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ACTIVITEITEN 
 

 In de aanloop van het feest van Don Bosco was er in het Jongenstehuis op maandag 28 
januari een quiz m.b.t. het leven van Don Bosco. De quiz was voorbereid door de 
begeleiding, maar de quizleider van de avond was één van de jongeren. 

 
 In het dagcentrum de Passer was er analoog met de voorbije jaren een quizboekje 

opgesteld waar de kinderen op vrijwillige basis aan konden deelnemen. 
 

 Het gezamenlijke feestmoment ging door op woensdag 30 januari in de namiddag met 
een voetbalwedstrijd met gemengde ploegen van Jongenstehuis en Passer, afgesloten 
met een maaltijd. Na een fysieke inspanning smaakten de hamburgers extra lekker. 

 
 
EEN FOTO VAN ONZE VOETBALWEDSTRIJD 
 

 

 
JONGENSTEHUIS - GENK 

DAGCENTRUM DE PASSER - GENK 
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ACTIVITEITEN 

 
 Woensdag 23 januari: Mercatorproject (met Johan). 

 

 

 
O.O.O.C. DE WAAI  

EEKLO 
 



3 
 

Doelgroep 

Jongens Bijzondere Jeugdzorg, binnen een kortdurende, intensieve begeleiding van 
een OOOC. 

Doel 

1. Op een open en dialogale manier de jongens laten kennismaken met het 
opvoedingsproject van Don Bosco.  

2. De begeleiders het opvoedingsproject op een andere manier leren gebruiken.  

3. Het ontvoogden en emanciperen van een aantal universele (christelijke) waarden. 
Niet vanuit het “wij-bieden-aan-en-zij-moeten-slikken principe”, maar binnen een 
sfeer van gelijkwaardigheid en laagdrempeligheid.  

4. Jongens laten kennismaken met andere meningen en andere ethische kaders. Vaak 
vormen zij meningen en ontwikkelen zij denkpatronen vanuit een eenzijdig 
aangeboden context (denk hierbij aan heel wat jongeren die koketteren met het 
extreem- rechtse gedachtegoed).  

5. De cognitieve vaardigheden vergroten. Stilstaan bij de semantische betekenis van 
termen (welke betekenissen hebben deze woorden voor jou?) en deze dan omzetten 
in symbolische, geografische beelden.  

6. De sociale vaardigheden vergroten. Tot een compromis komen en gezamenlijk iets 
creëren.  

7. Een, door jongens gedragen, aankleding van onze bezinningsruimte.  

Uitgangspunt 

We maken samen met de jongens een ontwerp voor een kaart die dan uiteindelijk op 
een geschilderd paneel in de bezinningruimte komt. We streven er zo naar om op 
geregelde tijdstippen een kaart te maken en deze telkens naast elkaar te hangen. De 
uitkomsten zullen verschillend zijn maar in deze verschillen schuilt ook telkens de 
sterkte en de waarde van zo een kaart.  

Deze kaarten kunnen dan ook gebruikt worden tijdens de bezinningen.  

De bezinningsruimte wordt helemaal ingekleed in het thema van “de jongere op weg”. 
Op de grond komt een windroos met aanduidingen.  

Werkwijze 

We werken in vier stappen:  

Stap 1 

Het sensibiliseren van de jongens. Dit gebeurt door de voorstelling van het project op 
de bewonersvergaderingen, we streven naar een groepje van drie à vier jongens.  
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TIP: Let op de manier van voorstellen, dit is voor onze jongens vaak belangrijker dan 
de inhoud, maak het laagdrempelig.  

Stap 2 

De begeleider(s) (bij voorkeur individuele begeleider) spreekt de kandidaten aan en 
vraagt hen om op een blaadje papier hun wereld en wat voor hen belangrijk is te 
omschrijven. Dit mag met kernwoorden, korten zinnen, telegramstijl, …  

Laat ze hierbij niet aan hun lot over en probeer via een gesprekje te pakken te krijgen 
wat ze bedoelen. Hier bestaat geen goed en kwaad, het respect voor andere waarden is 
belangrijk, ook al druisen deze in tegen de onze.  

TIP: vaak voelen onze jongens wel waar het om gaat, maar kunnen ze het moeilijk 
verwoorden, dus voorzie naslagmateriaal, jongerentijdschriften, … zelfs in 
reclamebladeren zitten boodschappen en waarden.  

Stap 3 

Het groepje komt samen en maakt - elk vanuit zijn voorbereiding - in consensus een 
voorontwerp. De start is een groot blanco blad en de vorm van de kaart is vrij. De 
begeleider(s) zorgen voor de inbreng van de waarden gebaseerd op het 
opvoedingsproject.  

We proberen zo tot een compromis te komen. Dit hoeft echter niet en het kan 
evengoed zijn dat de kaart een eilandengroep wordt met elk zijn referentiekader.  

Nadat de kaart samengesteld is wordt de legende gemaakt en wordt de symboliek 
achter de kaart verduidelijkt (waarom nemen dit als hoofdstad, waarom is dit een 
moeras of rivier, …) 

TIP: als begeleider mag je een persoonlijke toets geven, maar let hierbij op, het is 
voornamelijk de bedoeling dat je vanuit je pedagogische rol als begeleider jouw 
inbreng bij het maken van de kaart doet.  

Stap 4 

Het voorontwerp wordt gefinaliseerd, hier kunnen de jongens bij helpen maar dat 
hoeft niet. Daarna wordt ze opgehangen in de bezinningsruimte.  

Middelen 

- naslagmateriaal (tijdschriften, artikels, …) 

- “in dialoog met Don Bosco, een opvoedingsproject” 

- rol frietpapier 

- kleurstiften 

- verf en paneel 
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Wat is de bedoeling: 
 
We maken samen met jou een kaart. Op deze kaart gaan we de zaken die we voor onszelf 
belangrijk vinden aanbrengen. Zowel waarden waar je het moeilijk met hebt, als de zaken die 
je blij maken of belangrijk vindt in je leven mogen aan bod komen.  
Deze kaart gaan we dan in de bezinningsruimte hangen, ook je naam komt er op.  
 
Waarom noemt het Mercator: 
 
Mercator was een cartograaf, een kaartenmaker. Hij was de uitvinder van een formule die 
maakte dat je een bol (de aarde) zo op papier kon zetten dat mensen goed hun weg konden 
vinden. Hij zorgde er ook voor dat de schepen niet verdwaalden op de zee.  
 
In die zin kun je onze kaart ook zien als een wegwijzer in je leven. Binnen de Waai, waar je in 
oriëntatie zit, proberen we je ook opnieuw een beetje op de goede weg te helpen. Deze kaart is 
misschien maar een klein stapje, maar elk stapje helpt, zeker de kleine want dan maak je 
minder snel een misstap.  
 
Hoe gaan we te werk: 
 
We werken in drie stappen:  
 
Eerste stap: je zit samen met je begeleider en je maakt een lijstje wat voor jou belangrijk is. 
Dit is jouw lijstje en van niemand anders, je mag hierin erg eerlijk zijn. Er zijn geen foute 
antwoorden. De begeleider zal je helpen indien je het moeilijk hebt met woorden.  
 
De tweede stap: we zitten samen en komen tot een ontwerp van een kaart. We gaan aan de 
slag met stiften. Het is wel belangrijk dat je de meningen van anderen respecteert. We moeten 
zo bvb. samen een hoofdstad kiezen, of een naam voor een rivier, … 
 
Derde stap: hier ben je niet verplicht om te helpen, maar het zou leuk zijn moest je willen. We 
gaan de kaart op een paneel schilderen zodat ze in de bezinningsruimte haar plaatsje krijgt.  

 

 Zaterdag 26 januari: Eucharistieviering in OBC. 
 

 Woensdag 30 januari: 15u30- 17u30: Bowling 
    18u: feestmaaltijd met prijsuitreiking van  

   de Don Bosco-wedstrijd. 
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Alle dagen avondwoordjes rond de gezichten van Don Bosco 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noveen Don Bosco 
‘Negen gezichten van Don Bosco’ 

 

Eerste dag: Werken met vertrouwen 
Tweede dag: Delen 

Derde dag: Herbeginnen 
Vierde dag: Luisteren 

Vijfde dag: Humor 
Zesde dag: Gratuit 

Zevende dag: Persoonlijkheid 
Achtste dag: Leren 

Negende dag: Geloven 
 
 

De bedoeling van wat volgt is dat vanuit een kort verhaal van Don Bosco een avondwoordje 
gegeven wordt. In die zin komt Don Bosco elke avond ter sprake. Daarom is in een eerste 
deeltje een korte tekst voorzien, die kan gelezen of verteld worden. 
Het tweede deel van het avondwoordje bevat de persoonlijke reflectie van de begeleider. (Cf. 
De nota rond avondwoordjes die op de teams besproken is). Voor deze persoonlijke 
suggesties hebben we een aantal (beperkte) hints gegeven die je eventueel van dienst kunnen 
zijn. 
Noem dit géén noveen: de jongens hebben niets aan deze woordverklaring. Zeg hen dat we 
hen in voorbereiding van het feest negen gezichten van Don Bosco tonen. 
Waarom negen? Omdat het net géén tien is. Tien op tien is te volmaakt om mens te zijn. Met 
zijn negen op tien is hij de moeite waard om te volgen (Deze verklaring ligt zeer dicht tegen 
de authentieke noveengedachte). 
Per avondwoordje hang je één gezicht met het themawoord in de leefgroep. 
Met steeds dezelfde instrumentale muziek te beginnen (op cassette) onderlijn je de eenheid in 
de avondwoordjes. Draai de muziek als een teken dat nu de rust begint en het avondwoordje 
start. Spoel nadien terug naar het begin. 
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Eerste dag 
 
 
Don Bosco: werken met vertrouwen. 
 
