
 De jas van Don Bosco 
 2. de kastanje 

 er is genoeg voor iedereen ... 

 Doel 

 De jongeren leren via de verhalen de figuur van Don Bosco beter kennen. Aan elk verhaal 
 worden enkele creatieve activiteiten gekoppeld. 

 Dit tweede verhaal gaat over de  wonderlijke eigenschap  die Giovanni Bosco had om af 
 en toe toch wel magisch uit de hoek te komen  . 

 De herfst is hét moment om met dit verhaal aan de slag te gaan. 

 Werkwijze 

 Centraal in de verhaallijn voor de tweede graad staat de zwarte jas van Don Bosco. In de 
 jas zijn enkele kleine zakjes ingenaaid. Hierin zitten enkele voorwerpen: een kastanje, 
 een horloge, een bril, naald en draad, ... Bij ieder voorwerp hoort een verhaal. 

 Aan de hand van de voorwerpen laat je de leerlingen kennismaken met gebeurtenissen 
 uit het leven van Don Bosco die als een door hem vertelde herinnering zijn uitgewerkt. 
 Na het verhaal kan je aan de slag met de suggesties voor klasactiviteiten. 
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 Het verhaal 

 Met het verhaal dat hieronder uitgeschreven staat kan je op verschillende manieren aan de slag. Als je als 
 leerkracht wel over wat toneeltalent beschikt en graag vertelt, kan je zelf de jas aantrekken. Zo kan je als het 
 ware in de huid van Don Bosco kruipen en vertel je het verhaal als een levendige herinnering vanuit de 
 ik-persoon. Je kan het voorwerp dat in het verhaal centraal staat dan uit een zak van de jas opdiepen … en 
 het verhaal starten zoals hieronder uitgeschreven. Deze werkwijze is volgens ons de interessantste: Don 
 Bosco was zelf een geboren verteller én een verhaal vertellen is boeiender voor de leerlingen dan dat het 
 voorgelezen zou worden. 

 Zie je het toch niet zitten om als verteller dit verhaal te brengen, dan kan je er ook voor kiezen om het 
 verhaal te printen als een oude brief en deze enveloppe bij het voorwerp in de zak te steken. Zo kan je het 
 gewoon voorlezen, of eventueel zelfs elke keer een andere leerling uitnodigen op ontdekking te gaan in de 
 zakken van de jas. De leerling kan dan zelf ‘als Don Bosco’ op een stoel voor de klas gaan zitten en de brief 
 voorlezen voor de anderen. Een ander idee is om het verhaal door de leerlingen zelf te laten brengen, maar 
 hiervoor is voldoende tijd en voorbereiding nodig. Per groepje kan men een verhaal voorbereiden om het 

 voor de andere leerlingen te brengen. 

 De kastanje 

 “Laten we eens kijken welke verborgen schatten ik in mijn zakken heb zitten vandaag. 
 Eens even kijken … Hmmm, ik voel iets rond en glad? Ah, ik weet het al. Het is iets dat ik 
 in de herfst altijd wel in mijn zakken heb zitten. Iets waar mijn vingers graag mee spelen. 
 Ik laat het rond- en ronddraaien tussen mijn vingers. 

 Hebben jullie enig idee wat het zou kunnen zijn? Iets rond en glad dat je in de herfst in je 
 zakken hebt zitten? Nee? Nog een tip misschien, het is bruin en je kan het opeten. Raad 
 eens? … Ja, inderdaad, een kastanje! Van zodra ik in de herfst kastanjes onder de bomen 
 zie liggen, verdwijnen er al heel snel een paar in mijn zakken. 

 Ik vind ze heel lekker en ook mijn jongens zijn er dol op. In de dagen dat we als gezin 
 vroeger het niet breed hadden, aten we heel vaak kastanjes. Het was gratis voedsel en 
 makkelijk te vinden in de bossen rond ons huis. Je moest wel goed oppassen, want 
 enkel de tamme kastanjes zijn eetbaar! 



