De jas van Don Bosco
3. het horloge
time is money ;-)

Doel
De jongeren leren via de verhalen de ﬁguur van Don Bosco beter kennen. Aan elk verhaal
worden enkele creatieve activiteiten gekoppeld.
Dit derde verhaal gaat over het diepe vertrouwen dat Giovanni Bosco had dat alles wel
goed kwam en de vrijgevige en vaak onverwachte steun die hij kreeg van anderen. Heel
zijn leven lang zou Don Bosco moeite hebben om voldoende middelen te hebben om
zijn werking te doen draaien. Maar met de hulp van een groot netwerk dat hem steunde
en ook ﬁnancieel hielp slaagde hij erin zijn droom waar te maken.

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, een amulet ... 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.

Het horloge
Laten we eens kijken welke verborgen schatten ik in mijn zakken heb zitten vandaag.
Eens even kijken … Hmm, iets rond en glad, ach ja, dat is de kastanje. Ik heb jullie al
verteld over mijn wonderlijk kunstje met de kastanjes he.
Eens in een andere zak voelen.. Hm, ik voel iets koud, maar ook iets warm. Het is een
voorwerp gemaakt van verschillende materialen. Ah, ik voel een knopje, waar je precies
aan kan draaien. Hebben jullie enig idee wat het zou kunnen zijn? Ik zal nog een tip
geven: Het is iets dat vele mensen tegenwoordig niet meer gebruiken. Ze kijken liever op
hun gsm. Kunnen jullie het nu raden? Ja! Precies. Het is een horloge!
Ik weet nog precies de dag dat ik dit horloge heb gekregen. Het was 3 november 1846.
In de zomer van dat jaar werd ik zwaar ziek. Ik had een zware longontsteking en hoestte
bloed op. Het was zo ernstig dat ik enkele dagen tussen leven en dood heb gezweefd.
Mijn jongens waren zo ongerust dat ze in een beurtrol elke dag in de kerk in Turijn voor
het beeld van Maria gingen bidden voor mijn genezing.
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Het was niet het moment om zwaar ziek te
vallen. Ik had net een plek gevonden waar ik
onderdak kon vinden voor mijn activiteiten met
mijn jongens. Onderdak is het juiste woord, want
de plek die ik had gevonden was niet meer dan
een afdak en loods en een kamer waar ikzelf kon
wonen.
Mijn lijf kreeg het in die periode zwaar te
verduren. Ik werkte te hard en zorgde niet goed
genoeg voor mezelf. Ik werd zwaar ziek voor
lange tijd. Gelukkig herstelde ik wel, maar ik
moest dringend rust nemen.
Dat deed ik bij mijn moeder en mijn broer in mijn geboortestreek. Ik knapte er op van de
gezonde lucht en de zorgzame aandacht van mijn familie. Toch verlangde ik er sterk
naar om terug naar mijn werk in Turijn te keren … en begin november was het eindelijk
zo ver. Die dag keerde ik samen met mijn moeder te voet terug naar Turijn.
Ik had mijn moeder gevraagd met me mee te gaan. Mijn jongens hadden een moeder
nodig en ik kon een vrouwelijke hand bij het runnen van mijn huis vol jongens zeker goed
gebruiken. En zo brak op 3 november de dag van ons vertrek aan.
De kinderen van mijn broer Giuseppe huilden tranen met tuiten, toen zij hun oma op de
drempel van hun huisje zagen staan, op het punt te vertrekken; maar mijn moeder
troostte hen met de verwachting hen spoedig weer te zien; zij maakte zich uit hun
armen los, en samen begonnen we aan de lange weg naar Turijn.
Mijn moeder droeg een mand met wasgoed en nog wat onmisbare spullen. Ik had wat
schriften bij me en mijn gebedenboek. We reisden letterlijk als de apostelen, te voet en
sprekend over mijn werk in Turijn en mijn vertrouwen dat God me zou helpen. Tegen de
avond kwamen we aan in Turijn.
Toen we niet ver van onze nieuwe verblijfplaats waren, ontmoetten we don Giovanni
Vola. Hij was ook een priester uit Turijn en kende me. Don Vola haastte zich naar ons
toe om ons te begroeten. Hij was blij me weer in goede gezondheid te zien.
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Hij bekeek ons eens aandachtiger en vroeg: "Hoe komt het dat u er allebei zo vermoeid
en stoﬃg uitziet?" "We komen van bij ons thuis", antwoordden we. "En waarom bent u te
voet gekomen?" vroeg hij. Ik moest even lachen en antwoordde: "Omdat het ons hieraan
ontbreekt", terwijl ik de toppen van mijn duim en wijsvinger over elkaar wreef om aan te
duiden dat we geen geld hadden.
"En waar gaat u wonen?", vroeg Don Vola. "Ik heb hier mijn moeder bij me," zei ik, "en ik
ga met haar in het huis van Pinardi wonen in de buurt van het Oratorio".
"Maar op welke manier denkt u er zich doorheen te slaan? U hebt geen job en geen
inkomsten meer, hoe kunt u dan leven in deze stad, laat staan zorg dragen voor al die
jongens?" riep don Vola uit.
Ik bekende eerlijk: "Daar stelt u me een vraag, waar ik op het ogenblik geen antwoord op
geven kan; ik moet vertrouwen op Onze-Lieve-Heer, en ik hoop dat hij niet zal nalaten me
te helpen."
"Maar u hebt toch zeker wat eten in voorraad?" vroeg de jonge priester ons. "Niet echt,
maar dat komt wel goed op één of andere manier”, zo stelde ik hem gerust.
"Ja, ja..." zei don Vola, onder de indruk van zoveel vertrouwen; "maar intussen... en als ik
kan.. als ik mag .." - en hij tastte in zijn zak. “Ik bewonder u, don Bosco," vervolgde hij, "en
ik heb veel respect voor het goede werk dat u hier in Turijn doet. Neem dit alsjeblieft van
mij aan" - en met die woorden haalde hij zijn horloge te voorschijn en overhandigde het
aan mij.
"En u dan," merkte ik ontroerd op, "heeft u geen horloge nodig?" Hij antwoordde: "Ik heb
er thuis nog één. Verkoop dit maar en zorg dat u het noodzakelijkste aanschaft, Ik hoef
niet te weten hoe laat het is, als ik naar huis ga." En met die woorden vertrok hij.
Ik was diep ontroerd door dit spontane gebaar van deze man. Ik keerde me naar mijn
moeder en zei: "Kijk, is dat nu geen bewijs dat God over ons waakt en zal voorzien in
wat we nodig hebben? Laten we dus goede moed houden."
En zo arriveerden we in onze kleine woning, die uit niets meer dan twee kleine kamertjes
bestond, met niets meer dan een wasmand, wat spullen en boeken en een horloge … Het
weinige dat we hadden ontmoedigde ons niet, want we voelden ons gesteund door vele
mensen.
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En nog voor we goed en wel onze spullen hadden neergezet,verschenen aan de ramen
de blije gezichten van mijn jongens die ons met veel vreugde kwamen begroeten. Wat
de vreugde voor hen nog groter maakte, was de gedachte, dat ze van dan af aan op
ieder uur van de dag mij een bezoek zouden kunnen brengen. En die tijd die ik voor hen
had, was werkelijk onbetaalbaar.
(Vrije vertelling, uit bron Memorie biograﬁche volume II, 330)
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Activiteit
Binnen de minuut
Binnen de minuut is een opdrachtenspel waarin deelnemers
kleine, uitleenlopende opdrachten binnen de minuut moeten
uitvoeren. Elke ronde is er een nieuwe uitdaging die in 1 minuut
uitgevoerd moet worden. Verdeel de klas in teams. Het team
dat het grootste aantal rondes kan uitspelen wint het spel.
Maak vooraf een lijst met opdrachten die uitgevoerd kunnen
worden binnen een minuut. Belangrijk is dat ze niet te moeilijk
zijn en uitvoerbaar zijn. Een goed idee is om samen met de klas
deze lijst te maken. Zo weet iedereen precies wat de opdrachten
zijn en vinden ze zeker leuk.
Vb. Plak je mond dicht met plakband en blaas 20 theelichtjes uit met je neus.
Stapel plastic bekertjes in een piramide van 6 rijen hoog.
Met een rietje een pingpongbal over een tafelparcours (doolhof) blazen.
Lepeltje in een glas lanceren.
Stiften van de ene tafel naar de andere brengen tussen bovenlip en neus.
Een verfdruppel met een rietje van het blad blazen
Zoveel mogelijk keer op en af een stoel klimmen.
1 minuut touwtje springen.
Om ter snelst schoenen en sokken uitdoen en weer aandoen.

