De jas van Don Bosco
4. de bril
ik zie jou. zie jij mij?

Doel
De jongeren leren via de verhalen de ﬁguur van Don Bosco beter kennen. Aan elk verhaal
worden enkele creatieve activiteiten gekoppeld.
Dit vierde verhaal gaat over de mensen in Don Bosco’s leven die opmerkten wat er diep
in hem leefde aan verlangens en dromen en hem ook stimuleerden zijn talenten goed
te benutten. In dit verhaal maken we kennis met don Calosso.

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 bril
Hallo allemaal, zullen we nog eens op ontdekkingstocht gaan in mijn jas vandaag? Laten
we eens diep in de zakken tasten… Even kijken… Hmm, iets rond en glad, ach ja, dat is de
kastanje. Ik heb jullie al verteld over mijn wonderlijke kunstje met de kastanjes he. Eens
in een andere zak voelen.. Hmm, dit voelt als een voorwerp dat we ook al eens opgevist
hebben, iets van metaal met een draaiknopje.. Weten jullie het nog? Ja! Precies, het
horloge dat ik van don Vola kreeg toen ik met mijn mama naar Turijn terugkeerde om me
na lange ziekte weer bij mijn jongens te voegen. Goh, ik word er weer warm van als ik
denk aan al die mensen die me geholpen hebben in mijn werk.
Welke zak hebben we nog niet gehad? Deze jaszak eens proberen… Hmm, ik voel twee
smalle beentjes. Wat zou dat kunnen zijn? Kennen jullie een voorwerp dat benen heeft?
Ik voel ook twee ronde glazen. Ja, het is een bril! “Hoezo, een bril?”, denken jullie
misschien. Don Bosco staat nergens op een foto met een bril. Dat klopt inderdaad. Op
latere leeftijd echter heb ik veel last gekregen van mijn ogen. Maar deze bril is inderdaad
niet de mijne.. Het is de bril van mijn oude leraar, don Calosso.
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Wat mis ik mijn oude leermeester nog steeds, zelfs nu ik zelf al oud ben. Dat gevoel
zullen jullie als jullie groter zijn ook ervaren: hoe oud je ook bent, je zal nooit die ene
supertoffe meester of juf vergeten die heel goed zag welke talenten er in jou zaten.
Ik ontmoette don Calosso in
november 1829. Samen met wat
dorpsgenoten keerde ik terug van een
naburig dorp. Die avond kon je er naar
een aantal boeiende predikanten gaan
luisteren. Mijn oren gloeiden nog na
van de gepassioneerde betogen die ik
had gehoord. Op de terugweg sprak
een priester me aan.
Hij heette don Calosso en hij was de
kapelaan van het dorpje Morialdo op 2
kilometer van ons huis. HIj was al oud,
70 jaar was hij. Ik geraakte met hem in
gesprek. En na die avond zou ik hem
nog vaak opzoeken.
Het klikte heel goed tussen don Calosso en mij. Bij hem voelde ik me beluisterd en
begrepen. Hij luisterde in alle ernst en stilzwijgen naar mijn dromen en mijn verlangen
om priester te worden. Hij begreep dat ik dit echt meende en bood me zijn hulp aan.
Onder zijn hoede bloeide ik helemaal open. In don Calosso vond ik een trouwe vriend en
hij werd de eerste echte gids in mijn leven. Ik vertrouwde me volledig toe aan zijn
begeleiding. Met veel tact en genegenheid onderwees hij me en toonde me hoe ik kon
toewerken naar mijn droom om priester te worden. Al mijn vrije tijd op zondag bracht ik
bij hem door en op weekdagen probeerde ik zoveel mogelijk bij hem de mis te dienen.
Don Calosso was voor mij een idool. Ik vond er veel voldoening in om mij voor hem in te
zetten en was superblij als er een blik van voldoening en trots op zijn gezicht kwam
omwille van mijn ijverige studie. Zijn blik was altijd vol interesse en genegenheid. Hij liet
me door zijn aandacht en bemoediging uitgroeien boven mezelf.
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Zijn bril herinnert me elke dag hieraan: hoe belangrijk het is om het goede te zien in de
ander, om de talenten van elke jongen die ik ontmoet te zien en te benoemen. Don
Calosso’s waarderende manier van omgaan met mij probeer ik zelf elke dag opnieuw
waar te maken in mijn omgaan met de jongens die ik ontmoet.
Het brak mijn hart dan ook toen don Calosso een jaar na
onze ontmoeting heel onverwacht overleed. Op 21
november 1830 kreeg hij een plotse beroerte, waaraan hij
na enkele dagen overleed. Het was een groot verlies voor
mij. Het heeft me zo erg geraakt dat ik zelf ook voor een
tijdje ziek werd. Nog elke dag denk ik aan hem en zolang
ik leef zal ik niet nalaten iedere morgen voor hem een
gebedje te doen.
Ik wens het jullie ook heel erg toe, kinderen, zo’n attente en warme gids op jullie pad. Of
het nu een meester of een juf is, een voetbaltrainer of een jeugdleider, een moeder of
een vader, een opa, tante of goede vriend… Wij allemaal hebben mensen nodig in ons
leven die het goede in ons zien en ons laten uitgroeien tot de beste versie van onszelf.
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Activiteiten