Om te beantwoorden aan de nood van scholen, vooral voor eenvoudige jongens uit het 
arbeidsmidden, begon don Bosco vanaf een zeker ogenblik met de uitbouw van verscheidene 
scholen rond Turijn. Hij had geen professoren of leerkrachten om er les te geven. Hij had 
enkel patronaatsjongens en een groep jonge salesianen (dit zijn pater) in opleiding. Hoe loste 
hij dit op? 
In 1864 werd het college van Lanzo geopend. Don Bosco stuurde er don Ruffino (24 jaar) als 
verantwoordelijke naartoe samen met zeven priesterstudenten. In 1870 opende het college van 
Alassio zijn deuren. Verantwoordelijk was don Cerruti, 26 jaar. In 1877 werd een tehuis 
geopend in Marassi, dat een jaar later naar Sampierdarena overgebracht werd. 
Verantwoordelijk was don Albera, 26 jaar, … 
Vroeger had hij reeds Michel Rua verantwoordelijk gemaakt voor zijn tweede 
zondagspatronaat. Hij was toen 17 … 
 
Suggesties voor het avondwoordje 
 
Vertrouwen en verantwoordelijkheid gaan dikwijls samen. 
Misschien kan de begeleider zelf eens nadenken waar en wanneer hij in het persoonlijk leven 
onverwacht ‘vertrouwen‘ kreeg en hoe daar groeikansen lagen. 
Eventueel kan hij vertellen over iemand die ooit vertrouwen gekregen heeft van de begeleider 
en hoe die er dan positief is mee omgegaan. 
Blind zijn voor pijnlijke situaties waarbij vertrouwen misbruikt wordt kunnen we hierbij niet. 
Toch is de stelling: ‘vertrouwen geeft groeikansen‘ 
 
Wie weet kan het avondwoordje in de richting gaan van 
Vertrouwen in jezelf is: je ook verantwoordelijk voelen voor jezelf, is: ook zelf groeien. 
Vertrouwen in de andere is: je ook verantwoordelijk voelen voor de andere: dan kan ook de 
andere groeien. 
Linken met het concrete leven in onze omgeving liggen voor het grijpen en kunnen verteld 
worden. 
Voor Don Bosco ging dit in zijn leven nog een stap verder: 
 
Vertrouwen in jezelf en in de andere brengt hem tot een vertrouwen in een levende God.  
Op die wijze voelt hij zich dan ook verantwoordelijk omdat ‘in mensen‘ meer en meer het 
geloof kan groeien in een levende God 
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vertrouwen 
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Tweede dag 
 
 
Don Bosco: Delen 
 
1943. 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 rilt als een espenblad 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. 
 
Suggesties voor het avondwoordje. 
 
Delen, we zien dat meestal materieel. Doch zijn er nog veel andere dingen die je kan helpen: 
aandacht, tijd, verantwoordelijkheid, aanwezigheid, gedachten. 
Gedeelde pijn … gedeelde vreugde … 
 
Delen kan je in die zin ook duiden van: deel nemen aan een geheel. 
In die zin heeft elk deel een gemeenschappelijk component. 
 
Je kan als begeleider eens de vraag stellen wat deel ik met de gasten. 
Je kan het als uitgangspunt voor een avondwoordje geven. 
Eventueel welke ontgoocheling is je te beurt gevallen bij dit delen? 
Blijf het in elk geval een positieve duiding geven! 
 
Helemaal boeiend wordt het als je op zoek gaat naar mogelijkheden waar gasten met jou als 
begeleider ‘delen’ 
Misschien heb je ooit al eens zo’n ervaring gehad. Ze lijkt ook zeer geschikt als thema voor 
dit avond woordje. 
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delen 
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Derde dag 
 
 
Don Bosco: Herbeginnen. 
 
Een avond in mei 1867. Het regent pijpenstelen. Een jongen van 15, doodmoe en verkleumd, 
staat op de deur te bonken. Don Bosco laat hem binnen, geeft wat te eten en laat de jongen 
zich warmen en drogen aan het vuur in de keuken. En dan? 
De jongen heeft geen thuis, geen geld, geen onderkomen. De vorige weken had don Bosco 
nog enkele jongens in zijn huis opgenomen. Ze waren met deken en al wat ze vonden en 
konden dragen, vertrokken. Hij kijkt naar deze schamele jongen. Wat te doen? 
De jongen snikt zachtjes: ‘Stuur me niet weg‘. 
Don Bosco haalt de matras van zijn bed, legt ze op enkele stenen voor het vuur en zegt: ‘Je 
mag hier blijven, zolang als het nodig is. Don Bosco zal je nooit wegsturen’. 
 
Suggesties voor het avondwoordjes 
 
Herbeginnen, we moeten het allemaal wel eens doen. Het is het lot van onze beperktheid als 
mens. 
In die zin is herbeginnen een ‘houding op zich’. 
 
Hoeveel keer ben je als begeleider moeten ‘herbeginnen’. 
Falen is soms een deel. Toch lukt het ook wel eens. 
 
Ga als begeleider op zoek naar gebeurtenissen, waarin je soms tegen wil en dank toch 
herbegonnen bent. 
Waarom heb je dit gedaan. Dat is het belangrijkste. 
Waarom nieuwe kansen geven aan jongeren – zonder een garantiebewijs. 
 
En wie weet eindigt één van jouw verhalen met een ‘Happy end’. 
 
Toon in het avondwoordje aan dat herbeginnen, mogelijk, werkbaar en ‘toekomst in zich 
heeft’. 



12 
 

herbeginnen 
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Vierde dag 
 
 
Don Bosco: luisteren 
 
1860. Don Bosco heeft voor zijn werk veel mensen nodig. Iedere zondag 500 jongens in het 
patronaat, enkele scholen, een tijdschrift met 12.000 abonnees, dag- en avondonderwijs. Wie 
moet het werk doen? Er zijn zoveel mensen en handen nodig. Altijd is hij op zoek naar 
medewerkers van dichtbij of verder af. 
 
Maar er zijn ook veel mensen die hem nodig hebben. Iedere dag staan ze aan zijn deur met 
hun klein en groot verdriet: jong en oud, arm en rijk, om te geven of te krijgen, om te vloeken 
of te bidden. 
 
Iedere dag komen er precies meer, een eindeloze rij. Mensen op zoek naar geluk dat lag in een 
woord of een ogenblik aandacht van don Bosco. Hij besteedde er uren tijd aan. Tegen 1860 
waren ze zo talrijk dat hij van 9.00 tot 13.00 u. op zijn kamer vast zat, alleen maar luisterend 
naar mensen. 
 
Suggesties voor het avondwoordje 
 
Luisteren: hiermee kan je alle kanten uit. 
Elke begeleider heeft wel concrete voorbeelden van hoe luisteren naar mensen of jongens 
belangrijker zijn dan spreken. 
Luisteren wil ook zeggen: respecteren en is niet te verwarren met een ‘beleefd luisteren’ wat 
dikwijls gebeurt met de glimlach op het gezicht, met gesloten oren en dikwijls met weinig 
respect. 
Luisteren zegt ook steeds iets over wie luistert: het kan niet anders dan je menselijk raken. Zo 
hoor je ook echt het meetrillen van de toonaarden die ook in jezelf aanwezig kunnen zijn: 
machteloosheid, woede, vrede, onvrede, geluk… 
Soms kan je ook niet luisteren … teveel met jezelf bezig … 
 
Wie weet hebben er ooit jongens de indruk gegeven van naar jou luisteren …  
En is dit een boeiend uitgangspunt voor een avondwoordje. 
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luisteren 
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Vijfde dag 
 
 
Don Bosco: Humor. 
 
In 1834 Begon don Bosco het laatste jaar van zijn middelbare studies. Daar het te ver was om 
elke dag naar huis te gaan, verbleef hij bij een kleermaker die dicht bij de school woonde. 
Wanneer hij ‘s avonds klaar was met zijn huistaken, leerde de kleermaker hem hoe hij kleren 
moest maken, knopen aannaaien en gescheurde kleren herstellen. 
Dit zou hem later goed van pas komen toen er jongens bij hem kwamen kleermaker worden. 
Om de kleermaker aangename dagen te bezorgen toonde don Bosco af en toe zijn 
goochelkunstjes. Zo gebeurde het eens dat de kleermaker zijn hand in zijn zak stak en voelde 
hoe zijn geldstukken in kartonnen schijfjes veranderd waren. Op een andere dag had hij 
gasten uitgenodigd. Hij had voor hen een lekkere kip gebraden. Ondertussen had hij don 
Bosco in ’t oog gehouden, hij vreesde dat hij wel een grap zou kunnen uithalen. 
En inderdaad, toen de kleermaker da pan op tafel zette en het deksel eraf nam, wipte een 
levende haan op tafel, die meteen begon te kraaien. 
 
Suggesties voor het avondwoordje. 
 
Humor kan veel relativeren. Door middel van humor kan je ook zelfrelativering doen. 
Ge eens op zoek naar een goed voorbeeld, naar iets wat je meegemaakt hebt. 
En geef aan hoe humor kan ontspannen. 
 
Humor kan ook kwetsen … Alsof dat er aan elk goed een andere kant van de medaille is.  
Ook dit kan een uitgangspunt zijn voor een avondwoordje. 
 
Cynische humor kom je geregeld tegen. 
 
Maar vooral: humor kan bevrijdend zijn… je kent wel zo’n situatie. 
Humor kan mensen ook dichtbij elkaar brengen. 
Wie weet heb je na al die jaren wel ergens zo’n voorbeeld zitten. 
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humor 
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Zesde dag 
 
 
Don Bosco: Gratuit. 
 
In 1854 verbreidde zich de cholera-epidemie over heel Europa. Ook de stad Turijn werd 
getroffen. 
De armenbuurt van Valdocco – waarin Don Bosco’s huis was werd het zwaarste getroffen. 
800 inwoners werden besmet en 500 stierven binnen de maand. Don Bosco en zijn moeder, 
Margaritha hielpen onverdroten. Alle lakens, dekens, hemden enz. die ze maar in huis konden 
vinden, werden afgestaan aan de zieken in het noodhospitaal. De jongens van het oratorium 
moesten voorlopig maar op ouwe strozakken slapen. Al spoedig werd ook het tafellinnen 
weggeschonken om als lakens voor de zieken dienst te doen. En de stroom hulpbehoevenden 
bleef maar aanzwellen. 
Toen kwam moeder Margaretha op een wat ongewone gedachte ‘Kon men in zo’n 
noodsituatie ook niet gebruik maken van… Ze legde haar mening voor aan haar zoon. Don 
Bosco ging er onmiddellijk mee akkoord: altaardoeken, lange witte gewaden, de koorklederen 
van de misdienaars, kortom alles wat men kon ontberen werd geknipt en hernaaid tot lakens, 
handdoeken, windels en zwachtels voor de vele zieken. Hoe meer de besmetting om zich heen 
greep, hoe meer verplegend personeel er nodig was. Don Bosco riep zijn jongens voor een 
gesprek samen, verklaarde hun de rampzalige situatie en belichte de noodzaak zelfs hun leven 
te wagen in dienst van de zieken. 14 jongens meldden zich spontaan aan, en 30 anderen 
volgden de komende dagen. Toen in Turijn echter bekend werd dat don Bosco’s jongens in de 
bres gesprongen waren voor de zieken, hield de stroom verzoeken om hulp niet op. Van zijn 
jonge vrijwilligers werd geen enkele door ziekte geveld. 
 
Suggesties voor het avondwoordje 
 
Gratuiteit wil zeggen eens iets ‘voor niets’ doen 
De voorbeelden zijn legio en kunnen aangewend worden om de belangrijke gedachte te 
onderlijnen. 
Naast het voorbeeld in de eigen wereld, kan je ook in het gebeuren in ons centrum zoeken 
naar voorbeelden van dit ‘iets voor niets’ doen. 
 
