
 Wat weet je allemaal over 
 3. Mornese? 

 Doel 

 De leerlingen ontdekken de ruimere wereld van Don Bosco door zelf op zoek te gaan en 
 elkaar te informeren. En samen te beslissen hoe ze het thema verder gaan verdiepen. 

 Werkwijze 

 Het derde thema gaat over Mornese, het dorp waar Maria Mazzarello woonde. Zij 
 stichtte samen met Don Bosco de vrouwelijke tak van congregatie, namelijk de dochters 
 van Maria Hulp der Christenen, bij ons beter gekend als de zusters van Don Bosco. 

 Toon eerst de PowerPointPresentatie met enkele afbeeldingen. 

 Je ziet op de foto Mornese en het zicht op Mornese vanuit het venstertje van het huis 
 waar Maria Mazzarello woonde op de Valponasca. 

 Laat daarna de leerlingen in groepjes op zoek gaan naar meer informatie. De 
 zoektermen helpen hen op weg. 

 Laat de leerlingen elkaar informeren. Je kan - indien wenselijk- zelf aanvullen met de 
 informatie die we hieronder bijvoegden als achtergrond voor jou als leerkracht. 
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 Don Bosco startte twee congregaties. Eerst stichtte hij de congregatie van de salesianen 
 van Don Bosco. Zij zijn genoemd naar de heilige Franciscus van Sales. Samen met Maria 
 Mazzarello startte hij ook de congregatie van de dochters van Maria Hulp der Christenen. 

 Heel bijzonder aan het werk van de zusters van Don Bosco is dat de zusters ook vandaag 
 nog altijd samenwonen met de kinderen, jongeren en gezinnen die ze verder helpen. Ze 
 doen dit nog steeds zoals ook lang geleden Don Bosco en Maria Mazzarello en haar 
 eerste zusters dat deden. 

 Misschien ontdekten de leerlingen vanuit hun zoektocht dat de salesianen van Don 
 Bosco een eigen wapenschild hebben.  En dat de zusters van Don Bosco er jammer 
 genoeg geen hebben. 

 Daarom bedachten we de volgende suggesties voor een klasactiviteit. 

 Laat je klas samen kiezen (of maak zelf een keuze) voor een klasactiviteit uit 
 onderstaande suggesties. 

 1.  In een eerste suggestie dagen we jullie uit om een wapenschild te maken voor de 
 zusters van Don Bosco. Als toemaatje kunnen jullie dat wapenschild op één of 
 andere manier ook daadwerkelijk overhandigen aan de provinciaal overste van de 
 zusters. Zij woont in het Provincialaat van de zusters in Groot-Bijgaarden. 
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 Je kan - zo denken wij toch - de provinciaal overste altijd uitnodigen bij jullie op 
 school voor een plechtige overhandiging. Wist je trouwens dat ze de paus 
 persoonlijk heeft ontmoet? Dat gebeurde op het algemeen Kapittel van de 
 zusters van Don Bosco in oktober 2021.  Hallelujah!  Onze Vlaamse zusters 
 ontmoeten de paus in Rome · Don Bosco Vlaanderen & Nederland 

 2.  Als tweede suggestie kunnen de leerlingen elk hun eigen wapenschild maken. 

 3.  Als derde suggestie kunnen jullie een wapenschild 
 maken van de klas of de school. Je zou de leerlingen 
 hierbij specifiek kunnen laten nadenken over wat hen 
 zo bijzonder maakt als klas of als Don Boscoschool. 

 Ter inspiratie voegden we enkele bijlagen toe: over de 
 betekenis van het wapenschild van de salesianen, over de 
 betekenis van figuren en kleuren in de heraldiek en over de 
 betekenis van bomen in de Keltische boomkalender. 

 Materiaal 

 een computer voor elk groepje 

 de powerpointpresentatie met de foto en de zoektermen 
 een leeg wapenschild 
 bijlage ‘betekenis van het wapenschild van de salesianen’ 
 bijlage ‘betekenis van figuren en kleuren in de heraldiek’ 
 bijlage ‘betekenis van bomen in de boomkalender’ 

https://www.donbosco.be/nieuws/hallelujah-onze-vlaamse-zusters-ontmoeten-de-paus-in-rome
https://www.donbosco.be/nieuws/hallelujah-onze-vlaamse-zusters-ontmoeten-de-paus-in-rome
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