De brillencarrousel
Laat je leerlingen op een leuke manier met elkaar in gesprek gaan in de brillencarrousel.
Verdeel de klasgroep in duo’s en laat hen doorschuiven in een carrouselsysteem. Deze
carrousel bouw je op door verschillende tafeltjes te voorzien waarop je telkens een
ander soort bril ligt. Leg bij elke bril ook altijd een concrete vraag waarrond ze kunnen
uitwisselen. Je kan meerdere tafels per brilsoort maken. Hieronder vind je een aantal
voorbeelden. Dit lijstje kan je natuurlijk zelf altijd uitbreiden met eigen ideeën.
Tafel zonder bril
Leg twee enveloppen op de tafel, twee pennen en wat papier.
Envelop 1 wordt eerst geopend. Pas na het uitvoeren van die
opdracht openen ze envelop 2.
Eerste envelop: Houd een staarwedstrijd. Wie kan er het langst
zonder knipperen in de ogen van de ander staren?
Tweede envelop: Schrijf zonder naar de ander te kijken op welke
kleur ogen de ander heeft.
Wissel kort even uit over deze ervaring. Wist je de kleur of niet? Zo
ja, top gedaan! Zo nee, hoe denk je dat dat komt?
Tafel van de roze bril
Leg op de tafel twee roze brillen (kleef vb. roze folie op brilglazen)
en de volgende opdracht.
Met een roze bril naar het leven kijken houdt in dat je de dingen
altijd wat leuker ziet dan ze misschien eigenlijk zijn. De roze bril
helpt je om het positieve in alles te zien. Soms moet je er wat
moeite voor doen, maar het kan!
Ga samen eens na hoe jullie dag al geweest is vandaag en probeer
je verhaal zo positief mogelijk te doen. Vb. het regende → de natuur
was weer zo gul vandaag om alle planten gratis van drank te
voorzien. :-)
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Tafel van de ‘ik zie jou zó’- bril
Leg twee gewone brillen op de tafel, wat tekengerief en papier. Leg
er volgende opdracht bij:
Neem een blad, bestudeer je klasgenoot aandachtig en probeer een
zo goed mogelijk portret te tekenen van de ander. Je mag creatief
zijn: hoe hij er uit ziet, wat hij goed kan, wat zijn talenten zijn, iets dat
uniek is voor die persoon … Doe dit in stilte. Als jullie allebei klaar
zijn, mag je aan de ander vertellen hoe jij hem/haar ziet.
Wissel kort even uit over deze ervaring. Hoe was het om zo intens
bekeken te worden? Heb je iets nieuws ontdekt over jezelf?
Tafel van de droombril
Leg op de tafel twee droombrillen (brillen met vb. witte wolken rond
de glazen gekleefd of een regenboog die beide glazen verbindt),
een grote droomwolk die de hele tafel vult, stiften en volgende
opdracht.
Zet allebei een droombril op en vertel aan elkaar waar jij van droomt.
Dat mogen echte dromen zijn die je je herinnert. Dat mogen
onvervulde wensen zijn zoals ‘ik zou ooit graag eens paardrijden’.
Dat mogen grootse dromen zijn voor de wereld. Noteer jullie dromen
met stift op de grote droomwolk.
Tafel van de toekomstbril
Leg op de tafel twee toekomstbrillen (zonnebrillen met een
futuristisch design of zo, of versierd met pijpenragers), de opdracht
en een groot papier met daarop afbeeldingen van lege polaroids
(uitvergroot, afmetingen ca. 20x20 cm).
Zet jullie toekomstbrillen op en kijk met een deze krachtige bril in de
toekomst van je klasgenoot. Wat zie je? Waar zou je hem/haar over
25 jaar kunnen bezig zijn en wat is hij/zij aan het doen? Giet dit
toekomstvisioen in één snapshot en teken dat in een polaroidframe.
Vertel daarna aan de ander welke toekomst je voor hem/haar hebt
gezien.
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Jij bent bril-jant !
Een briljant is een benaming die verwijst naar de bekendste
slijpvorm van een diamant. Een ruwe diamant wordt geslepen in
een bepaalde vorm. Het is dus pas na het bewerken dat de
diamant zijn unieke glans en schittering krijgt.
Een “briljant” persoon kan je in het verhaal van Don Bosco ook
omschrijven als iemand zoals don Calosso die elke gelegenheid
te baat neemt om jou te complimenteren en die zorgt dat jouw
uniek talent echt mag schitteren.
Geef de leerlingen een blad met de afbeelding van diamant en de
individuele opdracht mee. Geef hen even tijd om hiermee aan de
slag te gaan. Ze kunnen hun diamant eventueel ook versieren
met plakdiamantjes. Verzamel de diamanten nadien en maak er
1 groot kunstwerk van. De leerlingen kunnen kort even vertellen
wie voor hen een briljant persoon is of je kan ervoor kiezen dit
niet te doen.
Ga eens na welke juf, meester, trainer, familielid, vriend, … voor jou
echt iemand is geweest/nog steeds is die in jou iets unieks naar
boven haalt, die jouw talenten echt ziet en heel erg in jou gelooft.
Schrijf de naam van die persoon op de voorkant van de diamant.
Schrijf op de achterkant kort waarom je die persoon gekozen hebt.