Je kan deze gedachte ook tegenover de algemene gangbare norm stellen dat vandaag niets 
meer voor niets is … alles wordt commerce tot zelfs de miserie van individuele mensen die op 
televisie komt. 
Gratuiteit is totaal anders … 
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gratuit 
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Zevende dag 
 
 
Don Bosco: sterke persoonlijkheid 
 
Terwijl Don Bosco op een bepaalde dag les geeft loert van achter de tuinmuur een haveloze 
gestalte. Met koude, boosaardige ogen volgt hij de bewegingen van don Bosco. Nu dient zich 
een gunstig ogenblik aan. Snel komt een geweerloop achter de muur te voorschijn. Met koele 
blik mikt hij naar de lesgever in het lokaal. Een onverhoedse knal verscheurt de stilte. Don 
Bosco wankelt en grijpt naar de lessenaar. ‘Er heeft iemand geschoten’, roepen een paar 
jongens. ‘Daar’, schreeuwen anderen en ze wijzen naar buiten, waar in de verte een man 
wegholt. Ontzet springen ze recht en snellen naar don Bosco toe. Deze blijft rustig staan, wat 
bleekjes maar toch kalm. Warempel, een kogel is net lang hem heengevlogen: tussen zijn arm 
en zijn lichaam in, zonder hem te raken. Alleen zijn toga is wat geschonden. 
‘Dat was een grapje’, zegt don Bosco met vaste stem, de groep kalmerend. ‘Een grapje van 
iemand zonder veel fatsoen. Ja, zo gaat het, als dommeriken met kogels spelen. Jammer van 
mijn toog, en hij hervat de les 
 
Suggesties voor het avondwoordje 
 
Dit verhaal behoort tot een van de ‘straffe’ toeren van Don Bosco. Het is naderhand 
opgeschreven. 
En zoals in veel ‘vedettenverhalen’, doet de schrijver er wel nog een schepje bovenop. Don 
Bosco zal ook wel schrik gehad hebben … en zoals het in de tekst staat zal het misschien niet 
letterlijk zo gelopen zijn, maar wat wil deze tekst betekenen? 
In deze tekst staat dat Don Bosco voort doet, ook al heeft hij een tegenslag ook al hebben 
mensen het op hem gemunt. 
 
Ook bij ons denken wij al eens, en meestal ten onrechte, dat mensen het op ons gemunt 
hebben. (jongens, opvoeders, jeugdrechters, collega’s…) Maar of het terecht is of niet, heel 
dikwijls blijft het gewoon je best blijven doen veel beter dan bij de pakken blijven zitten. 
 
Doe goed en zie niet om, 
Wie bang is krijgt ook slagen… 
Het zijn een tweetal gezegden die je misschien inspireren om zelf eens te gaan zoeken of er 
géén momenten zijn waarbij je gekozen hebt om niet bij de pakken te blijven zitten maar om 
gewoon goed door te doen … 



20 
 

persoonlijkheid 



21 
 

Achtste dag 

 
 
Don Bosco: Leren 
 
We zijn in 1862. Don Bosco’s werk breidt zich uit, doch het politiek klimaat in de streek van 
Turijn is zeer ongunstig voor don Bosco en zijn werk. Hij wil dat zijn school door de staat 
erkend wordt. Omdat hij niet door de staat betaald wordt kan hij geen gediplomeerde 
leerkrachten in dienst nemen, tenzij vrijwilligers. Daardoor is don Bosco genoodzaakt enkele 
van zijn priesterstudenten – die overigens al heel wat jaren universiteit achter de rug hebben, 
maar toch geen staatsdiploma hebben – in het humaniora-onderwijs in te schakelen. 
Ridder Francesco Selmi, inspecteur van onderwijs te Turijn, laat niet na stappen te 
ondernemen om don Bosco’s scholen te doen sluiten. 
In een nogal hevig gesprek kan don Bosco hem ervan overtuigen dat hij zich louter voor de 
armen en behoeftigen inspant. Mogen zij, die anders helemaal geen onderwijs krijgen, omdat 
zij de materiële middelen ontbreken, niet gevormd werden door vrijwilligers? Het studiepeil 
staat bovendien zeer hoog. 
 
Suggesties voor het avondwoordje 
 
Don Bosco heeft altijd veel aandacht gehad voor lesgeven en leren. Ook hier in Vlaanderen 
zie je dat aan de scholen, die er zijn en aan de manier waarop ze werken. 
Overal in de wereld zijn de scholen bekend. 
 
Dat wil in de eerste plaats zeggen dat Don Bosco kiest om te leren. 
Groeien als mens is steeds bijleren in de wereld. 
Dit staat haaks op de leefwereld van onze jongeren. Een aantal wil liever niet leren. 
En men denkt al vlug dat zijn eigen wereld de wereld is. Dat men niet moet luisteren, dat men 
alles reeds zelf weet. 
 
Ook hier kunnen we eens zoeken naar een avondwoordje in de richting van: ik dacht dat ik in 
die situatie of van die mens niets kon leren doch… het heeft anders uitgepakt. 
Misschien kan je vertellen over de dingen die je zelf graag zou leren, 
In elk geval ligt de klemtoon op: langs het leren kan je beter mens worden. 
Dat is de boodschap van Don Bosco aan straatjongens waarvan iedereen van uitging dat ze 
dom waren en… dom zouden blijven. 
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leren 
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Negende dag 
 
 
Don Bosco: Geloven. 
 
Heb je al ervaren in je leven dat je door iemand ten volle wordt aanvaard? Dan groeit je 
vertrouwen in mensen. Hoe kan don Bosco zo sterk vertrouwen in zijn jongens en in alle 
mensen? Hij wist zichzelf ten volle aanvaard! Door mensen ja, zijn moeder, zijn vrienden, 
zijn jongens. Maar geen mens kan je laten ervaren dat hij je helemaal aanvaardt. Don Bosco 
wist en ervaarde dat God hem en ieder mens honderd procent aanvaardde. Dat was zijn 
rotsvast fundament. Daarop steunde heel zijn leven. Daardoor kon hij zoveel vertrouwen 
geven. Zo vaak zei hij: ‘Vrees niets! God is met ons! Vrees niets God zal u helpen.’ 
 
Suggesties voor het avondwoordje. 
 
Toch is het goed om in dit avondwoordje eens te spreken over ‘geloven’ 
Het is duidelijk dat Don Bosco gelooft in een persoonlijke God. Nu kunnen sceptici daar 
vraagtekens bij zetten, doch het geeft hem blijkbaar toch een onvermoede sterkte. 
 
Binnen het bestek van dit avondwoordje kunnen we eventueel deze volgorde even bevragen. 
 
Geloven in jezelf … een belangrijke voorwaarde voor vrede en vrijheid 
Geloven in andere … even belangrijke voorwaarde voor vrede en vrijheid 
Geloven in iets dat groter is … is dan dicht bij! 
 
Wie weet kan je binnen deze lijn een stukje je eigen verhaal situeren. 
Wie weet kan je een verhaal vertellen van je sterk voelen in iets omdat je er in gelooft. 
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ACTIVITEITEN 
 

 Noveen 
 Don Boscoquiz 
 Don Boscofeest 

 
 

 Noveen 
In de week voorafgaand aan het Don Boscofeest van 31 januari werd in de leefgroepen 
op dinsdag en donderdag, tijdens de avondwoordjes een stukje uit het levensverhaal 
van Don Bosco voorgelezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O.B.C. DE WAAI  

EEKLO 
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Don Bosco 
 
 
 
 
EEN MAN DIE HARTEN VEROVERDE 
 
 

 
 
Historiek: rare jongen, die Giovanni (Don) Bosco              
 
Geboren in 1815, in een verschrikkelijk rumoerige tijd. Europa vol oorlog en ellende. België 
bestond nog niet eens. Op dat moment vond daar de slag van Waterloo plaats met Napoleon. 
Italië bestond nog niet zoals het nu is. 
In gans Europa heerste armoede en honger. De rijken hadden het voor het zeggen. Werd je 
geboren uit rijke ouders, dan had je geluk en gingen alle deuren voor je open. Waren je ouders 
niet rijk, dan had je pech. Er was geen OCMW, geen ziekteverzekering, geen 
werkloosheidsvergoeding. Ouders konden hun kinderen met moeite eten geven. Kinderen 
mochten niet spelen, ze moesten van kleinsaf werken. Werden ze ziek: pech. Een ongeluk: 
pech. Vader is zijn werk kwijt: pech. Soms moesten ouders hun kinderen wegsturen omdat ze 
niet langer voor hen konden zorgen, 
Zo'n kinderen werden zwervertjes, bedelaars. En hun kinderen zou het niet beter vergaan, want 
voor hen was er geen kans voor school of leercontract, geen toekomst dus. Ze hadden er zelf 
niet voor gekozen, het was nu éénmaal zo: dikke pech. 
Giovanni Bosco was van jongsaf een rare: eerlijk maar ook koppig, braaf maar ook een rebel- 
Hij wou er zich niet zomaar bij neerleggen, hij bleef erin geloven, hij vocht ervoor. En hij 
slaagde erin om priester te worden. Maar eens hij zover was bleef hij nog altijd de kleine 
koppige rebel van vroeger in plaats van ergens les te geven aan een college, een leven zonder 
zorgen, zocht hij de pech van vroeger weer op: de pechjongens, zonder uitzicht, zonder hoop, 
zonder toekomst. 
Hij haalde daardoor meer onbegrip en woede op zijn nek van de rijke burgers dan 
dankbaarheid. Men vond hem een onnozelaar die zijn tijd verprutste aan onbelangrijke mensen. 
Maar hij trok het zich niet aan. Hij vond het zijn plicht, belangrijker dan luxe of carrière. Hij 
was ervan overtuigd dat, moest hij navolging krijgen, de wereld er beter zou uitzien. 
En hij kreeg navolging. Eerst in zijn eigen omgeving, maar meer en meer mensen werden 
aangesproken door deze simpele man zonder blabla, die iedereen een kans wou gunnen. 
Ondertussen zijn er in ontelbaar veel landen vestigingen van Don Bosco. 
Bij deze rare, koppige, rebelse figuur willen wij deze week even stilstaan: waar haalde hij de 
kracht vandaan? Wat bezielde hem? Kan hij voor ons iets betekenen.? 
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Even nadenken of bezinnen over....??  
... over hoe dikwijls we niet van elkaar steeds dezelfde uitvluchten horen als het over de pech en 
de miserie van anderen gaat: 
 
  - 't Is hun eigen schuld 
  - Ze hebben het zelf gezocht 
  - 'k Heb nu geen tijd 
  - Daar kan ik toch niets aan doen? Mij zouden ze ook niet helpen 
  - Mij hebben ze toen ook niet geholpen 

- Je krijgt er niets voor terug 
- Een ander kan dat beter 
- Er is geen beginnen aan 
- Het loont de moeite niet 
- Het maakt toch geen verschil 
 
 

Het verhaal van de zeesterren: het maakt wel verschil! 
 
