
Ontdek welk WJD-type j� bent en welk voorprogramma van �D het beste aansluit
b� jouw verwachtingen.

W e l k  W J D - t y p e  b e n  j � ?

het land dat ik alt�d al heb willen
ontdekken is...

Portugal

Spanje

Frankr�k

Het liefst beleef ik m�n geloof door ...

Ontmoeting en natuur

Ontmoeting en cultuur

Gebed en cultuur

ik verplaats me het liefst ...

Te voet, zo kom je het verst ...

Met de bus, lekker genieten van een
roadtrip
Ik van één uitvalsbasis van waaruit
ik op ontdekking ga

Het liefst dwaal ik rond in ...

De bergen

Steden met een grote culturele waarde,
die moet je gewoon gezien hebben

Charmante, kleine, romantische dorpjes

Ik wil graag meer te weten komen over ...

Het leven van een heilige

De samenkomst van geloof en kunst

Gebed en het leven in een gemeenschap

Ik hou het meest van ...

Avontuur

Kunst en cultuur

Cultuur en spiritualiteit

Een specifiek gebied in Portugal

Maakt niet uit. Ik hou ervan om nieuwe
culturen te ontdekken

Deel te nemen aan de lokale gemeenschap

Gebed en diepe gesprekken

Met het openbaar vervoer

Zo ecologisch bewust mogel�k

Mooie bezienswaardigheden

Een stad waar ik alles zelf mag
ontdekken

Lokale geloofsgemeenschappen in
Portugal

Een spiritualiteit die me helpt in m�n
leven

Een verrassend programma

Uitdagende en verdiepende ervaringen



Avontuurl�ke WJD-er

J �  b e n t  e e n  e c h t e  . . .

Een v�fdaagse wandeltocht door het
oudste natuurpark van Portugal is echt
iets voor jou! Anderen en God ontmoeten
staat b� jou hoog op het l�stje om de WJD
ten volle te beleven. Daarnaast triggert de
naam Chiara Luce vast en zeker jouw
interesse. Het voorprogramma dat het
beste b� jou past is Caminho da Vida!

Kunstzinnige WJD'er

 Je houdt ervan om nieuwe kunst en
cultuur te leren kennen. Een roadtrip door
het prachtige Spanje zie je wel zitten. Je
ontdekt de verschillende steden graag op
een originele manier, door middel van
kunst en cultuur. het voorprogramma A
Dios is echt iets voor jou!

Spiritueel - culturele
WJD-er

De zustergemeenschap van Juignac staat
klaar om jou met open armen te ontvangen
met Portes Ouvertes. Je ziet het helemaal
zitten om samen met hen een week lang
te bidden en wilt hun manier van
(samen)leven graag beter leren kennen.
Daarnaast bezoek je graag enkele mooie
Franse dorpjes en steden en wil je je op
spiritueel en cultureel vlak volledig
openstellen voor deze WJD.

Lokale WJD-er

Magische WJD'er

j� bent niet bang van wat verrassingen. Je
leeft graag mee met een lokale
geloofsgemeenschap en houdt ervan om
een week lang in een gastgezin te
verbl�ven. Je ontdekt de omgeving graag
met andere jongeren van verschillende
nationaliteiten en je bent niet bang om
Engels te praten. De Days in the Dioceses
is echt iets voor jou!

Samen met de jezuïeten k�k je uit naar een
week met internationale ontmoetingen. Je
wil de ignatiaanse spiritualiteit ontdekken
om je geloof te verdiepen en betere keuzes
te maken. Je bent niet bang om je handen
uit te mouwen te steken. Dan is het
voorprogramma Magis je echt op het l�f
geschreven.