Wie is het? Heeft hij een bril?
Maak een ‘Wie is het?’-versie van de klas door de afbeeldingen
van het spel te vervangen door foto’s van de leerlingen, een
aantal leerkrachten, de directeur, het onderhoudspersoneel …
Maak verschillende exemplaren en spelen maar!
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Niets is wat het lijkt.
De leerlingen verkennen op een leuke en speelse manier dat
niets is wat het lijkt. Met verschillende testjes onderzoeken ze
hoe goed hun zicht is, hoe vaardig ze zijn in het ‘echt’ zien van de
dingen. Hieronder staan enkele voorbeelden van proefjes. Er zijn
ook leuke ﬁlmpjes te vinden op youtube om met hen te bekijken.
Laat hen bij elkaar oogtesten afnemen. Eén van de leerlingen
kan zelf oogarts spelen. Er bestaan verschillende voorbeelden
van oogtestkaarten.
Kijk samen naar een ﬁlmpje: 7 oogtestjes voor mensen met
goede ogen: https://youtu.be/BngSU1H1KgM
Laat hen per 3 of 4 zelf op zoek gaan naar een leuke optische
illusie. Of laat hen onderstaand versje van buiten leren en voor
de klas brengen. Toon als achtergrond bij hun gedicht de
afbeelding van de optische illusie-klassieker ‘een konijn of een
eend’.
Koppig
-

En, wat zien we?

-

Een konijn natuurlijk!

-

Een konijn. En?

-

En? Ik zie een konijn.

-

En tegelijkertijd een …?

-

Konijn zeg ik toch!

-

Eend.

-

Eend?

-

Oren snavel zie je wel?

-

Ik zie alleen een konijn

-

En een eend.

-

Een konijn!

-

Eend!

-

Konijn! Konijn konijn konijn!

Je kan natuurlijk zelf naar eigen voorkeur vraagjes of creatieve opdrachtjes toevoegen.
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Materiaal
de zwarte jas van Don Bosco, een oude bril (en eventueel de andere voorwerpen)
allerlei brillen, tekengerief, pennen, papier, pijpenragers, de opdrachtjes op papier,
knutselgerief kleefdiamantjes, ...