Een zakenman wandelde langs het strand en zog door een kleine jongen. Langs de kustlijn 
lagen er heel wat zeesterren die daar bij hoog water waren aangespoeld en die zeker zouden 
sterven voor het water terugkwam. De jongen liep langzaam langs het water en bukte zich 
telkens weer om zo'n aangespoelde zeester terug in het water te werpen. 
De zakenman dacht dat dit de gelegenheid was om die jongen eens een les te leren. Hij stapte 
op hem toe en zei: 'Ik heb jou bezig gezien jongen. Je hebt een goed hart en ik weet dat je dit 
goed bedoelt. Maar weet je wel hoeveel kusten er op deze wereld zijn en hoeveel zeesterren er 
elke dag wel sterven langsheen die kusten? Denk je niet dat een goedhartige en ijverige jongen 
als jij zijn tijd beter zou kunnen gebruiken? Denk je echt dat hetgeen je nu doet enig verschil 
maakt?' De jongen keek de man even aan en keek toen naar een zeester die vlak aan zijn 
voeten lag. Hij raapte de zeester op en terwijl hij ze terug in de oceaan wierp antwoordde hij: 
Voor deze hier maakt het zeker wel een verschil!' 
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Don Bosco 

 
 
 
 
EEN MAN DIE VAN MENSEN HIELD 
 
 

De geschiedenis 
 
1843. Don Bosco stapt een kapperszaak binnen. Een kleine jongen, Carlo Gostini, die als 
knechtje bij de barbier werkt, komt hem inzepen. Don Bosco is een van zijn eerste klanten. Tot 
grote paniek van de baas, laat hij zich ook door hem scheren met een scheermes. 
De kleine trilt van de schrik: dat heeft hij nog nooit moeten doen. Don Bosco raakt echter veilig 
en wel zijn baard kwijt en de jongen glundert als een volmaakt 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 op in zijn huis. 
"Kom maar mee" zegt hij,"ik ben maar een arme priester, maar zolang ik nog één stukje brood 
heb zal ik het met jou delen." 
 
 
Even nadenken over ....delen 
 
Delen heeft verschillende betekenissen die toch op hetzelfde neerkomen: je hebt er meestal een 
ander voor nodig, je kan niet anders dan het samen doen. 
Je kan je brood of snoep delen, maar je kan ook lief en leed delen, je verdriet aan de ander mee-
delen, hem deel-genoot maken van je vreugde of miserie of deel-nemen in zijn problemen 
Een oud Vlaams spreekwoord zegt: "Gedeeld verdriet is half verdriet, maar gedeelde vreugd is 
dubbele vreugd." 
En dat is zo: je voelt je beter als je het "ne keer kan zeggen tegen iemand", of als je iemand kan 
helpen. En het gaat makkelijker als je iets graag doet in plaats van tegen je zin. 
Het is dan ook enorm dom om te gaan afwegen en berekenen hoeveel men voor jou doet en 
hoeveel jij voor hen moet doen. 
 
 
Verhaal over de drie sjouwers: tegen de goesting of graag? 
 

We bouwen een kathedraal 
Er waren eens drie sjouwers die hard moesten werken. Ze moesten zware stenen dragen. 
Een vreemdeling kwam voorbij en vroeg aan de eerste: 'Wat ben je aan het doen?' 
'Zie je niet dat ik mij kapot werk voor een hongerloon?' klonk het bittere antwoord. 
Toen stapte de vreemdeling naar de volgende sjouwer en stelde hem dezelfde vraag. 
'Ik verdien de kost voor vrouw en kinderen en dat geeft mij de kracht om dit harde werk vol 
te houden', antwoordde hij berustend. 
De laatste van de drie kwam de vreemdeling fluitend voorbij. De vreemdeling was 
verwonderd en stelde hem dezelfde vraag.. 
‘Wat ik doe? Maar mijnheer, dat zie je toch! Ik bouw samen met de anderen een kathedraal. 
Mijn bijdrage is klein, maar ze is nodig om het werk te voltooien. Is dat niet de moeite 
waard?' 



30 
 

 
Don Bosco 

 
 
 
 
EEN MAN DIE NIEMAND WEGSTUURDE 
 
 

De geschiedenis 
 
Een avond in mei 1867. Het regent pijpenstelen. Een jongen van 15, doodmoe en verkleumd, 
staat op de deur te bonken. Don Bosco laat hem binnen, geen hem wat te eten en laat de jongen 
zich warmen en drogen aan het vuur in de keuken. 
 

En dan? 
De jongen heeft geen thuis, geen geld geen onderkomen. De vorige week had Don Bosco nog 
enkele jongens in zijn huis opgenomen. Ze waren met dekens en al wat ze vonden en konden 
dragen, vertrokken. Hij kijkt naar deze schamele jongen: wat moet hij doen? 
De jongen snikt zachtjes: "stuur me niet weg." 
 

Don Bosco haalt de matras van zijn bed, legt ze op enkele stenen voor het vuur en zegt: "Je mag 
hier blijven zolang als nodig is, Don Bosco stuurt nooit iemand weg". 
 

Het is zijn eerste intern. Op het einde van het jaar zijn het er zeven. Het zullen er duizenden 
worden. 
 

(Cfr Teresio Bosco) 
 
 
Even nadenken over...nooit iemand wegsturen? 
Nooit iemand wegsturen: je moet ofwel heel sterk zijn, ofwel heel dom en naïef. 
 

Don Bosco stuurde nooit iemand weg. 
Als men een beroep op hem deed, voelde hij zich ook geroepen, aangesproken. 
Of die iemand nu woedend was of bang, 
Gefrustreerd of verdrietig, 
radeloos, eenzaam of over zijn toeren: hij vond dat hij er moest zijn, dat men hem nodig had. 
 

Bij ons lukt dat niet altijd op het moment zelf, soms zit het vast. 
Maar we kunnen er wel iets van leren: in plaats van hard, eenzaam en verbitterd te worden, 
Kunnen we leren altijd te willen herbeginnen. 
 

Een jongen die een ruzie bijlegt 
Een leraar die de klas weer aanvaardt 
Een groepje dat die zagevent weer toelaat 
Een ouder die zijn kind leert begrijpen 
Een kind dat zijn ouder leert begrijpen 
Een opvoeder die met een jongen gaat praten 
Een leefgroep die die "dikke nek" nog een kans geeft. 
 
Zo stuur je uiteindelijk ook niemand echt weg. Je wordt er alleen maar beter en sterker door. 
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Tekst: WELKOM 
 
Welkom, 
Je mag zijn wie je bent 
En zoals je bent 
Met fouten en gebreken,  
Om te kunnen worden  
Wie je in aanleg bent,  
Maar zoals jij je nog niet kunt vertonen  
En je mag het worden 
Op jouw wijze,  
Op jouw uur 
 
Elke mens is uniek, 
En draagt de sporen van zijn verleden mee 
Sporen van geluk en onvrede, 
Van tradities, van haat, van liefde. 
Het komt erop aan 
Om temidden van al die ervaringen 
Jezelf te vinden. 
 
Welkom. 
 

(Bronnenboek) 
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Don Bosco 

 
 
 
 

EEN MAN UIT HET VOLK 
 
 

De geschiedenis aan het woord 
 
Turijn 1850. Er leven sterke spanningen tussen katholieken en vrijzinnigen. De aartsbisschop is 
nog maar net terug uit ballingschap of er worden een serie wetten goedgekeurd die de 
kerkelijke voorrechten beknotten. De reactie van de kerkelijke instanties is niet mals. Het gaat 
hard tegen hard. Niet alleen in het parlement maar ook op straat. 
In de straten van Turijn ontstaan geregeld relletjes. Kloosterorden worden uitgewezen, de 
bisschop wordt opnieuw gevangen gezet, daarna verbannen. Benden bestormen de kloosters 
van de stad.  
Op 14 augustus zal ook het patronaat van Don Bosco aangevallen worden. Maar een vriend 
heeft hem gewaarschuwd en aangeraden te vertrekken met zijn jongens. 
Don Bosco blijft en wacht af. In de late namiddag trekt een nerveuze bende naar de 
buitenwijken van de stad waar het patronaat ligt. Er is iemand bij die Don Bosco kent en die 
veel aan hem te danken heeft. Hij houdt de groep tegen en zegt: ‘Wij doen er verkeerd aan 
het patronaat aan te vallen. Er zijn daar alleen arme jongens en een priester die hun te eten 
geeft. Don Bosco is iemand uit het volk, net als wij. Hem moeten wij niet aanvallen.’ 
De groep slaat een andere weg in en laat Don Bosco met rust. 
 
 
Even nadenken_over … 
 
Als je kon kiezen tussen... 
 

- Een simpele vriend of een dikke-nek vriend... 
- Een hooggediplomeerd leraar die alles weet over zijn vak of een leraar die heel veel weet 

over jouw problemen... 
- Een politieker die zich bezighoudt met de hogere koopkracht-economie in Europees verband 

of een politieker die bekommerd is of de mensen wel kunnen rondkomen van hun loon.... 
- Een bloedmooie meid die weet dat ze mooi is en wil dat men naar haar kijkt of het meisje 

dat graag naar je luistert om wie je bent.... 
- Iemand die vraagt watje ouders doen en met welke auto's ze rijden, of iemand die vraagt wat 

je hobby's zijn  
- Iemand die altijd op de voorgrond het hoge woord voert, of iemand die van op de 

achtergrond altijd bereid is een handje toe te steken.... 
- Een opvoeder die geïnteresseerd is in je dossier of een opvoeder die eerder geïnteresseerd is 

in je karakter  
- Een BV of profvoetballer als gebuur, of een gebuur waarbij je altijd terechtkan 
  

……dan is de keuze toch rap gemaakt? 
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Verhaal: de offerkist 
 
Op het marktplein van een grote stad stond weer de grote offerkist. Elk jaar stond ze daar, 
wijdopen. Het was de bedoeling dat de mensen daar een bedrag instortten voor de zieken en de 
kreupelen van de stad, die niemand hadden om voor hen te zorgen. 
 
Een eindje daarvandaan zat een man op en steen dit alles, te bekijken. Hij zag hoe verschillende 
rijken traag hun portefeuille uithaalden en heel omzichtig een aantal grote biljetten in de kist 
wierpen, zodat iedereen het kon zien. Één paar haalden zelfs met veel omhaal hun chequeboek 
boven en schreven een cheque uit die ze met een glimlach in de kist deponeerden. 
 
Opeens kwam er een arme weduwe vanuit het niets, gooide vlug een handvol munten in de kist en 
verdween weer in de menigte. 
 
De vrienden van de man begonnen wat te lachen, maar hij vroeg: "Wat valt et te lachen: zij 
gooide meer in de offerkist dan alle anderen. Want allemaal gaven ze een deeltje weg van hun 
overvloed, terwijl zij er vanuit haar armoede, meer ingooide dan ze kon missen." 
 
