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woord vooraf 
Het zweet stond hem op het voorhoofd, zijn hemd leek wel één geworden te zijn 
met zijn plakkerige lichaam. De doordringende geur die zijn oksels voortbracht-
en, bracht hem niet meer tot kokhalzen, gewenning trad in. Hij voelde zijn hoofd 
gloeien. Een lichte ongerustheid begon zich op te dringen. Hij kon zich niet herin-
neren gebeten te zijn door een van de vele schimmige schepsels die zich deze mys-
tieke plaats hun thuis mogen noemen.  Zou het malaria zijn? Muggenbeten genoeg. 
Of is de fles gin die hem gisteren de slaap hielp vatten schuldig? Doembeelden ri-
jgden zich voor zijn gezichtsveld aaneen. Een eenzame dood in een oase van groen. 
De bewoonde wereld was minstens nog tien dagen stappen, in iedere richting. En 
dan dwaalden zijn gedachten af naar hem. Hem, de reden dat hij überhaupt aan 
deze aan suicidaal neigende tocht begonnen was. De reden dat het bloed door zijn 
aderen bleef razen. Was het niet voor hem, had de revolver die hij nu in zijn rug-
zak met zich meedroeg vorige maand een kogel door zijn linker slaap gejaagd. Hij 
kon zich nog perfect het gevoel van het koude metaal tegen zijn huid herinneren.

Gestaag baande hij zich een weg dieper de jungle in. Zijn smartphone had het al 
lang begeven en ook zijn powerbank was leeg. Veel tijd om zich voor te bereiden 
had hij ook niet gehad. Wat hem nog restte was kaart en kompas. Terug dacht hij 
aan dat cruciale moment dat hij zich op ei na van zijn leven beroofd had. Of was 
het toch gelukt? Was dit een soort van vagevuur? Moest hij nu boeten voor de 
fouten die hij tijdens zijn leven gemaakt had? Hij herinnerde zich nog goed hoe hij 
de spanning op zijn linker wijsvinger opbouwde naar de climax toe, hoe de trek-
ker beetje bij beetje meegaf. En dan plots dat goddelijke teken, de miraculeuze 
schreeuw uit de duisternis. In zijn ooghoek begon het scherm van zijn pc te flik-
keren. Zijn concentratie verslapte en de trekker ging terug in stand-by modus. 
De flikkering leek zijn contouren te hebben. Langzaam schuifelde hij dichterbij, 
de revolver nog in de hand. De uitvaartmuziek die hij voor de gelegenheid gekozen 
had, ’93 ‘til infinity’, begeleide zijn passen. Hoe kon dit mogelijk zijn? Zeker nu? 
Zou het werkelijk hem zijn? Hoe dichter hij kwam, hoe meer zijn vermoeden werd 
bevestigd. De flikkering was een foto van hem. Er verscheen ook een chatvenster. 



Eens aangekomen in de vertrekhallen van de luchthaven keek hij om zich heen. 
Het krioelde van de mensen, maar op het eerste zicht geen bekende te bespeuren. 
Een vrouw liep tegen hem aan en riep iets onverstaanbaar, maar duidelijk gefrus-
treerd. Hij draaide zich om om zich te verontschuldigen, maar ze was al verd-
wenen. Wel lag er een enveloppe op de grond, waarschijnlijk uit haar tas gevallen 
tijdens de kortstondige disruptie. Hij raapte de enveloppe op, er stond in druklet-
ters ‘PETACCHI’ op geschreven. Zijn hart sloeg een slag over. In de enveloppe zat 
een sleutel en een papiertje met daarop ‘wc’. Bij de mannelijke toiletten bleek 1 wc 
op slot. Op de deur stond ‘DEFECT’. De sleutel pastte en binnenin vond hij een rugzak 
vol kleren, een kaart, een kompas en een smartphone die aan het rinkelen was. Aan 
de andere kant van de lijn bevond zich Citizenfour, die hem opdroeg niet de ver-
noemde, maar een andere vlucht te nemen. Bestemming: Antananarivo.

Hij moest nu bijna bij zijn doel zijn. Hij vroeg zich af wat hij daar zou aantreffen. 
Zou hij hem daar staan opwachten? Hij hoorde dingen verschuiven om hem heen, 
tussen de bomen ritselde iets, of iemand. Plots voelde hij een scherpe steek in zijn 
nek. Was hij weer gebeten door een mug? Zijn zicht werd wazig. Vormen leken te 
versmelten tot één. Voor hem doemde een figuur op, hij kon niet meer zien wie het 
was. Het laatste wat hij hoorde was “Vrees niet, Zakirov, alles komt goed.”

