
 Grigio vertelt 
 4. over een bijzondere droom 

 Doel 

 De kinderen leren via de verhalen van Grigio meer over Don Bosco zijn leven als kind. In 
 de verhalen zitten belangrijke waarden die Giovanni van zijn moeder meekreeg en die hij 
 doorgaf aan zijn jongens. Deze verhalen geven jou de kans om samen met jouw 
 leerlingen bij deze waarden stil te staan. Via een persoonlijk boekje kunnen de kinderen 
 zelfstandig en op eigen tempo met het verhaal aan de slag. 

 Het vierde verhaal gaat over de droom die Giovanni had en nooit meer is vergeten. Zijn 
 moeder begreep uit de droom dat hij misschien verlangde om later priester te worden. 

 Werkwijze 

 Elke leerling heeft zijn persoonlijk boekje bij. Als je de volgorde van het boekje volgt, heb 
 je de vorige keer het verhaal van de oliekruik en de stok verteld. Dit vierde verhaal gaat 
 over de bijzondere droom die Don Bosco had als kind. De droom die Don Bosco later zal 
 verklaren als zijn roepingsdroom. 

 Heel concreet lees je eerst het verhaal voor en kies je of je de leerlingen individueel aan 
 de slag laat gaan in hun boekje of dat je een gezamenlijke klasactiviteit doet. 
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 Bij dit verhaal worden de leerlingen in hun persoonlijk boekje uitgenodigd om na te 
 denken over hun eigen dromen en wat ze later willen worden. De klasactiviteit vind je 
 hieronder. 

 Extra tip voor de verteller 

 De droom van Giovanni is een vreemd verhaal. Net zoals onze dromen vreemd kunnen 
 zijn en moeilijk na te vertellen. Het kan de kinderen helpen wanneer je als verteller 
 luidop nadenkt wanneer je het zinnetje voorleest ‘toon ze de weg om goed te doen‘ door 
 je af te te vragen ‘hoe zou je zoiets kunnen doen?’ Je laat je leerlingen luidop 
 meedenken. 

 Activiteit 

 Don Bosco lag na zijn droom wakker in zijn bed. Hij kon niet meer slapen omdat hij zo 
 vreemd had gedroomd. We dromen allemaal soms dingen die we niet begrijpen. Soms 
 hebben mensen ook akelige dromen. 

 1.  Daarom maken we als klasactiviteit een dromenvanger. 

 Dromenvangers  werden  eeuwen  geleden  al  gemaakt  door  een 
 indianenvolk  in  Noord-Amerika.  Ouders  hingen  de  dromenvangers 
 boven  de  wiegjes  van  hun  kinderen.  Volgens  hun  legende  worden 
 slechte  dromen  gevangen  in  het  web  en  goede  dromen  kunnen  er 
 ongehinderd  door.  Een  dromenvanger  helpt  de  slaper  om  fijn  te 
 dromen.  Een  dromenvanger  bestaat  uit  een  ring  (meestal  van 
 wilgenhout)  met  daarin  een  web.  Ook  de  kleuren  die  gebruikt 
 worden  hebben  een  betekenis.  Ze  verwijzen  naar  de  vier 
 natuurelementen.  Bruin  en  zwart  staan  voor  aarde,  groen  en  wit 
 voor water, blauw voor lucht, rood en goudgeel voor vuur. 

 Je  kan  met  je  leerlingen  dromenvangers  maken  in  mooie  kleuren  en  versieren  met  veren, 
 steentjes,  schelpen  en  nog  veel  meer.  Er  zijn  eindeloos  veel  mogelijkheden.  Je  kan  het 
 materiaal  zelf  voorzien  maar  je  kan  je  leerlingen  ook  op  zoek  laten  gaan  naar  veren  van 
 vogels,  kralen,  schelpjes…  We  voegden  een  eenvoudige  handleiding  toe  in  een  aparte 
 bijlage. 
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 2.  Je kan in een kringgesprek samen filosoferen over dromen, waar ze van dromen 
 voor zichzelf, voor de klas. Je kan dromen over een goede sfeer in de klas,... 

 Wist je dat? 

 Van de droom op negen jaar verschillende versies bestaan? De versie waarin zowel 
 Jezus (de man in een schitterend wit kleed) en Maria verschijnen is de versie zoals Don 
 Bosco die zelf vertelde aan zijn jongens. Soms wordt Jezus weggelaten om het verhaal 
 eenvoudiger te maken voor kinderen. Wij kozen voor de versie mét Jezus. 

 Don Bosco gebruikte dromen als symboolverhalen. Hiermee wilde hij een boodschap 
 meegeven of de toehoorders laten nadenken. Zoals ook sprookjes en parabels gebruikt 
 worden. Don Bosco vertelde zijn dromen om zijn jongens bepaalde waarden mee te 
 geven en in beweging te brengen. We weten niet precies of Don Bosco deze dromen 
 echt droomde of heeft verzonnen? 

 Materiaal 

 leerlingenboekje 

 voor de dromenvanger: karton of kartonnen bordjes, een perforator, wol in 
 verschillende kleuren, veren en kralen in verschillende kleuren, rijgnaalden, 
 scharen en lijm 