De familienaam van de man was Van Nazareth. Voornaam: Jezus. 
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Don Bosco 

 
 
 
 

EEN MAN VOOR MENSEN 
 
 

Geschiedenis 
 
In 1854 verbreidde zich de cholera-epidemie over heel Europa. Ook de stad Turijn werd 
getroffen. 
De armenbuurt van Valdocco - waarin Don Bosco's huis was werd het zwaarste getroffen. 800 
inwoners werden besmet en 500 stierven binnen de maand. Don Bosco en zijn moeder. 
Margaritha hielpen onverdroten. Alle lakens, dekens, hemden enz., die ze maar in huis konden 
vinden, werden afgestaan aan de zieken in het noodhospitaal. De jongens van het oratorium 
moesten voorlopig maar op ruwe strozakken slapen. Al spoedig werd ook het tafellinnen 
weggeschonken om als lakens voor de zieken dienst te doen. En de stroom hulpbehoevenden 
bleef maar aanzwellen. 
Toen kwam moeder Margaritha op een wat ongewone gedachte ‘Kon men in zo'n noodsituatie 
ook niet gebruik maken van... Ze legde haar menig voor aan haar zoon. Don Bosco ging er 
onmiddellijk mee akkoord: altaardoeken, lange witte gewaden, de koorklederen van de 
misdienaars, kortom alles wat men kon ontberen werd geknipt en genaaid tot lakens, 
handdoeken, windels en zwachtels voor de vele zieken. Hoe meer de besmetting om zich heen 
greep, hoe meer verplegend personeel er nodig was. Don Bosco riep zijn jongens voor een 
gesprek samen, verklaarde hun de rampzalige situatie en belichtte de noodzaak zelfs hun leven 
te wagen in dienst van de zieken. 14 jongens meldden zich spontaan aan en 30 anderen volgden 
de komende dagen. Toen in Turijn echter bekend werd dat Don Bosco's jongens in de bres 
gesprongen waren voor de zieken, hield de stroom verzoeken om hulp niet op. Van zijn jonge 
vrijwilligers werd geen enkele door ziekte geveld. 
 
 
Even bezinnen: hoe dikwijls horen we niet zeggen of zeggen we zelf: 
 

- wat krijg ik ervoor in de plaats? 
- dat gaat u wat kosten 
- hoeveel betaalt dat? 
- wat brengt dat op? 
- Is er een beloning voor de eerlijke vinder? 
- Mag ik u dan ook iets vragen? 
- Voor wal hoort wat. 
- Niets voor niets 
- Voor niets gaat de zon op 
- Mij niet gezien 
- Je moet wel zot zijn! 
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De Drie Heren 
 
En zo waren er ook eens drie heren: 

Mijnheer Niemand,  
De Heer Iedereen en  
Meneer Iemand. 

 
 Ze waren met drieën: 
 Iedereen, Iemand en Niemand, 

Op een dag moest er een 
belangrijke opdracht worden vervuld. 
Iedereen dacht dat Iemand het wel zou doen. 
En hoewel Iedereen het kon, deed Niemand het. 
Hierdoor werd Iedereen boos, 
Want het was de taak van Iedereen 
en nu had Niemand het gedaan. 
Iedereen dacht dat Iemand het had 
kunnen doen, maar Niemand had zich 
gerealiseerd dat niet Iedereen het wilde doen. 
Aan het einde beschuldigde Iedereen 
Iemand omdat Niemand deed wat 
Iedereen had kunnen doen. 
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Don Bosco 

 
 
 
 
EEN MAN DIE VERTROUWEN SCHONK 
 

 
De geschiedenis aan het woord 
 
Om te beantwoorden aan de nood aan colleges, vooral voor eenvoudige jongens uit het 
arbeidsmidden, begon Don Bosco vanaf een zeker ogenblik met de uitbouw van verscheidene 
colleges rond Turijn. Hij had geen professoren of leerkrachten om er les te geven. Hij had 
enkel patronaatsjongens en een groep jongen salesianen in opleiding. Hoe loste hij dit op? 
In 1864 werd het college van Lanzo geopend. Don Bosco stuurde er don Ruddino (24 jaar) als 
directeur naartoe samen met zeven priesterstudenten. In 1870 opende het college van Alassio 
zijn deuren. Directeur was don Cerruti, 26 jaar. In 1877 werd een tehuis geopend in Marassi, 
dat een jaar later naar Sampierdarena overgebracht werd. 
Vroeger reeds, had hij Michele Rua verantwoordelijke gemaakt voort zijn tweede 
zondagspatronaat. Hij was toen 17... 
Of zoals in 1849. Don Bosco had al een dertigtal jongens in zijn huis opgenomen. Voor meer 
was er geen plaats. En de huisvesting was magertjes. Het merendeel sliep op een strozak. 
Voor dertig man was er ook hulp nodig. Giuseppe Buzzetti moest het geld van de 
gemeenschap bijhouden, en econoom spelen. Hij was toen 17 jaar. Hijzelf stond nog het 
meest verbaasd over het vertrouwen van Don Bosco. 
 
 
 
Vertrouwen geven, dat kon Don Bosco, 
Onverwachts, soms zelfs met risico. 
Hij liet de jongeren ‘verschieten van zichzelf', hij daagde hen uit. 
"Ik geloof dat jij het kunt. Nu jij nog, zetje vrees, angst of beschaamdheid opzij. Probeer het, 
durf. 
En val je, sta dan weer recht en probeer nog eens" 
Dat was het simpele wonder van Don Bosco: Hij maakte dat je begon te geloven in jezelf, en 
dat je altijd maar beter kon worden, als je maar niet bij de pakken bleef zitten. 
Later zou de psychologie dat de "Aha-Erlebnis" noemen: 
Een geleerd woord voor het moment dat je zegt "Aha, zo moet dat dus. Nu heb ik het door. En 
het is niet eens zo moeilijk. Ben ik daar zo bang van geweest? Is dat alles?" 
Nog later wordt het nog geleerder: het E.L.K., het e-man-ci-pa-to-risch- leef-groeps-kli-maat. 
Ziezo, nu weet je tenminste wie de uitvinder was: een priester van 150 jaar geleden die zei:"Je 
kan meer dan je denkt, je moet het alleen durven proberen." 
Want je kan door iedereen naar het water geleid worden, Maar drinken moet je zelf doen. 
En trek je niets aan van het publiek: de beste stuurlui staan aan wal, de toeschouwers weten het 
altijd beter, zogezegd. 
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Verhaal voor de toeschouwers: De Koorddanser 
 
Hoog in de nok van de tent danste hij op de koord. Dat 
zogen de mensen erg graag. Ze juichten hem hard toe, 
en het handgeklap was niet uit de lucht. 'Een toffe', 
zeiden de mensen, 'grandioos!' 
Op zekere avond zaten de mensen weer te kijken vanuit 
hun gemakkelijke stoelen. Toen riep de koorddanser 
naar beneden: 'Denken jullie dat ik het kan?' 
'Ja!' schreeuwden de mensen. 
En hij danste van de ene naar de andere kant. Daarna 
nam hij een kruiwagen naast zich op de koord, en riep: 
'Denken jullie dat ik het kan met een kruiwagen?' 
'Ja!' schreeuwden de mensen, maar nu véél harder. 
En de koorddanser danste met kruiwagen en al over de 
Koord. 
En opnieuw riep hij naar beneden: 'Denk je dat ik het 
nog steeds kan, als er nu eens iemand van jullie in mijn 
kruiwagen komt zitten?' 
Toen bleef het beneden muisstil, zo stil, dat de koorddanser bijna het evenwicht verloor... 
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Don Bosco 

 
 
 
 

EEN MAN MET HUMOR 
 

 
Geschiedenis 
 
In 1834 begon Don Bosco het laatste jaar van zijn middelbare studies. Daar het te ver was om 
elke dag naar huis te gaan, verbleef hij bij een kleermaker die dicht bij de school woonde. 
Wanneer hij 's avonds klaar was met zijn huistaken, teerde de kleermaker hem hoe hij kleren 
moest maken, knopen aannaaien en gescheurde kleren herstellen, 
Dit zou hem later goed van pas komen toen er jongens bij hem kwamen kleermaker worden. 
Om de kleermaker aangename dagen te bezorgen toonde Don Bosco af en toe zijn 
goochelkunstjes. Zo gebeurde het eens dat de kleermaker zijn hand in zijn zak stak en voelde hoe 
zijn geldstukken in kartonnen schijfjes veranderd waren. Op een andere dag had hij gasten 
uitgenodigd. Hij had voor hen een lekkere kip gebraden. Ondertussen had hij Don Bosco in 't 
oog gehouden; hij vreesde dat hij wel eens een grap zou kunnen uithalen. En inderdaad toen de 
kleermaker de pan op tafel zette en het deksel eraf nam, wipte een levende haan op tafel, die 
meteen begon te kraaien. 
 
 
Humor: wat is dat eigenlijk...? 
 
Moeilijk om zomaar te omschrijven. Het heeft in elk geval te maken met lachen, leuk, blij zijn, je 
goed voelen. In een deuk liggen, je een breuk lachen, je kapot lachen... Maar niet elk lachen is 
humor. Sommige mensen lachen om de gemeenste en platste dingen. Sommigen lachen zelfs 
om andermans miserie of ongeluk. Uitlachen of pesten. Een pestkop zijn…. 
 
De pestkop 
 
Sommige dagen wil ik pesten 
zomaar, 'k weet zelf niet waarom.  
Liefst die kleine met die vlechtjes 
of Toon die niet goed leren kon. 
 
Als ik me rot voel ga ik pesten 
In schelden ben ik dan heel goed.  
Domkop, kleine, schele stinkerd  
Hé, je moeder heeft rood haar. 
 
Sommige dagen ga ik pesten 
ik ben dan bij het spel de baas.  
Ik beslis wie er mag meedoen 
das dan pech voor hem of haar. 
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Als ik me rot voel ga ik pesten 
maar wie heeft daar dan wat aan? 
Wie voelt zich nadien het slechtst?  
Jij of ik? Vraag ik me af. 
 
 
Dat is het dus niet. 
 
Humor moet voor iedereen plezant zijn, niemand uitsluiten. Humor is een manier van doen, die 
aanstekelijk werkt op anderen. Een houding die iedereen een ontspannen, veilig en zorgeloos 
gevoel geeft. Je voelt je beter bij een blij iemand dan bij een zaag, kniesoor of panikeur. 
Misschien is het volgende verhaal duidelijk: 
 
….Hij had dagenlang gemokt. Het was hem duidelijk aan te zien dat alles hem tegenstak. 
Het weer deugde niet, de proefwerken waren beneden alle peil, thuis haperde er een en ander, de 
meeste jongens van zijn groep waren beuzakken. Je hebt zo van die dagen dat alles donker is, dat 
alles tegensteekt. 
Toen kwam op de koop toe het bericht dat zijn beste vriend een zwaar ongeluk had gehad. Hoe 
kon dat nu, hij die altijd zo voorzichtig was? Verdriet, wanhoop, opstandigheid: ook dat nog. 
Waarom sloeg alles tegen voor hem, nu zat hij zeker in de put. 
 