Zo, liefste jinners, we zijn weer een stap verder gekomen in het verhaal van Petac-
chi en Zakirov. Volgende maand zullen jullie hopelijk kunnen lezen hoe het Zakirov 
verder zal vergaan en wat er nu juist gebeurd is met Walter en Dimi. Wij zijn even 
benieuwd als jullie!



zondag 5 maart 

De maand maart is een hele speciale in dit jinjaar, de jinleefweek valt er namelijk 
in.

De jinleefweek, de naam zegt het zelf, is een week waarin we met de hele jin 
samen leven. Dit is samen opstaan, samen naar school vertrekken, samen ter-
ugkomen, samen grave spellen en activiteiten doen, samen studeren en samen ’s 
avonds rond een kampvuur zitten. Een week om beslist nooit meer te vergeten!

Lees vlug verder!

Vandaag is het nog eens een gewone vergadering, georganiseerd door jullie leid-
ing (eeeeindelijk, horen we jullie al denken). Het zal er dan ook niet neffest zijn!

We zien jullie graag voltallig verschijnen aan de karree om 14.00u, alwaar jullie 
om 17.00u weer huiswaarts mogen keren (tenzij je nog even wil nakaarten in de 
karree natuurlijk, wat ten sterkste aanbevolen wordt).

P.S.: Wie graag al met een voorsprong start, kan best de kleurplaat op het einde 
van dit petakieken ingekleurd meebrengen. Hoe mooier/artistieker/gedurfder, 
hoe beter!

https://www.youtube.com/watch?v=H6C0dfq4ZWM



1 woord: JINLEEFWEEK
WHAT THE FUCK DIT GAAT ECHT NIET NORMAAL GRAAF WORDEN!!! 
#bestweekofmylife 
#beautifulmemoriezzzzz
https://www.youtube.com/watch?v=9f06QZCVUHg

Hierboven enkele inspiraties om jullie sociale media’s te verrijken, maar 
we zijn er zeker van dat jullie zelf nog veel inventiever zijn.

Alle informatie kunnen jullie terugvinden in het boekje dat jullie nor-
maal allemaal al gekregen hebben (in de fysieke vorm en via mail). Alle 
vragen die jullie of jullie ouders hierdoor nog niet beantwoord weten, 
kunnen jullie sturen naar ons welbekende mailadres.

Voor wie echt niet kan wachten tot wanneer de jinleefweek begint en niet 
weet wat gedaan met de tijd die nog rest tot het zover is, hier zijn 2 tips 
om je bezig te houden:
https://geoguessr.com/
http://thewikigame.com/ 

Stay connected! https://www.youtube.com/watch?v=ansyd4GMAMw 

12 - 18  maart  



zaterdag 25 maart
Vandaag is het districtsdag. De hoogdag van de Klase jeugdbewegingen! Vandaag 
geen onderlinge competitie, maar enkel verbondenheid en team spirit! Naar goede 
gewoonte zorgt de jin voor de kers op de taart, de consolidatie van de sfeer die 
een hele dag is opgebouwd, het districtsfeestje!
It’s gonna be big! https://www.youtube.com/watch?v=oLsJ3E_IRDg 

De inkomsten van dit fiesje gaan ook naar ons buitenlands kamp, dat is nog eens 
mooi meegenomen! https://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0 

Wij zullen ons een hele dag bezighouden met het inrichten van de karree om er 
een absoluut topfeest van te maken (dat we topfeesten kunnen maken, moeten ze 
ons niet meer vertellen!) Wie ideeën heeft voor een thema, mag die zeker al eens 
in de facebookgroep posten!
Hier alvast wat inspiratie:
 - Disney prinsessen (allemaal tesamen)
 - Kim Jong-Un ft. Bin Laden
 - ABBA (met aangepaste muziek natuurlijk)
 - Petacchi en Zakirov
 - Harry Potter (we serveren boterbier!)
 - Kara-Oké (een succesrecept voor een geslaagde avond)
 - The Seventies (alle mannen laten enkel een snor staan, de vrouwen dra 
    gen lange broeken met brede pijpen)
 - ...

Afspraak om 12u op de grote markt, met lunchpakket. Eerst eten we samen met de 
rest van het district, daarna trekken we ons terug in de karree.

’s Avonds kan er over huis gegaan worden om iets te gaan eten, voor wie wil zal 
er om eten gegaan worden (de leiding zal dit sowieso doen).

Daarna zal iedereen zeker een shiftje moeten draaien op het feest zelf, de exacte 
verdeling wordt later nog bekend gemaakt.



Na al die speciale activiteiten, terug tijd voor een gewone vergadering. 
Meer info volgt in het petakieken van april, maar je kan er vanop aan dat 
er om 14.00u wordt afgesproken wordt aan de karree en dat de vergader-
ing duurt tot 17.00u.

Tot in den draai!

Aster           Andy      Niels    Poot         Cisse

zondag 2 april
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