
Tumult moedigt jonge mensen aan om elkaar te ontmoeten, over de grenzen van verschillen heen. We 

leren jongeren op een constructieve manier met conflict om te gaan door te vertrekken vanuit wat 

gemeenschappelijk is. We stimuleren hen om kritisch in de samenleving te staan. Tumult geeft als 

jeugdwerkorganisatie zo vorm aan een vredevolle en geweldloze samenleving, samen met kinderen en 

jongeren.  

Tumult is fan van conflict! Huh…waarom? Conflict is immers heel normaal en zorgt voor verandering. Wij zijn 

echter overtuigd dat je uit conflict kan leren. Botsende meningen dagen je uit  om de ander te ontdekken en zijn 

gevoelens te begrijpen. Belangrijk is de manier waarop je met conflict omgaat, zodat het niet eindigt in geweld. 

We gaan met elkaar in gesprek en zoeken naar wat we gemeenschappelijk hebben. Op die manier voorkomen 

we dat het uit de hand loopt. 

Tumult focust op drie niveaus van conflict: 

1. Omgaan met conflict tussen individuen 

2. Dialoog tussen culturen 

3. Leren van oorlog 

Verbondenheid 

We laten kinderen en jongeren een gevoel van samen-zijn ervaren. In groep leren en beleven zorgt immers voor 

een sterke en inspirerende ervaring. Tumult gaat hierbij op zoek naar wat mensen verbindt, niet naar wat hen 

anders maakt. Vanuit wat verbindt, zoeken we samen naar een oplossing, met respect voor elkaars mening.  

Maatschappijkritische houding 

Tumult streeft naar een samenleving die het toelaat om op een constructieve wijze met conflict om te gaan. 

Daarom dagen we kinderen en jongeren uit om hun mening kritisch in vraag te stellen. Een 

maatschappijkritische houding vormt immers de basis van een sterke jongere met een open blik. We stimuleren 

hen om een tegenstem te bieden aan het mainstream denken want we geloven dat kinderen en jongeren een 

enorme kracht in zich hebben om hun mening te uiten, vol van creativiteit. Bovendien zijn ze vaak 

verontwaardigd door wat hun rechtvaardigheidsgevoel aantast, of verwonderd door wat hen positief verrast. Met 

die emoties willen we aan de slag.  

Talentgericht 

Tumult versterkt kinderen en jongeren vanuit hun eigen persoonlijke kracht. We focussen op talent en zetten ook 

in op de ontwikkeling van wat jongeren nog niet weten of kunnen. Zoiets geeft goesting en stimuleert 

persoonlijke groei. Zo kunnen kinderen jongeren worden die in zichzelf geloven, die weten waar ze voor staan 

en er toch aan durven twijfelen. 

Verschillend, maar vooral ook gelijk.  

We waarderen elk kind en elke jongere vanuit zijn of haar unieke interesses, achtergrond en leefwereld.  Daarbij 

besteden we bijzondere aandacht aan het bereiken van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal en in een 

maatschappelijk kwetsbare positie. Culturele roots zijn maar een deel van wie iemand is, net zoals interesses of 

hobby’s dat zijn. Anders zijn mag. We zijn verschillend, maar hebben ook veel gemeenschappelijk. En 

bovenal… we willen dat het leuk is.   

Eerst doen en dan denken 

Tumult is in de eerste plaats jeugdwerk. Bij Tumult mag je eerst doen en dan denken. Tumult creëert 

ontmoetingsplekken om samen te ontdekken, uit te wisselen, fouten te maken en te leren. We geven jonge 

mensen onvergetelijke ervaringen, waar ze later kritisch bij kunnen stil staan. Een speelse aanpak, waarbij 

kinderen en jongeren ook zelf de kans krijgen hun ideeën te delen en verantwoordelijkheid op te nemen.  


