

Anne is vijftien jaar geleden bij Erasmus terechtgekomen. 

Haar broer kwam er via een jubileum activiteit terecht 

en niet veel later volgde zij. Nu geeft ze zelf al zo’n 

vier jaar leiding over kinderen van elf tot vijftien jaar. 

Anne: “ik wilde het liefst met pubers werken, omdat 

de ontwikkelingen dan bizar snel gaan.” Maar leiding 

geven doet ze niet in haar eentje; haar leidingteam 

bestaat totaal uit zes mensen. De rol van scouting zelf? 

Die is breed volgens Anne, want kinderen leren voor 

zichzelf opkomen, ze dragen verantwoordelijkheid 

en ze kunnen er bovenal zichzelf zijn. Een betaalbare 

scouting is daarbij belangrijk.  Anne: “de vereniging 

moet laagdrempelig blijven, zodat iedereen mee kan 

doen ongeacht iemands achtergrond.”

Maar is scouting dan alleen voor individuele ontplooiing? 

Nee, ook de groepsdynamiek is belangrijk, zoals het 

respecteren van elkaar en het benutten van ieders 

kwaliteiten. Anne: “ik sta veel opener voor iedereen en 

kan makkelijker relativeren.” Zo leerde ze er ook omgaan 

met talentontwikkeling. Achteraf heel handig, want een 

poos geleden is ze jongerenambassadeur geworden in 

Den Bosch binnen een gevarieerde groep mensen – een 

soort klankbord voor jongeren. Maar niet alleen deze 

actieve Oosterhouter is gegroeid, scouting Erasmus zelf 

ook. “We zijn ons steeds meer naar buiten toe aan het 

profileren. Het suffige imago gaat eraf. Groepsbelang 

speelt een grote rol.” Ze vertelt enthousiast over de 

steeds hechter geworden vriendschappen. Die zijn haar 

van scouting wel het meest bijgebleven!

Leuk weetje: scouting heeft nooit echt tekort aan een 

leiding. “Best bizar, want de samenleving wordt steeds 

individualistischer.” Tegenover deze groeiende trend, 

blijft de toekomst van scouting Erasmus gelukkig 

veelbelovend. Zo werken er 50 à 60 man aan activiteiten, 

waardoor de contributie laag blijft. Alleen het gebouw 

moet drastisch aangepakt worden, dus hopelijk komt er 

binnen een paar jaar nieuwbouw. Verder moet scouting 

Erasmus vooral juist blijven zoals het nu is. En Anne? 

Die blijft voorlopig nog leidinggeven bij de scouts, 

ondanks haar studie en werkzaamheden bij gemeente 

Den Bosch. “Het is zo mooi om te doen, dat je het blijft 

doen. Het kost veel tijd, maar het geeft meer energie 

dan dat het tijd kost.”