 2 

 Ach kastanjes … dat doet me toch vooral denken aan die heel bijzondere dag in het jaar 
 1849. Het gebeurde in de herfst, het was begin november. In die tijd kenden we nog 
 geen Halloween, dat feest van de heilige pompoen! Haha!  Net als de mensen nu nog 
 steeds doen, vierden wij begin november het feest van Allerheiligen en Allerzielen. 

 In Piëmonte waar ik woonde, bestond er een mooie traditie: op Allerheiligen vierden de 
 gezinnen feest met geroosterde kastanjes en nieuwe wijn. En ik wilde dit ook graag 
 doen met mijn jongens in het Oratorio. In 1849 was mijn Oratorio nog gloednieuw. We 
 waren nog maar net ingehuisd en ik vond het leuk om ook wat huiselijke tradities in te 
 voeren. 

 Op Allerheiligen nam ik alle jongens mee naar het kerkhof om er te bidden voor de 
 doden. "Bij onze terugkeer, kastanjes voor iedereen!" had ik hen beloofd. Mamma 
 Margaret had drie zakken gekocht, maar blijkbaar dacht ze dat ik maar enkele nodig had 
 om aan de jongens te geven, dus had ze er maar een klein deel van gekookt. Toen we 
 van het kerkhof terugkwamen, stonden de jongens natuurlijk al te dringen voor de deur 
 van onze kerk. Mijn helper Giuseppe Buzzetti goot de kastanjes in een mand en hield het 
 in zijn armen. 

 Ik, die dacht dat mijn moeder alle kastanjes die ze gekocht had, gekookt had, vulde met 
 vrijgevige scheppen de pet van elke jongen die bij mij aanschoof. Giuseppe die naast me 
 stond en zicht had op de mand, had al snel door dat er niet genoeg zou zijn voor alle 
 jongens en dat ik veel te grote scheppen uitdeelde. Hij riep: “Don Bosco, als je zo 
 doorgaat, kunnen we nog niet eens de helft van de jongens bedienen!” “Maar nee”, zei ik, 
 “we hebben drie zakken gekocht, er is meer dan genoeg. Laten we doorgaan zolang er 
 genoeg is.” En ik ging verder zoals voorheen. 

 We schepten verder … tot er niets meer in de mand zat behalve een portie of twee, drie. 
 Slechts een derde van de jongens had nu hun kastanjes gekregen, en er stonden nog 
 zeker 600 jongens voor onze neus! Het vreugdegeroep van de jongens was stilgevallen 
 en de ongerustheid steeg. De jongens die kortbij stonden, hadden heus wel in de gaten 
 dat de mand bijna leeg was. Wat nu? 

 Tja, ik, Don Bosco, laat niet snel het hoofd hangen en ik geloof altijd dat de dingen wel 
 goed komen. Ik liet me niet ontmoedigen: ik had aan de jongens kastanjes beloofd en ik 
 zou mijn woord niet breken. Ik hervatte het uitdelen. 
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 En hier, beste kinderen, begon het wonder. Telkens weer liet ik de lepel in de mand 
 zakken en trok hem er overvol weer uit. De hoeveelheid in de mand scheen maar niet te 
 verminderen. Uiteindelijk hadden alle jongens hun portie gekregen en toen Giuseppe de 
 mand naar de keuken bracht, zag hij dat er zelfs nog een portie in zat! 

 Ik dankte stilletjes moeder Maria, want volgens mij had ze me toch op wonderbaarlijke 
 wijze geholpen die dag. 

 En zo werd het Kastanjefeest geboren. Ter herinnering aan dit wonder werden de jaren 
 nadien op de avond van Allerheiligen aan iedereen in het Oratorio gekookte kastanjes 
 uitgedeeld. Ze smaakten altijd overheerlijk en … er was altijd genoeg voor iedereen.” 

