
Noveenpuzzel

Freddy Van Hoof, Don Bosco Hoboken

In negen dagen naar het feest van Don Bosco toewerken, kan je ondersteunen
met een visuele impuls. Doorheen de puzzelstukken wordt Don Bosco iedere dag
een beetje meer zichtbaar.

samen

DON BOSCO

zijn plaats

geven



HET CONCEPT 
‘Het idee om de noveen voor Don Bosco in puzzelvorm aan te bieden is gegroeid uit de 
nood aan een nieuwe afbeelding van Don Bosco in de klaslokalen én puzzelwerk met mijn 
zoontje. Een combinatie dus van het beste van mijn twee leefwerelden!? 
Gewoon maar een nieuwe foto van Don Bosco ophangen in de lokalen van de derde 
graad, vond ik maar niks, dus dacht ik een puzzel van 9 stukken over de foto te plakken 
en elke dag van de noveen één stuk ‘weg te halen’ zodat de foto stilaan zichtbaar werd. 
Concreet nam telkens tijdens het eerste lesuur van de dag de leerkracht of klasverantwoor-
delijke (leerling) een ‘noveenblaadje’ mee naar de klas en las hij/zij de tekst op de 
achterkant. Op de voorkant stond dan de puzzel met enkele zichtbare stukken van de foto. 
Na het voorlezen, werd de puzzel opgehangen aan het prikbord. Op het feest van Don 
Bosco zelf was de puzzel compleet en hadden we in elk klaslokaal voor een mooie 
kleurenafbeelding in een kadertje gezorgd.’ 
        Freddy Van Hoof 
 
DE TEKSTEN 
Voor de teksten op de achterzijde van de puzzelstukken heeft men in Hoboken gebruik 
gemaakt van teksten uit de map ‘Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor de salesiaanse 
feesten’ (Don Bosconoveen p.1-20, zie ook bij vieringen op de website). Bij wijze van 
voorbeeld vind je hieronder de tekst voor het eerste puzzelstuk. De andere teksten kan je 
terug vinden in de map of opvragen bij ons of bij Freddy Van Hoof. Je kan natuurlijk ook 
andere teksten gebruiken op de puzzelstukken. 
 
 
1. Een man die van mensen hield 
 
De geschiedenis aan het woord: 
 
1843. Don Bosco stapt een kapperszaak binnen. Een klein ventje van 11 jaar komt hem 
inzepen, Carlo Gostini. Don Bosco is een van zijn eerste klanten. Hij laat zich - tot grote 
ontsteltenis van de baas van het salon - ook scheren. 
De kleine trilt als een espeblad van schrik: dat heeft hij nog nooit gedaan. Don Bosco 
raakt veilig en wel zijn baard kwijt en de jongen glundert als een volmaakte kapper. 
Enkele maanden later zit de jongen op straat: zijn vader en moeder zijn gestorven en de 
baas heeft hem weggestuurd. Don Bosco komt hem tegen in de stad en neemt hem in zijn 
huis op. 'Kom mee', zegt hij, 'ik ben maar een arme priester maar zolang ik één stukje 
brood heb, zal ik het met je delen'. Carlo bleef meer dan vijftig jaar bij hem. Nog jaren na 
de dood van Don Bosco, zei hij telkens opnieuw: 'Hij hield heel veel van mij'. 
 

Naar Teresio Bosco, blz. 191-192. 
 
 
Don Bosco was een man die van mensen hield,  
van jonge mensen vooral,  
en hij deed dat zo dat velen konden zeggen: 
hij hield van mij alsof ik er alleen was. 
Dit kwam omdat hij nooit iemand in de steek liet,  
omdat hij ook zijn laatste stuk brood kon delen. 



Zijn huis, zijn kamer, zijn matras, zijn zetel ...  
Hij kon het allemaal afstaan als het om jonge mensen ging. 
Zijn liefde was geen vroom gebaar,  
geen ver evangelie, geen gezochte naastenliefde, 
maar een warm hart, echte ontroering  
en doorleefde aandacht in de vorm van zijn laatste stuk brood. 
 
Liefde,  
we dragen ze allen in ons vaandel,  
verpakken ze gemakkelijk in mooie woorden,  
maar we kijken weg over de schouders heen  
van wie geen brood, geen vriend,  
geen huis, geen toekomst heeft. 
Ook vandaag zouden mensen van ons zeggen:  
'Hij hield heel veel van mij'  
als we begonnen met een stuk brood en een warme vraag van interesse,  
als we handelden zoals Don Bosco handelde. 
 
 
Gebed om af te sluiten 
 
Wij bewonderen mensen  
die leven voor de anderen,  
die in doen en laten getuigen  
van een aanstekelijke liefde en toewijding. 
En wij bidden:  
Heer God, 
dat wij zulke mensen mogen worden,  
dat ook ons leven getekend mag worden  
door de inzet en de trouw voor elkaar. 
Laat ons dit leren van Don Bosco in deze dagen 
waarop onze aandacht meer naar hem gericht is. 
 
2. Een man uit het volk 
 
3. Een man die vertrouwen schonk 
 
4. Een man die niemand wegstuurde 
 
5. Een man voor mensen 
 
6. Een man die harten veroverde 
 
7. Een man van God 
 
8. Een man met wereldwijde aandacht 
 
 9. Een man vol vertrouwen 



          

       
      
 
 

     
 
 
 

    
 
 

     




