Grigio en
zijn beste vriend Giovanni

Dit boekje is
helemaal van
jou.

Je juf of meester,
mama of papa kan
er uit voorlezen.

Je kan er dingen in
schrijven, tekenen
en kleven.

WOEF! Mijn naam is Grigio.
Mensen noemen mij zo
omdat ik een mooie grijze vacht heb
en een wolvensnuit.
Ik ben een bijzondere hond.
Ik kan goed waken.
Op een dag vroeg mijn baasje mij
of ik een bijzondere persoon wilde beschermen.
Dat deed ik graag!
Over die persoon wil ik jullie meer vertellen.
We werden de beste vrienden
omdat we veel samen waren.
Probeer zijn naam te vormen met de volgende letters
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Kijk op de volgende pagina of het antwoord juist is.

DON BOSCO is juist!
Ik ga je vertellen over die Don Bosco.
Zijn echte naam is eigenlijk Giovanni Bosco.
Wil je weten waarom iedereen dan DON BOSCO zegt?
In Italië zeiden ze vroeger ‘don’ tegen alle priesters.
‘Don’ is het Italiaanse woord voor ‘meneer’.
Zoals ze vroeger in België ‘meneer pastoor’ zeiden.
Vanaf het moment dat Giovanni Bosco priester werd,
noemden ze hem Don Bosco.
200 jaar geleden leerde ik hem kennen.
Hij werd geboren in 1815.
Dat is lang geleden.
Ben je benieuwd naar mijn beste vriend?
Dan vertel ik je eerst hoe Don Bosco en ik
elkaar leerden kennen in Turijn.

Don Bosco vertrok als priester
naar de grote stad Turijn.
Daar zag hij veel arme jongens op straat.
Dat niemand voor hen zorgde,
maakte hem verdrietig.
Hij besliste om voor hen te zorgen.
Gek genoeg vond niet iedereen
dit een goed idee.

Sommige mensen vonden
dat die jongens naar de gevangenis moesten.
Want ze bedelden en stalen af en toe wat eten.

Anderen waren jaloers op Don Bosco
omdat die straatjongens hem graag zagen.
Steeds meer jongens vroegen hem om hulp.
Daardoor kreeg hij vijanden.
Men verklaarde hem en
wilde hem opsluiten in een gekkenhuis.
Anderen wilden hem uit de weg ruimen.
Omdat men vreesde voor zijn leven,
vroegen ze aan mij om hem te beschermen.
Niemand anders dan Don Bosco en mijn baasje
wisten dat ik zijn waakhond was.
De mensen zagen me nooit.
Want ik kon me goed verbergen.

Hoe zie ik eruit?

Dit ben ik

Kleef hier
een foto

Ik ben een jongen – meisje
Mijn haar is kort - lang - stijl - krullend - blond – ros –
bruin – zwart – nog iets anders: grijs
Mijn ogen zijn groen – blauw – bruin – nog iets
anders: zwart

Mijn favoriete …

Naam: Grigio
Geboorteplaats: Turijn

Dier:
Kleur:
Vakantie:
Bloem:

konijn
blauw
Duitsland
roos

Vak : sport
Hobby: hardlopen
Spel: balletje vangen
Liedje: toen onze mop,
een mopje was

Geboortedatum: 1 april 1825
Naam mama: Bianca

Naam papa: Nero
Aantal broers: 3
Namen: Kito, Sogno en Guzzi
Aantal zussen: 2
Namen: Dolce en Kiara

Wat ik later wil worden: waakhond
Mijn grootste wens: een liefje vinden
Het dapperste dat ik ooit deed: 2 bandieten aanvallen
Voor 1 dag zou ik willen ruilen met: een kat
Ik eet het liefst: steak
Ik lust geen: tomaten
Ik word blij van: spelende kinderen
Ik heb een hekel aan: ruzie

Hier ben ik echt goed in: zwijgen en stil zijn
Wat ik niet zo goed kan: zingen

Hoe zie ik eruit?

