
 

Mir gratuléieren dem 

Alba Feyder, Clarisse Cahen, Helena Droste, Lina Schneider, Lizi Roth, Niklas Belkacem, Nils 

Brinckmann a Vanessa Germano 

fir hier am September 2022 erfollegräich gepackten Expeditioun beim Projet Mérite Jeunesse! 

De Projet Mérite Jeunesse gehéiert zum Duke of Edinburgh’s International Award. Dëse Projet huet et 

sech zum Ziel gemaach, Jugendlecher dozou ze ermonteren, un engem Programm deelzehuelen, bei 

deem et virun allem drëm geet, seng eegen Fäegkeeten an Talenter ze entdecken, des ze entwéckelen a 

seng Roll an der Gesellschaft ze fannen.  

Ee Volet vum Mérite Jeunesse ass déi sougenannten Expeditioun oder Exploratioun. Et ass deen eenzege 

Volet beim Mérite Jeunesse, den als Team absolvéiert muss ginn. D’Expeditioun soll d'Participante fir 

d'Natur an d'Ëmwelt sensibiliséieren a gläichzäiteg hëllefen, ee gewëssen Teamgeescht ze entwéckelen. 

Zwëschent dem 11. - 14. September 2022 hu mir och fir d’éischte Kéier eng eegen Expeditioun vum 

LMRL aus organiséiert. 

Déi 8 Participanten, déi matgemaach hunn, hunn dofir schonn am Mee, Juni a Juli u verschiddenen 

Preparatiounsatelieren deelgeholl: Kaarteliesen, Éischt Hëllef Crash-Cours, Material kenneléieren, 

Ravitaillement plangen, etc  

Den 8. Juli sinn se dann zesummen op eng sougenannte Prepa-Expeditioun gaangen, bei der se sech zu 

Fouss vum Briddel op de Wee Richtung Lycée Michel-Rodange gemaach hunn a wou se dann nach hu 

missen zur Übung en Zelt opriichten. 

Just virun der Rentrée am September ass et dunn op d’final Expeditioun gaangen. 

Déi éischt Grupp mat 2 Gold-an 2 Sëlwerparicipanten ass vu Luerenzweiler a Richtung Fiels gestart, wou 

se eng Nuecht an der Jugendherberg logéiert hunn. Dunn ass et weider op Miersch op de Camping 

gaangen, wou se d’ Nuecht an engem “Tonneau” verbruecht hunn. Vun do aus ass et dann op de 

Camping Simmerschmelz gaangen, wou se d’Nuecht an engem Zelt verbruecht hunn, mam Ziel den Dag 

duerno erëm zeréck op Luerenzweiler ze trëppelen. 

Déi zweet Grupp, déi aus 4 Sëlwerparticipanten bestanen huet, ass vun Steesel op Miersch gewandert, 

wou se mam 1te Gruppe zesummen um Camping waren an dann vun do aus an d’Jugendherberg a 

Richtung Fiels getrëppelt, éieren och sie dann als Ziel Luerenzweiler ugepeilt hunn. 

Obwuel d’Wieder an der zweeter Hallschent vun der Expeditioun net ganz esou gutt matgespillt huet an 

obwuel deen een oder aneren d’Schong voller Féiss hat, hunn allen 8 Participanten hier Expeditioun mat 

all Dag zwëschent 17-20 km Fousswee mat Bravour gemeeschtert a waren dobäi déi ganzen Zäit gudder 

Laun. 

Toinon Schmit & Sandra Galli 


