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Preventieve luchtkurenPreventieve luchtkuren
Alles begint met een goed idee. In 1946 zochten enkele Mechelse 

pioniers terreinen om er vakantieoorden van te maken voor de 

kinderen ‘van onze christelijke mutualiteiten’.  Eén jaar later  

toverden zij vier binnenlandse vakanties uit hun hoed. Maar liefst 

1400 dertien- en veertienjarigen waren de proefkonijnen en gingen 

‘op kamp’  naar Mariakerke, Muno, Neufchâteau en Pondrôme.  

Meisjes en jongens uiteraard apart, in die tijd nog de logica zelve. 

1947 betekende het startschot voor een lang en groots avontuur.

Anno 2022Anno 2022
Vandaag de dag is Kazou een begrip in Vlaanderen. 8000 vrijwilligers 

zetten zich elk belangeloos in om meer dan 1000 vakanties en 

40.000 deelnemers te laten bloeien en groeien. In 2022 is Kazou 

75 jaar jong, het geheim van de eeuwige jeugd zit niet voor niets 

in ons DNA. En dat is allemaal de schuld van dat klavertje plezier: 

sfeer, avontuur, nieuwe vrienden en herinneringen voor het leven. Da’s 

Kazou. En zo mag en zal het nog lang zijn.

KazouKazou
De trein raasde verder en verder. Stilstaan was geen optie. 
Themavakanties, alternatieve vakantieformules en inclusie deden 
hun intrede. Intussen werd Europa land per land veroverd. Ook de 
interne werking werd voortdurend in vraag gesteld en verfijnd. Hoog 
tijd voor een nieuwe naam, voor een organisatie waarin iedereen 
welkom is.  In 2006 werd J&G omgedoopt tot Kazou.  Die nieuwe 
naam zorgde voor een nieuwe dynamiek, een pak nieuwe ideeën en 
vakantiebestemmingen. Stilstaan was geen optie, of zeiden we dat al?

Jeugd en gezondheidJeugd en gezondheidTwintig jaar en vele honderden binnen-én buitenlandse vakanties later drong zich een koerswijziging op. De vrijwilligers vroegen en kregen meer inspraak  en er kwam meer ruimte voor experimenten. De vzw Jeugd & Gezondheid was geboren. Het kind werd snel volwassen en dat resulteerde in een stevige jaarwerking en een themagericht en bruisend vakantieaanbod. Inmiddels had ook de  JOMBA-werking,  met initiatieven voor kinderen en jongeren met bijzondere aandacht, een meer prominente rol gekregen.


