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DE SOCIALISTISCHE GEDACHTE EN AKTIE 03-09-1963
SVV EN MJA-VAKANTIES

- lege filmband
- aftellen
- Rijdende bus. Vooraan op bus een bord met tekst: "Zonnige uren. Kindervakanties
georganiseerd door de Socialistische Vooruitziende Vrouwen"
- ondertussen horen we de kinderen liedjes zingen
- binnenzicht in de rijdende bus
- de kolonne bussen
- verkeersborden, richtingwijzers: Jabbeke, Gistel, De Haan
- afwisselend shots van de omgeving, van de bussen, binnen in de bus…
- commentaarstem: afgelopen zomer zijn weer heel wat kinderen en jongeren naar de
verschillende vakantiecentra van SVV en MJA getrokken.
- beeld van een bus die langs het strand rijdt.
- we zien de bussen toekomen, vermoedelijk Home Emile Vandervelde
- kinderen stappen uit, wandelen naar home. Een vrouw begroet hen aan de ingang van het
gebouw. De kinderen gaan binnen.
- een man komt de vrouw, de verantwoordelijke, interviewen over de werking. 370 kinderen
komen toe.
- Beelden van de slaapzaal, de kinderen pakken uit…. Begeleidsters hebben elk 10 à 15
kinderen onder hun hoede. Zij vervangen de moeders.
- Beelden van de eetzaal, kinderen aan tafels, het eten wordt opgediend.
- Commentaarstem: vroeger werden de eerste kindervakanties georganiseerd om de kinderen
te laten smullen (om aan te komen). De borden waarop de menu geschreven staat worden van
dichtbij gefilmd.
- Commentaarstem: nu zijn kinderen met honger zeldzaam, nu primeert de kwaliteit van de
maaltijden.
- Beelden van de keuken, we zien de koks tijdens het bereiden van de maaltijd.
- interview met de verantwoordelijke over de activiteiten, het spelen op het strand. De
monitors en monitrices zijn hier speciaal voor opgeleid. Ondertussen zien we spelende
kinderen, een speelplein.
- Interview met Betty Fransen, nationaal secretaresse van SVV. Wat is de bedoeling van de
SVV-vakanties? Antwoord: De lichamelijke en geestelijke gezondheid vrijwaren tijdens de
14-daagse vakanties.
- Kaart van België, de plaatsen waar kindervakanties van SVV aan de kust georganiseerd
worden, zijn aangeduid. Maar ook elders worden deze vakanties georganiseerd, o.a. in de
Ardennen. Er zijn in totaal 32 vakantiehuizen voor 30.000 kinderen. Alle kinderen tussen 6 en
14 jaar wiens vader/moeder lid is van de Socialistische Mutualiteit kunnen hieraan
deelnemen. Voor zij die ouder zijn dan 14 jaar worden MJA vakanties georganiseerd.
- Zicht op duinen, strand, spelende kinderen
- Interview met monitrice. Wat als een kind zicht bezeert? Antwoord: er is altijd een
verpleegster aanwezig.
- Zonsondergang
- Er wordt een lied gezongen: papegaai is ziek. Kinderen spelen binnen als het slecht weer is.
- Een meisje schrijft een brief naar huis. We zien de moeder de brief lezen.
- 's Avonds wordt een verhaal voorgelezen. De kindjes zitten samen op een bed te luisteren.
- De monitors bespreken 's avonds de planning voor de volgende dag.

- Jongeren wandelen al zingend. MJA in de Ardennen. Stem: er worden ook in Oostenrijk,
aan de Azorenkust enz. vakanties ingericht. Beelden van de omgeving.
- Picknick
- Interview met een MJA-monitor. Wat is MJA? Antwoord: jeugddienst opgericht in 1947, in
eerste instantie met het zicht op het sparen voor het huwelijk vanaf 14 jaar. 110.000 leden.
Activiteiten? Opvoeding en ontspanning (cultuur, film, sport, wandelen, …). Er worden ook
vakanties ingericht. Activiteiten daar zijn vooral gericht op ontspanning, maar ook culturele
en sociale opvoeding.
- Natuurbeelden.
- Sport, basketbal.
- Deskundige uitleg door expert.
- estafettelopen
- Interview met sportmonitor. Hij geeft initiatie in verschillende sporten en richt multisportwedstrijden in.
- Beelden van sportende jongeren. De scores worden op een bord genoteerd.
- Interview met een MJA-monitrice. Hoe begonnen? Tijdens een MJA-vakantie werd ze
gevraagd, daarna heeft ze zich ingeschreven in de kaderschool.
- Beelden van de kaderschool, monitors in opleiding. De opleiding wordt met een stage
afgesloten.
- Natuurbeelden
- Zwemmende jongeren
- Zicht in de eetzaal waar jongeren hun avondmaaltijd eten.
- Interview met een jongere. Wat doe je allemaal? Vroeger ging hij mee op SVV-vakantie.
Ook andere jongeren komen aan het woord.
- De jongeren tijdens het opvoeren van een toneelstuk, een congres voor de vrede.
- Kampvuur. Iemand zingt een lied.