Leuke tip: Laat een countdownklok aftellen op groot scherm.
vb. Countdown timer 1 minute https://youtu.be/XKu0rmukNT8

Time is money
Zet met de klas een actie op voor een zelfgekozen goed doel.
Don Bosco kon zijn werk met straatjongeren niet uitbouwen
zoals hij dat gedaan heeft zonder de steun van vele
weldoeners. Je steentje bij dragen als klas aan een goed doel is
een mooie manier om engagement en solidariteit te tonen.
Nodig eventueel eens een vrijwilliger uit om een gesprek te
voeren over hun engagement. Zij zetten zich gratis in voor
anderen.
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Speeddate, brainstorm & surprise
Deel 1: Speed date
Stop de namen van alle leerlingen in een zak. Laat hen ieder
een naam trekken. Ze krijgen een kwartier de tijd om aan de
hand van zelf bedachte vraagjes de ander zo goed mogelijk te
leren kennen: lievelingseten, hobby, favoriete muziek, beste
ﬁlm, leukste uitstap, wat ze absoluut niet leuk vinden, …
Deel 2: Brainstorm
Na de speeddate geef je aan alle leerlingen de opdracht om
even 5 minuutjes in stilte na te denken over hoe ze de andere
leerling die ze beter hebben leren kennen deze week met iets
kleins een plezier kunnen doen. Dat kan vanalles zijn: iets dat
ze lekker vinden om te eten, een kaartje met een leuke
boodschap, een complimentje .. Het gaat hier voor alle
duidelijkheid niet om iets dat gekocht dient te worden.
Deel 3: Surprise!
Bedoeling is dat ze deze onverwachte attentie in de week
nadien in alle onopvallendheid aan de ander bezorgen. Waak
er als leerkracht over dat dit ook gebeurt voor iedereen. Dit
kan je doen door even bij elke leerling langs te gaan, te
checken of ze iets bedacht hebben en ook later op te volgen
of het gelukt is.
Je kan natuurlijk zelf naar eigen voorkeur vraagjes of creatieve opdrachtjes toevoegen.

Materiaal
de zwarte jas van Don Bosco, zakhorloge of een oud polshorloge (en eventueel
de andere voorwerpen)
Alle benodigdheden voor het spel Binnen de minuut

