
Skep die LEIERS 
van môre

DIE BYBEL
IS DIE GRONDSLAG

By Die Voortrekkers oefen kinders om 
waardegebaseerde besluite te neem. Die 
waardes is op die Bybel gegrond. lemand 
wat geoefen is om waardegebaseerde 
besluite te neem, sal in die hitte van die 
oomblik ’n goeie keuse maak.

Ons kinders is die leiers 
van môre en leiers 
vorm die wêreld. Dit 

maak dus sin om in ons kinders 
te belê. Maar voor ’n kind  
ander kan lei, moet hy eers ’n 
leier van sy eie lewe word. Hoe 
doen die Voortrekkers dit?

•  Hulle kry die kans om hul kultuur in die natuur deur avontuur te geniet en 
blywende vriendskappe te vorm. 

•  Hulle leer nuttige selfdoenvaardighede en leierseienskappe aan. 
•  Hulle word voorberei om as positiewe en volwaardige Christen-burgers hul 
bydrae tot die land te lewer. 

VAN WATTER OUDERDOM KAN KINDERS 
AAN DIE VOORTREKKERS BEHOORT?
Kinders kan vanaf Graad R betrokke raak by die Voortrekkers. Hulle begin as 

Enigeen is welkom solank hy / 
sy bereid is om die ABC van 
die Voortrekkers te onder-
skryf en uit te leef:
A – Afrikanerskap, 
B –  Burgerskap en 
C – Christenskap. 

WIE MAG 
ALMAL AAN DIE 
VOORTREKKERS 
BEHOORT?
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Tot 92 Laerskool- en 123 Hoërskool-
kentekens word op die kampe en 
aksies aangebied en die name daarvan 
is ’n aanduiding van die pret wat jou 
kind gaan hê terwyl hy / sy hierdie 
lewensvaardighede aanleer, bv: 
Veldvernuf-; Waterwerk-; Medemens-; 
Selfverwesenliking-; Entrepreneur-
skap-; Selfbehoud-; See- of Brander-
kaperjolle-kampe en nog vele meer. 

Dit wissel van streek tot streek. 
Kinders kan aan die enigste Christe-
like, Afrikaanse kultuurorganisasie 
in die wêreld behoort vir minder as ’n 
wegneemete per maand. 

HOEVEEL KOS DIT  
OM AAN DIE VOORTREKKERS

TE BEHOORT?

Kinders leer dat SPANWERK 
belangrik vir sukses is

HOEVEEL TYD NEEM DIT IN BESLAG?
Kinders kom een keer per week in spanverband bymekaar en dan is 
daar natuurlik ook die uitstappies en kampe wat hul kan bywoon. 

VIR MEER INLIGTING

Ons KAN
Kultuur / Avontuur / Natuur

’n toekomsgerigte 
jeugorganisasie 

HOE SAL DIE VOORTREKKERS 
MY KIND BAAT?

Dit is jou keuse ... 
Gun jou kind die 

ondervinding van
Voortrekkerwees.

Spoorkennis

Spoorkennis

Veldkook
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