De volgende dag bracht de postbode een brief van zijn vriend, die enkele uren voor zijn 
ongeval verstuurd was. Er stond in: "....je loopt er de laatste dagen zo triestig bij. Er is 
nochtans zoveel om gelukkig te zijn. Ik heb een gelukkige vriend echt nodig... " 
 
Hij bleef lang met de brief in zijn hand zitten. Toen hij opstond was hij veranderd: zijn vriend 
had een gelukkige kameraad nodig: hij zou hem krijgen.

(Bronnenboek) 
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Don Bosco 

 
 
 
 

EEN MAN DIE WOU LEREN 
 

 
Geschiedenis 
 
We zijn in 1862. Don Bosco's werk breidt zich uit, doch het politiek klimaat in de streek van 
Turijn is zeer ongunstig voor Don Bosco en zijn werk. Hij wil dat zijn school door de staat 
erkend wordt. Omdat hij niet door de staat betaald wordt, kan hij geen gediplomeerde leer-
krachten in dienst nemen, tenzij vrijwilligers. Daardoor is Don Bosco genoodzaakt enkele van 
zijn priesterstudenten - die overigens al heel wat jaren universiteit achter de rug hebben, maar 
toch geen staatsdiploma hebben - in het humaniora-onderwijs in te schakelen. Ridder Francesco 
Selmi, inspecteur van onderwijs te Turijn, laat niet na stappen te ondernemen om Don Bosco's 
scholen te doen sluiten. 
In een nogal hevig gesprek kan Don Bosco hem ervan overtuigen dat hij zich louter voor armen 
en behoeftigen inspant. Mogen zij, die anders helemaal geen onderwijs krijgen, omdat de 
materiële middelen ontbreken, niet gevormd werden door vrijwilligers? Het studiepeil staat 
bovendien zeer hoog. 
 
 
 
 
Laat ons 
geen vooruitgang noemen 
waar een ander 
aan ten onder gaat. 
Laat ons 
geen groei noemen waar een ander minder van wordt 
Laat ons 
geen vrijheid noemen wat een ander het recht ontneemt om zichzelf te zijn; 
Laat ons 
geen gemeenschap noemen 
waar de minste 
niet de meeste 
aandacht krijgt 
 
Afrondend: korte individuele (schriftelijke) evaluatie van afgelopen 9 dagen 
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 Don Bosco Viering 
 

 26/01: Viering in de sporthal van OBC voorgegaan door Jos Claes en Mark Tips 
 
 Werkgroep werd samengesteld uit mensen van OBC en OOOC 
 
 Thema: ‘PUINHOOP’ 
  

Inhoud: 
 
 Geen mensenleven blijft gespaard van drama’s. Van catastrofes.  
 Vroeg of laat. Op kleine of op grote schaal. 
 En als dat gebeurt vallen levens – als bouwwerken – gedeeltelijk of helemaal uit  elkaar.  
 Wat overblijft is een puinhoop. 
 De wijze waarop mensen naar puinhopen kijken en ermee omgaan varieert,  
 maar twee vaak voorkomende reacties, zowel bij jongeren, als bij volwassenen zijn 
 ONTKENNING en WANHOOP.  
 ONTKENNING weigert de catastrofe onder ogen te zien. ‘Alles komt wel weer goed’. 
 Ontkenning zoekt zijn toevlucht in afleiding, in leugens en fantasie. 
 WANHOOP is de verlamming, die de catastrofe teweegbrengt 
 Het is de overtuiging dat dit het einde van de wereld is. Wanhoop wil en kan niets  meer 

ondernemen en besluit dat het leven geen betekenis meer heeft.  
 Een REDDINGSWERKER daarentegen, heeft de gave om dwars door het puin te 
 kijken en te zien dat niet alles verloren is. Zoals een speurhond, wiens scherpe neus het 
 leven ruikt, dat vaak nog meters onder het puin verborgen zit. 
 Don Bosco kon dat ook. 
 Wat anderen hadden weggegooid of opgegeven, vond hij waardevol. Hij bespaarde  zich 

kosten noch moeite, noch tijd, noch liefde en geduld om in jongeren te investeren.  Het 
PUIN werd geruimd, de HOOP bleef overeind.  

 
 

 De Grote Don Bosco Quiz 
  
RONDE 1 
 
1.  Op welke datum gaat het Don Boscospel dit jaar door? 
 
2.  Voor wat staat het de stok binnen het kunstwerk rond het opvoedingsproject? 

a. Verantwoordelijkheid 
b. Inspiratie 
c. Verbondenheid 

 
3.  Hoe noemt de congregatie die Don Bosco sticht samen met Maria Mazzarello? 
 
4. In welk jaar trekt voor het eerst een groep Salesianen naar Zuid-Amerika? 

a. 1872 
b. 1875 
c. 1877 
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5.  Op welke dag wordt Don Bosco heilig verklaard? 
a. 1 april 1934 
b. 31 januari 1888 
c. 4 december 1912 

 
6.  Don Bosco liet ooit zijn baard scheren door een jonge knaap. Hoe noemt hij? 

a. Carlo Gostini 
b. Riccardo Messi 
c. Gianni Marcello 

 
7.  Welke minister laat Don Bosco zijn huis doorzoeken? 

a. Cavour 
b. Bravour 
c. Couvreur 

 
8. Hoeveel uren heeft Kleine Dominiek Savio gebeden als Don Bosco hem aantreft in de 

kapel? 
a. 4 uur 
b. 7 uur 
c. 12 uur 

 
9.  Naar waar gaat Don Bosco op zijn eerste uitstap met de jongens van het tuchthuis? 

a. de kathedraal 
b. de kermis 
c. het koninklijk park 

 
10.  Welke opvoeder tekende mee aan de Don Bosco die in de Hal van De Waai hangt? 

a. Iwan 
b. Wilfried 
c. Roland 

 
 
RONDE 2 
 
1. Hoeveel geld haalt Don Bosco uit de mast op de kermis? 

 
2.  Hoeveel dekens krijgt Don Bosco van het ministerie van oorlog tijdens een harde winter? 

a. 200 
b. 300 
c. 500 
 

3.  Wie is de secretaris van Don Bosco als hij door Frankrijk trekt? 
    a. Don Filipé 
    b. Don Carcamella 
    c. Don Lemoyne 
 
4.  Wie geeft zijn leven om Don Bosco van het sterfbed te redden? 
    a. Paolino 
    b. Dario 
    c. Francesco  
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5.  Hoeveel broodjes heeft Don Bosco in eerste instantie om te verdelen onder 300 jongens 
a. 24  
b. 12 
c. 15 

 
6.  Voor wat staat de open deur binnen het kunstwerk rond de opvoedingsdoelen? 

a. thuiskomen 
b. vrijheid 
c. openheid 
 

7.  Hoe noemde het project van Pinardi rond de missiemaand dat Don Bosco ook moest 
aanhoren als belediging?  

 
8.  Wie wordt aangesproken voor de derde aanslag op Don Bosco? 
    a. Vespa 
    b. Cascini 
    c. Baggio 
 
9.  Wat schrijft Don Bosco op het briefje voor de vriendin van Barones Mitelli? 

a. ontvangen, de som van 4000 lire1784 
b. bedankt voor de broden1786 
c. bedankt voor alle steun 

 
10. Wie moet de lamme vrouw bedanken nadat Don Bosco haar genezen heeft? 
    a. OLV Middelares 
    b. Maria Magdalena 
    c. Moeder Teresa 
 
 
 
RONDE 3 
 
1. Wat was de andere naam van Maria Mazzarello? 

a. Maïn 
b. Marie 
c. Mozzarella 
 

2.  Wie helpt Moeder Margaretha aan eten na het overlijden van haar man? 
a. Signor Señor 
b. Signor Tommaso 
c. Signor Tomato 
 

3.  Hoeveel jaar heeft Don Bosco gewerkt bij Boer Moglia? 
 
 
4.  Welke dans doet Don Bosco als weddenschap met een andere man? 

a. De vogeltjesdans 
b. De knuppeldans 
c. De huppeldans 
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5.  Met hoeveel jongens moeten ze Don Bosco volgen (hij geeft een teken) wanneer hij denkt 
dat ze hem in een hinderlaag willen lokken? 

a. 2  
b. 3 
c. 4 

 
6.  Wie geeft Don Bosco twintig duizend lire om zes maanden aan een stuk gezond te zijn? 

a. Cotta 
b. Mauro 
c. Terra 
 

7.  In welk jaar werd de Basiliek van Maria Hulp der christenen ingewijd? 
a. 1868 
b. 1867 
c. 1866 

 
8.  Waar vond de eerste Salesiaanse stichting plaats in Vlaanderen? 
 
9.  Wanneer werd Don Bosco zijn moeder geboren? 

a. 1784 
b. 1786 
c. 1788 

 
10.  Vul volgende uitspraak van Don Bosco verder aan "Geef mij de zielen, ….." 
 
 
FINALERONDE  
 
1. Welke bisschop haalt de eerste Salesianen en zusters van Don Bosco naar ons land? 

 
2.  In welk jaar wordt Don Bosco benoemd tot directeur van alle oratoria in Turijn? 

 
3.  Welke officiële erkenning kreeg de werking rond Don Bosco in 1864 van de kerk? 
 
4.  Wie was de spirituele leider van Mornese (en onder andere ook Maria Mazzarello) rond 

1860? 
 
5.  In welk jaar schrijft Don Bosco de fameuze Rome-brief? 
 
6.  Welke priester had voor Don Bosco het ‘Oratorio dell’Angelo Custado’ in Vanchiglia? 
 
7.  In welke kerk ontmoet Don Bosco toevallig Bartolomeo Garelli? 
 
8.  Welke belangrijke figuur in Turijn beïnvloedde Don Bosco bij deze keuze voor de naam 

Salesianen (naar Franciscus van Sales)? 
 

9.  In welk jaar zijn Don Bosco zijn vader en moeder getrouwd? 
 
10. Hoeveel vragen werden juist beantwoord door de finalisten? (exclusief schiftingsvraag 10)  
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 Don Bosco Feest(dag) 
 

Don Bosco Spel 
 
Doel: 
De groep met de meeste punten, krijgt een prijs.  
Indien groepen 70 procent halen, komen Marc, Bart en Birgit in elke groep de afwas doen, op 
woensdag of vrijdag.  
 