Mijn beste
vriend

Kleef hier
een foto

Ik ben een jongen – meisje
Mijn haar is kort - lang - stijl - krullend - blond – ros –
bruin – zwart – nog iets anders: …
Mijn ogen zijn groen – blauw – bruin – nog iets
anders: …

Mijn favoriete …

Naam: Giovanni Bosco
Geboorteplaats: Becchi (een klein
dorpje in het noorden van Italië)
Geboortedatum: 16 augustus 1815

Naam mama: Margherita
Naam papa: Francesco
Aantal broers: 2
Namen: Antonio en Giuseppe
Aantal zussen: 0
Namen: /

Dier:
Kleur:
Vakantie:
Bloem:

vogel
paars
Rome
margriet

Vak : godsdienst
Hobby: goochelen
Spel: mens erger je niet
Liedje: Onze Vader

Wat ik later wil worden: priester
Mijn grootste wens: iedereen gelukkig zien
Het dapperste dat ik ooit deed: op een koord lopen
Voor 1 dag zou ik willen ruilen met: God
Ik eet het liefst: pizza
Ik lust geen: spruiten
Ik word blij van: mijn mama
Ik heb een hekel aan: jaloezie
Hier ben ik echt goed in: spannende verhalen vertellen
Wat ik niet zo goed kan: lang stil zitten

Hoe zie ik eruit?

Dit ben jij!

Kleef hier
een foto

Ik ben een jongen – meisje
Mijn haar is kort - lang - stijl - krullend - blond – ros –
bruin – zwart – nog iets anders: …
Mijn ogen zijn groen – blauw – bruin – nog iets
anders: …

Mijn favoriete …

Naam:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Naam mama:

Naam papa:
Aantal broers:
Namen:
Aantal zussen:
Namen:

Dier:
Kleur:
Vakantie:
Bloem:

…
…
…
…

Vak : …
Hobby: …
Spel: …
Liedje: …

Wat ik later wil worden: …
Mijn grootste wens: …
Het dapperste dat ik ooit deed: …
Voor 1 dag zou ik willen ruilen met: …
Ik eet het liefst: …
Ik lust geen: …
Ik word blij van: …
Ik heb een hekel aan: …
Hier ben ik echt goed in: …
Wat ik niet zo goed kan: …

Hoe zie ik eruit?

Jouw vriend
of vriendin

Kleef hier
een foto

Ik ben een jongen – meisje
Mijn haar is kort - lang - stijl - krullend - blond – ros –
bruin – zwart – nog iets anders: …
Mijn ogen zijn groen – blauw – bruin – nog iets
anders: …

Mijn favoriete …

Naam:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Naam mama:

Naam papa:
Aantal broers:
Namen:
Aantal zussen:
Namen:

Dier:
Kleur:
Vakantie:
Bloem:

…
…
…
…

Vak : …
Hobby: …
Spel: …
Liedje: …

Wat ik later wil worden: …
Mijn grootste wens: …
Het dapperste dat ik ooit deed: …
Voor 1 dag zou ik willen ruilen met: …
Ik eet het liefst: …
Ik lust geen: …
Ik word blij van: …
Ik heb een hekel aan: …
Hier ben ik echt goed in: …
Wat ik niet zo goed kan: …

Teken hier jouw lievelingshond of ander lievelingsdier

Don Bosco kon goed vertellen.
Elke avond voor het slapengaan
vertelde hij een verhaal aan zijn jongens.
Hij noemde dat zijn avondwoordje.
In dit boekje vind je enkele verhalen
die ik zelf gehoord heb.

Ik weet nog goed
hoe zijn ogen straalden
wanneer hij vertelde
over zijn kindertijd.
Deze verhalen zijn mijn favoriete verhalen.
Als kind beleefde hij veel avonturen.
Hij speelde én leerde graag
en zorgde goed voor zijn vrienden.
Ik hoop dat
jullie van deze verhalen genieten.
Woef!

1. Twee vaders in de hemel
‘De stevige hand van mama
is één van mijn eerste herinneringen’,
vertelde Don Bosco op een dag.
‘Ik was nog geen twee jaar oud
wanneer mijn papa stierf.’

Toen Don Bosco dit verhaal vertelde,
moest ik even slikken. Ik vond het heel erg.
Hij wist nog hoe zijn mama hem zachtjes de kamer
uitduwde waar zijn vader gestorven was.
‘Ik wil niet meekomen als papa ook niet meekomt!’,
had hij verdrietig geroepen.
Papa is nu in de hemel waar hij waakt over ons’,
zei mama stilletjes.

Het verlies van hun papa was groot.
Nu moesten ze allemaal meehelpen op het veld,
want ze waren arm.
Iedereen behalve grootmoeder die bij hen woonde.
Zij was te oud.
Zij hielp mee in het huis.
Mama Margherita nam haar jongens
na het avondeten vaak mee naar buiten.
Ze wees dan naar de hemel.
‘Kijk eens hoe prachtig al die sterren zijn aan de hemel.
Als je al die schitterende sterren ziet,
dan weet je hoe mooi de hemel er later zal uitzien.’
Zijn mama geloofde in God
die voor al deze mooie dingen zorgde.
Ze geloofde ook dat God voor hen zou zorgen,
wat er ook mocht gebeuren.

