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Hoe kunt u helpen: 
We willen door verschillende sponsoracties bevorderen dat er 
veel jongeren mee kunnen doen. Het geld mag voor niemand een 
belemmering zijn. Mocht u een financiële bijdrage willen leveren 
aan dit project dan kunt u uw gift overmaken naar: INGnummer 
3136479 tnv Stichting Josko ter Inzake Club de Borcht te 
Amsterdam,  o.v.v. Madrid 2011.  
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.  
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Waarom zou je meegaan met deze reis? 
Deze reis is vooral voor jonge actieve mensen die een betere wereld 
willen:  

 Het is een katholiek evenement waarbij iedereen welkom is.  

 Er is tijd om het geloof beter te leren kennen en daar met 
jongeren over te discussiëren. 

 Met het sociaal project doen we ook wat goeds voor anderen. 

 Je hebt volop de mogelijkheid om je talenkennis te verbeteren.  
 
Keywords voor deze reis: vriendschap, solidariteit, verdieping, 
sport, nieuwe uitdagingen, leiderschap, Mexican wave, stories, deep 
joy, feesten, zon, festivals. 
 
 

“De wereld heeft behoefte aan het getuigenis van vrije, 

moedige, jonge mensen die tegen de stroom in durven te gaan 

en met vuur en enthousiasme hun persoonlijke geloof in God, 

verkondigen" 

(Benedictus XVI) 



Wat zijn de WJD? 
Al 25 jaar komen honderdduizenden jongeren uit de hele 
wereld samen voor het grootste jongeren- evenement: de 
wereldjongerendagen. In 2011 worden de WJD in Madrid 
gehouden en naar verwachting komen er twee miljoen 
jongeren. Het wordt een bijzondere ervaring: de reis, 

internationale contacten, een wake in de openlucht, een eucharistieviering 
met paus Benedictus XVI. Er is ruimte voor  geloof en verdieping, ontspanning 
en solidariteit, cultuur en gezelligheid. 
We willen dit ook vanuit Nederland meemaken.  
Kom je mee naar dit feest, esta fiesta? (www.madrid11.com) 

Jongeren uit de hele wereld naar Madrid! En jij? 
 
Wil je de WJD meemaken? Je kunt uit twee reizen kiezen: 
 
 A. Met de bus naar Madrid van 11 tot 24 augustus 2011.  

11 augustus: vertrek uit Amsterdam, Utrecht en Breda. 

12 augustus: aankomst in Madrid. 

13-15 augustus: samen met deelnemers uit Zweden, India, Libanon, Ecuador en 

Spanje nemen we deel aan een sociaal, cultureel en sportief programma:  

 Survivaltocht in El Atazar, een berggebied op 80 km afstand van Madrid 

(www.elatazar.es en www.sportnatura.es). 

  Vrijwilligerswerk in samenwerking met een NGO “Desarrollo y Asistencia”.   

  Culturele uitstapjes rondom Madrid.  

16-21 augustus: deelname aan de Wereldjongerendagen (zie programma B). 

22 augustus: programma in Madrid 

23: vertrek uit Madrid en 24 augustus: aankomst in Nederland. 

 

B. Met het vliegtuig naar Madrid van 15 tot 21 augustus 2011. 

15 augustus: vertrek uit Nederland. 

16 augustus: opening  WJD in Plaza Cibeles. 

17 augustus: gevarieerd jongerenprogramma (dagelijks catechese, concerten e.a. 

evenementen). 

18 augustus: gevarieerd jongerenprogramma; aankomst van paus Benedictus XVI. 

19 augustus: gevarieerd jongerenprogramma; kruisweg door de straten van Madrid. 

20 augustus: pelgrimage en avondwake met paus Benedictus XVI in Cuatro Vientos. 

21 augustus: afsluitende eucharistieviering met paus Benedictus XVI.  

In de avond vertrekken we met het vliegtuig van Madrid naar Amsterdam. 

Belangrijke informatie 
 

Organisatie: een samenwerking van de scholierenclubs en studentenhuizen   De 

Borcht en Aenstal (Amsterdam), Koperwiek (Maastricht), Europrof (Tilburg) en 

Hogeland (Utrecht). 

 

Doelgroepen: studentes en jonge beroeps tot 30 jaar; scholieren vanaf 15 jaar. 

  

Kosten: 

Reis A: € 650,- (bij inschrijving vóór 28 februari en €680,- na 1 maart). 

Reis B: € 430,- (bij inschrijving vóór 28 februari en €460,- na 1 maart). 

Onder dit bedrag vallen het verblijf, de maaltijden en de reis, maar niet de 

reisverzekering.  

 

Inschrijving: stuur het inschrijfformulier naar het adres op de achterkant van de 

folder en doe een aanbetaling van €100,-. Vanwege de organisatie en de 

reservering van de tickets is het van belang dat je je snel opgeeft. 

 

Betaling: banknummer 3136479 t.n.v. Stichting Josko — Club de Borcht,   

Amsterdam, o.v.v. “WJD Madrid 2011”.   

 

Voorbereiding: Er is een programma samengesteld voor een goede voorbereiding 

op deze reis, wat je zal helpen om de reis naar Madrid beter te benutten. Ook kun 

je Spaanse lessen volgen. Je kunt er nu al mee beginnen. Kijk op de website: 

www.deborcht.nl. 

 

De vormingsactiviteiten zijn toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei 

(www.opusdei.nl).  

Kom jij ook? 
Het is de moeite waard! 


