‘

Je moet het doen,
om het te ervaren!

Wat is de gemiddelde leeftijd?
sen de
Jongeren die Dabar doen zijn tus
s mag je
18 en 25 jaar. Op enkele camping
oende
vanaf 17 jaar meedraaien als er vold
en.
zitt
ervaren teamleden in een team

Laat je inspireren, check de video
praten uit je dak gaan luisteren volleybal-competitie plezier
hebben bijbellezen organiseren zomer -event je geloof delen
barbecue teambuilding
kinderclub feest
dienen
poppenkast
betekenisvol
samen eten speurtocht
avondsluiting
er gewoon zijn voor
muziek maken
vossenjacht
anderen
diepgang humor
sportief tieners zelfstandig  actief praktisch campingdienst

Inschrijven kan via de website www.izb.nl/dabar.
Je kunt hier de voorkeur voor je periode en je
camping opgeven.
Heb je vragen? Mail naar dabar@izb.nl
of bel 033- 46 11 949.

Wat is Dabar?
g
Een onwijs leuke werkvakantie van een of twee weken op een campin
of in een stadswijk. Samen met je teamgenoten organiseer je allerlei
sport- en spelactiviteiten, chil je met tieners en maak je van de
met
kinderclub een feest. Op een ontspannen manier heb je contacten
heen.
iten
jong en oud en deel je de liefde van Jezus door alle activite

@dabarwerk
Volg ons ook op Youtube, Instagram en Facebook

Kies ook voor een
te gekke werkvakantie!

Mag ik zelf kiezen op welke
camping ik Dabar wil doen?
Bij je aanmelding mag je een voorkeur
voor een bepaalde camping of
stadswijk opgeven. Meestal kun je daar
dan gewoon naar toe. Bij de indeling
van teamleden wordt o.a. rekening
gehouden met leeftijd en Dabarervaring.

Ik aarzel of ik één of twee
weken Dabar zal doen . Wat
is jullie advies?
Het is per locatie verschillend of
je voor
één of twee weken kunt kiezen.
Kun je
twee weken? Dan raden wij dat
aan. In
twee weken heb je meer tijd om
contact
met campinggasten op te bouwen
.
Twee Dabarweken zijn wel intensie
f,
dus weet je van jezelf dat je bep
erk te
energie hebt, of ben je maar één
week
beschikbaar? Kies dan voor één
week.

Waarom op een camping?

Voorbereiding
Je wordt niet zomaar op pad gestuurd, maar er wordt gezorgd dat
je goed voorbereid bent. In mei of juni volg je daarom praktische
workshops, je gaat met je team aan de slag en je volgt bijbelstudies op
het Dabar Ontmoetingsweekend. Check de data op www.izb.nl/dabar.

Kan ik een eigen Dabarteam samen
stellen met mijn vrienden?

Tuurlijk dat kan! En je houdt er nieuwe
vrienden aan over.

‘
Hoe ziet een Dabardag
op de camping er uit?
Check het via deze QR code

Teamwork

Jazeker! Dat kan extra leuk zijn, denk ook aan
je jeugd- of studentenvereniging. Je leert
elkaar op een andere manier kennen.

Kan ik me ook in mijn eentje
opgeven voor Dabar?

den een
Een camping is in de zomermaan
vakantie
levendige plek waar jong en oud
r mensen
vier t. Dabar is op campings waa
welijks in
in het dagelijks leven niet of nau
of. Hoe
contact komen met God en gelo
r iets te
sfee
n
nne
gaaf is het om in ontspa
laten zien van de liefde van Jezus.

Zelfs al zou je je in je uppie aanmelden, je doet het werk altijd samen, in een
team. En dat is maar goed ook, want ieder heeft zijn of haar eigen talent.

‘

Hoe meer je leert ‘los te laten’,
hoe meer er gebeurt. God zelf
zal er wel in voorzien.

Het zijn intensieve
weken, je gééft
veel, maar je krijgt
er minstens zo
veel voor terug.

Moet ik christen zijn
om Dabar te kunnen
doen?
We ver wachten niet dat
jij ‘de per fecte christen’
bent, maar wel dat je
het verlangen hebt om
het werk vanuit je geloof
te doen en daarvan te
delen. Maar dat mag op de
manier die bij jou past!

Waarom zou ik Dabar
in een stadswijk doen
in plaats van op de
camping?
Je stapt in de dagelijkse
leefwereld van kinderen en
tieners en biedt hen een
bijzondere vakantieweek.
Elke stadswijk heeft z’n eigen
uitdaging; eenzaamheid,
armoede, gebroken gezinnen,
diverse culturen. De contacten
die je opdoet, worden
voortgezet door de vaste
werkers van de pioniersplek
van waaruit het Dabarwerk
georganiseerd wordt.