Ze dankte God elke dag:
voor de warmte van de zon,
voor de prachtige bloemen in de weide,
voor de mooie zonsondergang,
voor het lukken van de oogst,
voor het gezellige vuur waar ze rond zaten in de winter ...
‘Dankjewel God! Je bent als een echte vader voor ons.
Je geeft ons alles wat we nodig hebben.
Wat een geluk hebben wij toch
met onze twee vaders in de hemel!’, riep ze dan blij.
Giovanni vond veel steun in de vreugde
die zijn mama toonde ondanks haar grote verdriet,

Hij had misschien geen papa meer op aarde,
maar wel twee papa’s in de hemel.
Dat gaf hem het gevoel dat hij nooit alleen zou zijn.

Wist je dat
Don Bosco zoals een
vader zorgde voor de
straatjongens in Turijn?
Deze jongens hadden
niemand meer die voor
hen kon zorgen.

Wie zorgt er voor jou?
Hiernaast kan je
iets tekenen,
schrijven of kleven

De mama van Don Bosco keek vaak naar de
sterren en vertelde haar jongens over de hemel.
Kijk jij soms naar de sterren?
Wat zie of voel jij als je naar de hemel kijkt?

2. Er is genoeg voor iedereen

‘Questa è la mia casa’,
zei Don Bosco altijd.
Wat letterlijk betekent:
‘Dit is mijn huis’.
Don Bosco wilde zeggen
dat iedereen bij hem welkom was.
Ik voelde me er
vanaf de eerste dag
helemaal thuis.
Iedereen werd er goed ontvangen.

Aan tafel zat Don Bosco altijd tussen zijn jongens.
Ik lag onder tafel aan zijn voeten,
waar niemand mij kon zien.
Het ging er vaak vrolijk én gezellig aan toe.
Wist je dat er op hun tafel altijd een extra bordje stond?
Dat deden ze voor iemand
die onverwachts op bezoek zou komen.
Dan kon die mee-eten.
Don Bosco nam deze gewoonte over van zijn moeder.

Ze deelden graag met anderen.
Ook al hadden ze zelf niet veel,
hun deur stond altijd open
voor mensen die iets tekort hadden.

……………………………….………..

Wie zou jij graag eens
willen uitnodigen aan
jouw tafel?

Voor wie zou jij een extra
bordje zetten?

……………………………….………..

Nergens beter dan thuis! Waar voel jij je overal thuis?

Op een Don Boscoschool
willen we
dat iedereen zich thuis voelt.

Waarom voel jij je thuis hier op school en in de klas?

3. De oliekruik en de stok
Giovanni was een echte speelvogel.
Soms haalde hij ook kattenkwaad uit.
Zoals die dag toen zijn mama naar de markt was.
Hij mocht alleen thuisblijven samen met zijn broers.
Ze speelden hun favoriete spelletjes. Wat een feest!
Eén van de spelletjes lag op de keukenkast.
Giovanni klom op een stoel om het spel te nemen.
Hij stond op zijn tenen en strekte zijn arm uit.
Oei, boem, patat … Wat een kabaal was dat!
De kruik met olie viel van de kast
en alle olie lag op de grond.
‘Oh jee, wie gaat dat tegen mama zeggen?’,
vroeg Giuseppe bezorgd.
De twee broers haastten zich om alles schoon te maken.
Maar de vlek met olie verdween niet.
‘Wat nu gedaan!?’

Giovanni bleef een tijdje stil.
Daarna ging hij naar buiten.
Hij pakte zijn zakmes
en sneed een mooie tak van de haag.
en begon die met zijn mes te bewerken.

Na een tijdje was de bast
helemaal versierd met prachtige tekeningen.
Toen zijn mama ‘s avonds thuis kwam,
renden de broers onmiddellijk naar buiten.
Giovanni liep voorop.
Giuseppe liep bezorgd achter hem.

‘Dag mama’,
zei Giovanni,
‘hoe was je dag?’
‘Fijn, dankjewel.
En hoe was het hier?
Zijn jullie braaf geweest?’
‘Euh …’,
een beetje beschaamd
gaf Giovanni
zijn versierde stok.
‘Wat heb je gedaan,
jongen?’

‘Mama, deze keer verdien ik dat je mij straft!
Ik heb de kruik met olie gebroken.
Daarom heb ik deze stok meegebracht
om mij er een flink pak rammel mee te geven.’
Zijn mama schudde haar hoofd.
Dat ging ze zeker niet doen.
‘Giovanni’, glimlachte ze, ‘je bent een echte deugniet.
Maar ik ben blij dat je mij de waarheid bent komen vertellen.
Ik straf je niet.
Want vandaag heb je iets heel belangrijk geleerd.
Dat je altijd eerst moet nadenken voor je iets doet.’
Giovanni knikte.
Deze wijze les had hij inderdaad geleerd.
Hij was blij dat zijn mama begreep
dat het niet met opzet was gebeurd.

