"Grote solidariteit geeft ons moed"
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De KSA in Blauberg gaat tijdelijk een lokaal in de lokale school in gebruik nemen. Zaterdag heeft een brand de KSA-en
scoutsgebouwen verwoest. Hoe lang de KSA-jeugdbeweging de ruimte in de school nodig zal hebben, is nog niet duidelijk. In
afwachting van de komst van een nieuwbouw wil de gemeente containers plaatsen aan Verbrand Goor.
Nadat de jeugdlokalen van scouts en KSA in Blauberg zaterdag in vlammen opgingen, is een golf van solidariteit op gang gekomen.
Op de kerstmarkt van zondag in Herselt was het meeste volk te vinden aan de stand van de jeugdverenigingen. Allemaal mensen
die op hun manier wilden steunen. Zowel KSA als de scouts kregen drie mogelijke locaties voorgeschoteld om 'tijdelijk' een nieuwe
thuisbasis in te richten. "We gaan vanavond (gisteren, red.) langs de drie locaties. We hebben reeds een voorkeur voor één van de
locaties, maar we willen eerst de voorzieningen grondig bekijken. Pas daarna hakken we de knoop definitief door", zegt scoutsleidster
Lisa Vandepaer. "De vele reacties en de solidariteit doet ons deugd. Veel mensen leven met ons mee. Onder meer de oud-leiding wil
zijn steentje bijdragen. Dat geeft ons de moed voort te doen."
Vergunningen
De KSA nam al een beslissing. Ze zal een ruimte in de school van Blauberg gaan gebruiken. In afwachting van een terugkeer naar het
terrein aan Verbrand Goor. Wanneer die terugkeer er zal komen, is nog onduidelijk. "We denken er aan om containers om het terrein
te plaatsen. Maar een definitieve beslissing is er nog niet. Daarvoor is het nog te vroeg. We moeten eerst de verzekeringskwestie
bekijken, en voor containers moeten ook de nodige vergunningen worden aangevraagd. Op termijn hopen we uiteraard nieuwe
gebouwen voor KSA en scouts op te trekken. Maar ook dat is nog toekomstmuziek op dit moment", zegt schepen voor Jeugd Martine
Peeters (CD&V).
Voor Kathleen Helsen, één van haar collega's in het schepencollege van Herselt, gingen samen met de brand heel wat mooie
herinneringen verloren. Als voormalig schepen voor jeugd - intussen heeft ze andere bevoegdheden - was zij destijds de drijvende
kracht achter de bouw van de jeugdlokalen. "Vroeger stonden hier houten barakken. Dat was in de tijd dat ik zelf leidster was bij KSA.
Mijn man was toen leider bij de scouts. We hebben elkaar hier leren kennen", zegt Helsen.
Hulp
"Ik was nog KSA-leidster toen ik in de politiek ben gestapt. Mijn eerste doelstelling was om nieuwe jeugdlokalen te bouwen. Daar
heb ik dan meteen werk van gemaakt toen ik schepen werd. Ik heb deze brand met pijn in het hart zien gebeuren. We staan als
gemeentebestuur voor de opdracht om nieuwe lokalen te voorzien."
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