 (Vrije vertelling, uit bron  Memorie biografiche  volume  III, 576-578) 
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 Activiteiten 

 Herfsttocht 

 Don Bosco trok geregeld met zijn jongens op herfstwandeling. 
 Trek er met je klas zelf op uit om kastanjes te rapen. Dit kan je 
 koppelen aan wat uitleg over het verschil tussen de tamme en 
 de wilde kastanje; over het gebruik van kastanjes als voedsel 
 voor de armen in vroegere tijden, … 

 Kastanje-babbels (gesprekjes per twee of drie) 

 Beschilder op voorhand kastanjes met enkele leuke patroontjes. 
 Voorzie steeds dat er van elk patroon 2 of 3 dezelfde zijn, 
 afhankelijk van de grootte van je klasgroep. Steek de 
 beschilderde kastanjes in een gesloten zak. Laat de leerlingen 
 in een grote cirkel plaatsnemen en nodig hen uit om één voor 
 één een kastanje uit de zak te nemen en op zoek te gaan naar 
 de personen met hetzelfde patroon. Doe als juf/meester 
 gewoon mee. Geef hen één van de volgende vraagjes mee om 
 aan elkaar over te vertellen. Na elke vraag komen ze terug in de 
 kring, nemen ze  opnieuw een kastanje en krijgen ze een nieuwe 
 gesprekspartner. 

 Wat vind je mooi in het verhaal van Don Bosco en de kastanjes? 

 Heb jij zelf al ooit zoiets meegemaakt? Dat je dacht dat er niet genoeg 
 eten was voor iedereen, maar dat er opeens toch genoeg was? 

 Doet dit verhaal jou aan andere verhalen denken? Heb je ooit al ergens 
 anders zo’n verhaal gehoord? 

 Heb jij ook tradities met jouw gezin? Zijn er dingen die jullie elk jaar 
 opnieuw in de herfst samen doen? 

 Wat denk je dat deze uitdrukking betekent: “Jij bent zoals een kastanje: 
 een stekelige bolster, maar een blanke pit.” Ben jijzelf dan ook soms een 
 beetje als een kastanje? 
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 Koken met Mamma Margherita 

 Met de klas kastanjes poffen boven een vuur buiten of in een 
 oven. Zie hiervoor de uitwerking ‘Koken met Mamma 
 Margherita: kastanjes poffen’ 

 Kastanje-marionetten maken (in kleine groepjes) 

 Laat elke leerling met kastanjes, touw en een stokje een 
 marionet maken. Met verf kunnen ze hun popjes kleur geven of 
 een gezichtje schilderen. In het voorbeeld zie je een vogel, maar 
 er zijn natuurlijk heel wat andere mogelijkheden naar eigen 
 fantasie en handigheid. Om met kastanjes te knutselen, kook je 
 ze best even vooraf! Zo kunnen de leerlingen veilig de kastanjes 
 doorprikken. Geef de leerlingen na het knutselen per twee of 
 drie de opdracht een miniverhaaltje te verzinnen en voor de klas 
 te brengen met hun marionetten. 

 Krans van alfabet-kastanjes aan de deur van de klas 

 Ontzettend leuk om aan jullie klasdeur te hangen, een mooie 
 kastanjekrans. Laat elke leerling de eerste letter van zijn 
 voornaam op een kastanje schilderen. Geef er een natuurlijk 
 tintje aan door de letters met een beetje witte verf en een dun 
 kwastje op de kastanjes te schrijven. 

 Om met kastanjes te knutselen, kook je ze best even vooraf! Zo 
 kunnen de leerlingen veilig de kastanjes doorprikken. Rijg 
 daarna de kastanjes aan een ijzerdraad en buig het in de juiste 
 vorm. Knoop er een lint omheen om het op te kunnen hangen en 
 klaar is jullie herfstversiering! 

 Je kan natuurlijk zelf naar eigen voorkeur vraagjes of creatieve opdrachtjes toevoegen  . 
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 Materiaal 

 de zwarte jas van Don Bosco, enkele kastanjes 

 kastanjes, verf, dunne penseeltjes, touw, ijzerdraad en tang, naalden om de 
 kastanjes te doorprikken, vraagjes op reepjes papier 