Iedereen haalt wel eens
kattenkwaad uit. Zelfs een
bijzondere hond zoals ik.
Vraag aan enkele kinderen
uit je klas wat zij ooit
hebben uitgestoken.
Vergeet zeker ook je juf of
meester niet 

4. Een bijzondere droom
Toen Don Bosco deze droom vertelde,
geloofde ik hem eerst niet.
Zoiets vreemds had ik nog nooit gehoord.
Ik heb hem zelfs een paar keer gevraagd
om de droom opnieuw te vertellen.
Want ik wilde er niets van vergeten.
De droom ging als volgt.
Giovanni speelde met zijn vrienden
buiten op de weide.
Ze hadden veel plezier.
Plots begonnen zijn vrienden te vechten.
Giovanni vond dit niet leuk.
Hij riep dat ze moesten stoppen en
Mengde zich zelf in het gevecht.

Toen verscheen er een man
in een stralend wit kleed.
Hij straalde zo fel
dat Giovanni hem bijna niet kon zien.

‘Nee, Giovanni’, zei de man,
‘zo kalmeer je de jongens niet.
Wees vriendelijk en zorg dat jullie vrienden
worden.
Toon ze de weg om goed te doen. ‘
De jongens waren ondertussen
Veranderd in wilde dieren.
Giovanni werd bang. Hij snapte er niets van.
‘Wacht’, zei hij de man,
‘ik zal je iemand tonen die jou kan helpen’.
Plots verscheen er een vrouw in een mooi kleed.
Ze toonde Giovanni wat hij moest doen.
De wilde dieren veranderden in zachte lammetjes.
Nu snapte hij er nog minder van.
‘Later als je groot bent, zal je het wel begrijpen’,
stelde de vrouw hem gerust.
Met het warme gevoel van haar hand op zijn hoofd
werd hij wakker.
Het was nacht en nog donker,
maar hij kon de slaap niet meer vatten.

‘s Morgens vertelde hij zijn droom
onmiddellijk aan zijn twee broers.
Zij moesten er om lachen.
‘Je wordt zeker een herder’, zei Giuseppe.
‘Volgens mij word je een bendeleider’, lachte Antonio.
Giovanni rende naar de keuken
om de droom ook aan zijn moeder en grootmoeder te vertellen.
‘Ik geloof niet in dromen’, zei grootmoeder.
Maar zijn mama luisterde aandachtig
en fluisterde in zijn oor:
‘Misschien word je later wel priester...’

Net zoals zijn grootmoeder
geloofde Giovanni niet echt in dromen.
Maar deze was zo bijzonder
dat hij de droom niet meer zou vergeten.

Waar droom jij van?
Wat wil jij later worden?

5. Leren van de trucjes op de markt
De boodschap die zijn moeder in zijn oor fluisterde
kon hij maar niet vergeten,
vertrouwde Don Bosco mij toe.
Hij begon te dromen
over naar school gaan en priester worden.
Een buurman had hem leren lezen.
Maar om te leren schrijven en rekenen
moest hij naar school.
Zijn oudste broer vond dit maar niks.
Voor hem was het genoeg
dat je een beetje kon lezen
en je naam kon schrijven.
‘Als boer zijn er belangrijkere dingen om te leren’,
schreeuwde hij vaak tegen Giovanni.
‘Zoals de juiste tijd om te zaaien,
hoe je de grond bemest, waar je het best plant…’

Voor Antonio was studeren tijdverlies.
Ze kwamen nu al handen tekort op het veld.
Zij hadden er vaak ruzie over.
Gelukkig dacht zijn mama er anders over
en gaf ze hem de kans om naar school te gaan.

Er was nog iets uit de droom dat hem bezighield.
Dat de man in het witte kleed had gezegd
dat hij zijn vrienden de weg moest tonen
om goed te doen.
Hiervoor kreeg hij een geweldig idee!
Zelf genoot hij erg van de trucjes
van de goochelaars en acrobaten op de markt.
Wat als hij zoiets zou verzinnen voor zijn vrienden?
Na maanden oefenen kon hij
jongleren met balletjes, op zijn handen lopen,
dingen tevoorschijn toveren, salto’s maken, ….