Locaties: 
Sportzaal: Obstakelparcours (Jan M.) 
Pinardi: Filmpje (Marc) 
Becchi: Geheugenproef (Iwan) 
Paarden: (Birgit) 
Middengroep: Spel (Bart) 
VC: Pictionary (Davy) 
 
Opdracht: 
Sportzaal: Obstakelparcours 
Leg zoveel mogelijk de afstand af. Gooi ondertussen met de bal. We spelen 10 minuten.  
 
Pinardi: PS-spel 
Beantwoord in groep de vragen juist na het zien van een filmfragment van 5 minuten. 
  
Bureau Iwan: Intelligentieproef  
Onthoud zoveel mogelijk voorwerpen. Nadien mag je ze allemaal opsommen.  
 
Middengroep: Bart  
Breng de opdrachten van het gezelschapspel tot een goed einde 
 
Paarden: Birgit 
Doorloop zoveel mogelijk het parcours 
 
VC: Pictionary 
Raad wat de persoon tekent. De groep is vrij om te beslissen wie er de tekeningen maakt.  
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ACTIVITEITEN 
 

 Elk jaar opnieuw komt Don Bosco eind januari nog meer tot leven in “De Takel”. 
Met een kleine werkgroep van collega’s werd zijn feest voorbereid. Reeds jaren prijkt 
op onze schouw het perkament met de pedagogie van Don Bosco samengevat in de 4 
gekende hoekstenen. Precies zó wilden wij vandaag onze Don Bosco tot leven  laten 
komen: 120 jaar na zijn dood en 20 jaar na de start van dagcentrum “De Takel”. 

 
  

 De planning en voorbereiding werd in onze wekelijkse groepsbabbel op “kindermaat” 
uiteengezet, de leefruimte werd versierd en de tijdsband over Don Bosco’s leven hing 
uit. Beetje bij beetje (we noemden het onze noveen) brachten we onze kornuiten en 
collega’s wat dichter bij Don Bosco. 

 
 Dagelijks was er een vast ritueel, net vóór het avondeten werd een grote pancarte 

opgehangen met Don Boscofoto en een hoeksteen. Een collega vertelde hoe Don 
Bosco droomde dat zijn huizen altijd een speelplaats zouden zijn, het werd 
geïllustreerd met een verhaal uit zijn leven, dan mocht iemand een speciaal 
tafelgebedje lezen en werd de kaars bij Don Bosco aangestoken. Op dezelfde wijze 
kwam ’s anderendaags aan bod dat “De Takel” in Don Bosco’s geest ook een thuis 
moest zijn. Uiteraard kwam ook de school ter sprake en mochten we de noveen 
afronden met Don Bosco’s wens dat wij ook een parochie zouden zijn. Rond de 4 
hoeksteenaffiches schreven de kinderen telkens hoe zij mochten ervaren dat “De 
Takel” voor hen een school, een thuis, een parochie en een speelplaats wilde zijn. Elke 
avond was er ook een Don Boscowedstrijd waarbij ze enkele eenvoudige vragen 
moesten oplossen en daarvoor werden ijverig de Don Boscostrip en enkele boekjes 
verslonden …  

 
 Op woensdag 30 januari was er het grote feest: Erna had een heus viergangenmenu 

klaar gemaakt. Aan de keurig versierde tafel met menukaartjes, kaarsjes en bloemen 
mochten alle kinderen, collega’s en salesianen aanzitten. Tussendoor werden de 
diploma’s van de Don Boscoquiz uitgereikt en daarna … mochten we onze gasten 
verwelkomen. Inderdaad elke jongere had één persoon uitgenodigd: vriend of 
vriendinnetje, broer of zus. De hele bende trok dan naar het zwembad en na een 
stevige zwempartij zaten we met dertig man aan tafel voor “broodje-gezond”. Als 
attentie –omdat Don Bosco van spelen houdt- kreeg de leefgroep nog enkele 
gezelschapsspelen. We rondden de avond af en iedereen kind kreeg een mooie 
bladwijzer als aandenken aan ons groots feest! 

 
 Zo leeft Don Bosco weer een beetje meer in “De Takel”. 
 
 

 
DAGCENTRUM DE TAKEL  

OOSTENDE 
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ENKELE FOTO’S 
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ACTIVITEITEN 
Don Bosco evocatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don Bosco – evocatie  
2008 

 

JONGENSTEHUIS DON BOSCO  
VREMDE 
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Jan Bosco, een man van liefde 
 

Reeds als kleine jongen had Jan Bosco het van zijn moeder geleerd: mensen 
graag zien. Gelijk wie vond bij moeder Margareta steeds onderdak. Met veel 
genegenheid en liefdevolle zorg bekommerde zij zich om haar kinderen. Jan 
heeft mogen ervaren wat het betekent: bemind te worden. 
Als priester had hij dan ook maar 1 doel: mensen graag zien. En zijn jongens 
dan, hoezeer heeft hij hen graag gezien. Aan zijn medewerkers zei hij: je liefde 
moet je voelbaar maken.  
In een van zijn dromen had hij gehoord: niet met slaan of vechten, maar met 
liefde en goedheid zul je vrienden maken.  
 
En wij? Hoe ver reikt onze liefde?  
Hoe verstaan wij Don Bosco’s aansporing om onze liefde voelbaar te maken? 
In ons samenleven van elke dag staan wij voor de opgave om iedereen graag te 
zien. 
 
Wij ontsteken de kaars van de liefde. 
 

 
Jan Bosco, een man van edelmoedige inzet 

 
Inzet. Zich inzetten. Iets doen voor anderen. 
Dat allemaal was Don Bosco niet vreemd. Wanneer het voor zijn jongens was, 
was niets hem te veel. Dag en nacht zette hij zich in. Werken tot hij ziek werd of 
er bij in slaap viel. Hij had te weinig tijd om alles te doen. Zoveel plannen had 
hij. 
Deze onvoorwaardelijke inzet had hij geleerd toen hij nog een kleine jongen 
was. Toen reeds zette hij zich in bij zijn kameraden om hen gelukkig te maken: 
vertellen, koorddansen, goochelen… 
Heel zijn leven dacht hij aan de andere, nooit aan zichzelf. 
Is het dan te verwonderen dat de dokter op het einde van zijn leven over Don 
Bosco zei dat hij zo versleten was als het oude kleed dat hij droeg. 
 
En wij? 
Hoe ver reikt onze inzet? Zijn wij er ons van bewust dat wijzelf pas gelukkig 
kunnen worden wanneer wij anderen gelukkig maken? 
Er doen zich zoveel gelegenheden voor om ons in te zetten. Wat doen wij? 
 
Wij ontsteken de kaars van de inzet. 
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Jan Bosco, de vriend van God 
 

Zoals hij van zijn moeder geleerd had, was Jan Bosco sterk verbonden met God. 
Hij wist dat hijzelf een instrument, een werktuig was in Gods hand.  
Daarom was hij een man van gebed. Hij vond zijn kracht in een levendige 
nabijheid van God, die hij Vader noemde. Hij wist dat elk mens een kind was 
van God. 
Don Bosco was ook een bouwer van kerken. 
De eerste ontmoeting met Bartolomeo Garelli eindigde met een Weesgegroet. 
En zijn hele leven heeft hij dit Weesgegroet gebeden, alleen of samen met zijn 
jongens. 
 
En wij? 
Maken wij wel eens tijd om te bidden en ons te verbinden tot God? Soms lijkt dit 
wel heel erg moeilijk. We zouden ons eens belachelijk kunnen maken. 
Maar toch, wie in God een vriend mag ontmoeten, vindt vreugde en levenszin. 
 
Wij ontsteken de kaars van de godsverbondenheid. 
 

 
Jan Bosco, een doorzetter 

 
Heel zijn leven was Jan Bosco een doorzetter. Zowel toen hij klein was, als later 
toen hij bij zijn jongens stond, was zijn leuze: volhouden, het niet opgeven. 
Volharden om te kunnen studeren, om priester te worden, om een plaats te 
vinden voor zijn jongens. 
Volhouden tegen allen die hem en zijn jongens tegenwerkten. Hij werd 
weggejaagd, voor zot verklaard. Hij kende tegenslagen allerhande: armoede, 
ziekte, storm, overvallen… 
Toch gaf hij niet op. Hij had de kracht om het vol te houden, ook als het 
moeilijk werd. Heel moeilijk zelfs. Jan was een taaie doorzetter. 
 
En wij? 
Don Bosco vraagt ook van ons dat wij zouden volhouden. Dat we weerstand 
zouden aankweken om door te zetten, en ons niet te laten ontmoedigen door 
kleine of grotere tegenslagen. 
 
Wij ontsteken de kaars van de volharding. 
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Jan Bosco, een man van vertrouwen 
 

Vertrouwen. Jan Bosco had het al heel vroeg mogen ervaren. Omdat hijzelf zo 
eerlijk en eenvoudig was, konden de anderen hun vertrouwen stellen in Jan 
Bosco. Nooit zou hij iets gedaan hebben waardoor hij dit vertrouwen zou 
beschamen. 
Later kon hij zelf vertrouwen schenken aan zijn jongens. En omgekeerd: 
duizenden jongens gaven hun vertrouwen aan Don Bosco. Hij werd voor hen 
een goede gids, een veilige toeverlaat, één aan wie ze alles konden vertellen. 
Vertrouwen: het werd een basisbegrip in zijn omgaan met jongeren.  
Vertrouwen is de sleutel van alles, zei hij. 
Maar Don Bosco wees ook verder. Hij leerde ook dat zijn jongens hun 
vertrouwen konden stellen in God. 
 
En wij? 
Krijgt vertrouwen de kans om te groeien in ons leven? Hoe bouwen wij mee aan 
een sfeer van vertrouwen? Ban alle wantrouwen. Stel je open: laat in je hart 
vertrouwen opgroeien zodat je trouw kunt zijn aan mensen. 
 
Wij ontsteken de kaars van vertrouwen. 
 
 

Jan Bosco, de dromer 
 

Neen, Jan Bosco was geen dagdromer. Geen ‘zwever’ die met zijn hoofd in de 
wolken leefde. Hij was wel een man met idealen. Idealen die hij haalde uit zijn 
geloof en zijn dromen. Op 9-jarige leeftijd de eerste en voornaamste droom. 
Later kreeg hij al dromend nog vele aanmoedigingen en oproepen om zijn werk 
verder te zetten. Voor hem waren dromen geen bedrog. Integendeel.  
En Jan had nog andere dromen: die vertelde hij in zijn avondwoordjes aan zijn 
jongens. Zovele jongens werden persoonlijk aangesproken omdat Jan Bosco hen 
herkend had in zijn dromen. Jan Bosco liet zich leiden door zijn dromen. Hij zag 
daarin een vingerwijzing van God. 
 
En wij? 
Hoe dromen wij onze toekomst? Zijn wij bereid de prijs te betalen om onze 
dromen waar te maken? Of vluchten wij liever in dagdromerij, in alles wat ons 
afhoudt van onze taken? 
Richten ook wij ons leven volgens onze idealen? 
 