Op een zomerse avond kondigde Giovanni zijn eerste spektakel aan!
Hij balanceerde potten en pannen op het puntje van zijn neus.
Uit de mond van een kleine jongen haalde hij
tientallen gekleurde ballen tevoorschijn.
Hij vermenigvuldigde eieren, opende een boodschappentas
en liet er een duif uit wegvliegen.
Op het einde van zijn optreden vertelde hij het Bijbelverhaal
dat hij ’s morgens in de kerk gehoord had.
Hij nam zijn rozenkrans uit zijn zak en knielde hij neer.
Hij nodigde iedereen uit om mee te bidden.

Als slot van zijn spektakel bond hij een touw tussen twee bomen.
Hij klom op het touw en wandelde erover.
Iedereen hield zijn adem in, zo spannend was het.
Er barstte een uitbundig applaus los. Het was hem gelukt!
Wat een prachtige show.
Zijn show werd een wekelijkse gewoonte, telkens op zondag.
En zelfs zijn broer Antonio kwam kijken,
stiekem verstopt achter een boom.

Giovanni probeerde allerlei trucjes uit. Probeer deze zelf maar eens uit.

6. Grote avonturen beginnen klein
‘De spektakels op zondag waren achteraf gezien
het begin van mijn priesterwerk’, vertelde Don Bosco.
Hij herinnerde zich nog goed hoe hij zich voelde
toen hij in Turijn toekwam en al die straatkinderen zag.
Hij kon niet anders dan hen helpen.
Ze hadden zoveel meegemaakt.
Ze vertrouwden niemand meer.
Zeker geen strenge priesters.

Hij dacht goed na over hoe hij hen zou kunnen helpen.
Want hij was zelf ook priester.

‘Ik haalde mijn goocheltrucjes van vroeger boven en dat werkte.
Ze vonden mij misschien wel een gekke priester maar ze kwamen terug.
En dat was voor mij het belangrijkste’, lachte Don Bosco.
Eerst kwamen ze samen op straat en op pleintjes.
Maar omdat de jongens zoveel lawaai maakten,
werden ze overal weggestuurd.
Ze trokken door de stad
tot ze uiteindelijk een groot speelterrein met een afdak vonden.
Omdat er steeds meer jongens kwamen, zocht Don Bosco helpers.
Hij voelde ook dat de jongens vaak niet alleen een vader,
maar ook een moeder misten.
‘Ik ben toen naar huis gegaan
om mijn moeder te vragen
of ze wou komen helpen’, vertelde Don Bosco.

Dat was niet makkelijk.
De moeder van Don Bosco had
heel haar leven hard gewerkt
en was nu een gelukkige oma
die rustig kon genieten van haar huisje,
haar moestuin en haar kleinkinderen.
Maar toen hij haar zag en zei:
‘Ik heb je nodig, mama’,
kon ze niet anders dan alles achterlaten.
Ze is onmiddellijk met Don Bosco
mee naar Turijn gegaan.

Samen met vele anderen zorgde ze ervoor
dat de jongens zich thuis voelden.
De jongens kregen een plaats
om te spelen en te ravotten.
De helpers van Don Bosco leerden hen lezen,
schrijven en rekenen.
Ze bouwden werkplaatsen
zodat de jongens een beroep konden leren. Er
kwam zelfs een kleine kapel
om dicht bij God te kunnen zijn.

Mama Margherita is bij haar zoon Don Bosco
in Turijn gebleven tot haar dood.
Ze werd 68 jaar.

De dag dat zijn moeder stierf was
niet alleen een droevige dag voor Don Bosco,
maar ook voor zijn jongens.

Hij dacht meteen aan het verhaal
dat zijn moeder hem vertelde

bij de dood van zijn vader.

Don Bosco is onmiddellijk

naar de kerk gegaan
om bij het beeld van Maria te gaan bidden.
Hij had nu niet alleen twee vaders,
maar ook twee moeders in de hemel.

In de wijk Valdocco,
waar hij zijn eerste werk begon,
bouwde Don Bosco later
een prachtig huis voor zijn twee moeders.
De basiliek van Maria Hulp der Christenen.
Deze mooie kerk kan je vandaag
nog altijd bezoeken in Turijn.

Don Bosco is er niet meer.
Maar zijn droom is blijven leven.

Ook vandaag bij jullie op school.

Don Bosco heeft tot op het einde van zijn leven
gezorgd voor de vele straatjongens van Turijn.
Hij stierf op 31 januari 1888.

Hij was moe en versleten van het harde werk.
Hij werd 72 jaar.
Dit zijn de laatste woorden die hij glimlachend zei:
‘Vertel aan alle kinderen van de wereld
dat ik op hen zal wachten in de hemel!’