Wij ontsteken de kaars van de idealen. 
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Don Bosco, hij leeft 
 

31 januari 1888. Half vijf in de morgen. Omringd door zijn eerste trouwe 
medewerkers, een 30-tal salesianen, stierf Don Bosco. 
Zijn leven was een dienst geweest aan de jeugd van Turijn. 
Nu 120 jaar later, is het voor iedereen duidelijk: Don Bosco leeft. 
Hij leeft in de 1535 huizen waar meer dan 17000 salesianen werken met en voor 
de jongeren. 
Hij leeft bij de meer dan 17000 zusters die zich naar het voorbeeld van Don 
Bosco en Maria Mazzarello inzetten. 
Hij leeft daar waar medewerkers en weldoeners begaan zijn met het werk van 
Don Bosco in deze tijd. 
Hij leeft bij iedereen die met jongeren is begaan en die het beste van zichzelf 
geven. 
Hij leeft in het hart van elke jongen die in een van de Don Boscohuizen leeft of 
studeert.  
Hij leeft ook hier in Vremde. 
 
Aan ons de opdracht om Don Bosco te doen leven. 
Hij leeft maar wanneer wij hem tot leven brengen. 
 
We ontsteken de levenskaars van Don Bosco. 
 

 
We luisteren nog even naar het lied ‘Avanti, ga door’. 
 
Nog een prettig feest gewenst. 
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Avanti, ga door 
 
Avanti, avanti, zet door! 
Ga door ook al zie je geen spoor! 
Geloof in de stem die je wenkt. 
Je roept om te zijn wie je bent. 
 
Avanti, avanti, zet door! 
Al moet je voortaan tegen stroom! 
Trotseer wat men zegt, wat men denkt! 
En zoek waartoe jij werd bestemd. 
 
De tijd is rijp 
de sprong te wagen  
en ongeremd 
storm te weerstaan. 
 
Avanti, avanti, zet door! 
Al rest je nog enkel geloof! 
Geloof in de stem die je leidt, 
je loodst door de zee van de tijd! 
 
Avanti, avanti, zet door! 
(al zie je geen spoor) 
Zet door, ook al zie je geen spoor! 
(steun op de stem van je hart) 
Beluister de stem van je hart 
(geloof in haar kracht) 
en aarzel niet langer, maar start. 
 
De tijd is rijp 
de sprong te wagen, 
van angst bevrijd 
verder te gaan. 
 
Avanti, avanti, zet door! 
Al rest je alleen nog maar hoop, 
de hoop dat een stem op je wacht 
als vuur in de donkerste nacht. 
 
Avanti, avanti, zet door! 
(al zie je geen spoor) 
Al zie je de grens van de dood! 
(vertrouw op de stem van je hart) 
Zet door tot je bent wie je bent, 
De mens… waartoe jij werd bestemd!  
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Avondwoordjes Noveen Don Bosco 

'Negen gezichten van Don Bosco’ 
 

22 januari: werken met vertrouwen 
23 januari: delen 
24 januari: herbeginnen 
25 januari: luisteren 
26 januari: humor 
27 januari: gratuit 
28 januari: persoonlijkheid 
29 januari: leren 
30 januari: geloven 

 
 

De bedoeling is dat vanuit een kort verhaal van Don Bosco een avondwoordje gegeven 
wordt. 
In die zin komt Don Bosco elke avond ter sprake. Daarom is in een eerste gedeelte een 
korte tekst voorzien die kan gelezen of verteld worden. 
Het tweede deel van het avondwoordje bevat de persoonlijke reflectie van de 
begeleid(st)er. 
Voor deze persoonlijke suggesties zijn er een aantal (beperkte) hints gegeven die je 
eventueel van dienst kunnen zijn. 
Noem dit geen 'noveen': de jongens hebben niets aan deze woordverklaring. Zeg hen 
dat we hen in voorbereiding van het feest negen gezichten van Don Bosco tonen. 
Waarom negen? Omdat het net geen tien is. Tien op tien is te volmaakt om mens te 
zijn. Met negen op tien is hij de moeite waard om gevolgd te worden 
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22 januari Don Bosco: werken met vertrouwen 
 
Om te beantwoorden aan de nood aan scholen, vooral voor eenvoudige jongens uit het arbeids-
midden, begon Don Bosco vanaf een zeker ogenblik met de uitbouw van verscheidene scholen 
rond Turijn. Hij had geen professoren of leerkrachten om er les te geven. Hij had enkel 
patronaatsjongens en een groep jonge salesianen in opleiding. Hoe loste hij dit op? In 1864 
werd het college van Lanzo geopend. Don Bosco stuurde er Don Ruffino (24 jaar) als verant-
woordelijke naartoe, samen met zeven priesterstudenten. In 1870 opende het college van 
Alassio zijn deuren. Verantwoordelijk was Don Cerruti, 26 jaar. In 1877 werd een tehuis 
geopend in Marassi, dat een jaar later naar Sampierdarena overgebracht werd. Verantwoordelijk 
was Don Albera, 26 jaar... 
Vroeger reeds had hij Michel Rua verantwoordelijk gemaakt voor zijn tweede 
zondagspatronaat. Hij was toen 17 jaar... 
 
Suggesties 
Vertrouwen en verantwoordelijkheid gaan dikwijls samen. 
Misschien kan de begeleider zelf eens nakijken waar en wanneer hij in het persoonlijk leven 
onverwacht 'vertrouwen’ kreeg en hoe daar groeikansen in lagen. 
Eventueel kan verteld worden over iemand die ooit vertrouwen gekregen heeft van de 
begeleiding en hoe die er dan positief is mee omgegaan. 
Blind zijn voor de pijnlijke situaties waarbij vertrouwen misbruikt wordt, kunnen we hierbij 
niet. Toch is de stelling: 'vertrouwen geeft groeikansen'. 
Wie weet kan het avond woordje in de richting gaan van: vertrouwen in jezelf is: je ook 
verantwoordelijk voelen voor jezelf, is ook zelf groeien. 
Vertrouwen in de andere is: je ook verantwoordelijk voelen voor de andere; dan kan ook de 
andere groeien. 
Linken met het concrete leven in onze omgeving liggen voor het grijpen en kunnen verteld 
worden. 
 
Voor Don Bosco ging dit in zijn leven nog een stuk verder: vertrouwen in jezelf en in de andere 
brengt hem tot vertrouwen in een levende God. Op die wijze voelt hij zich dan ook verant-
woordelijk omdat 'in mensen' meer en meer het geloof kan groeien in een levende God. 
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23 januari Don Bosco: delen 
 
1843. 
Don Bosco stapt een kapperszaak binnen. Een klein ventje van 11 jaar, Carlo Gostini, komt 
hem inzepen. Don Bosco is een van zijn eerste klanten. Hij laat zich - tot grote ontsteltenis van 
de baas - ook scheren. 
De kleine trilt als een espenblad van schrik: dat heeft hij nog nooit gedaan. Don Bosco raakt 
echter 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 de jongen 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'. 
 
Suggesties: 
Delen zien we meestal als iets materieels. Doch er zijn nog veel andere dingen die je kunt 
delen: aandacht, tijd, verantwoordelijkheid, aanwezigheid, gedachten. Gedeelde pijn... 
gedeelde vreugde... 
Delen kan je in die zin ook duiden als: deel nemen aan een geheel. In die zin heeft elk deel een 
gemeenschappelijke component. 
Je kunt je als begeleiding eens de vraag stellen: wat deel ik met de gasten? Dit kan een uitgangs-
punt zijn voor een avondwoordje. 
Welke ontgoocheling is je eventueel te beurt gevallen bij dit delen? Blijf het in elk geval een 
positieve duiding geven! 
Helemaal boeiend wordt het als je op zoek gaat naar mogelijkheden waar gasten met jou als 
begeleiding 'delen'. 



57 
 

24 januari Don Bosco: herbeginnen 
 
Een avond in mei 1867. Het regent pijpenstelen. Een jongen van 15, doodmoe en verkleumd, 
staat op de deur te bonken. Don Bosco laat hem binnen, geeft wat te eten en laat de jongen zich 
warmen en drogen aan het vuur in de keuken. En dan? 
De jongen heeft geen thuis, geen geld, geen onderkomen. De vorige weken had Don Bosco nog 
enkele jongens in zijn huis opgenomen. Ze waren er echter met dekens en al wat ze vonden en 
konden dragen, vertrokken. Hij kijkt naar de schamele jongen. Wat te doen? 
De jongen snikt zachtjes: 'stuur me niet weg'. 
Don Bosco haalt de matras van zijn bed, legt ze op enkele stenen voor het vuur en zegt: 'je mag 
hier blijven, zolang als het nodig is. Don Bosco zal je nooit wegsturen.' 
 
Suggesties 
Herbeginnen, we moeten het allemaal wel eens doen. Het is het lot van onze beperktheid als 
mens. In die zin is herbeginnen een 'houding op zich'. 
Hoeveel keer ben je als begeleid(st)er moeten 'herbeginnen'? Falen is soms een deel. Toch lukt 
het ook wel eens. 
Ga als begeleid(st)er op zoek naar gebeurtenissen, waarin je soms tegen wil en dank toch 
herbegonnen bent. 
Waarom heb je dit gedaan. Dat is het belangrijkste. 
Waarom nieuwe kansen geven aan jongeren - zonder een garantiebewijs. 
En wie weet eindigt één van jouw verhalen met een 'Happy end'. 
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25 januari Don Bosco: luisteren 
 
1860. 
Don Bosco heeft voor zijn werk veel mensen nodig. Iedere zondag 500 jongens in het 
patronaat, enkele scholen, een tijdschrift met 12000 abonnees, dag- en avondonderwijs. Wie 
moet al dat werk doen? Er zijn zoveel mensen en handen nodig. Altijd is hij op zoek naar 
medewerkers van dichtbij of verder af. 
Maar er zijn ook veel mensen die hem nodig hebben. Iedere dag staan ze aan zijn deur met hun 
klein en groot verdriet: jong en oud, arm en rijk, om te geven ofte krijgen, om te vloeken ofte 
bidden. 
Iedere dag komen er precies meer, een eindeloze rij. Mensen op zoek naar geluk dat ligt in een 
woord of een ogenblik aandacht van Don Bosco. Hij besteedde er uren tijd aan. Tegen 1860 
waren ze zo talrijk dat hij van 9u tot 13u op zijn kamer vast zat, alleen maar luisterend naar 
mensen. 
 
Suggesties 
Luisteren: hiermee kan je alle kanten uit. 
Elke begeleid(st)er heeft wel concreet voorbeelden van hoe luisteren naar mensen of jongens 
belangrijker kan zijn dan spreken. 
Luisteren wil ook zeggen: respecteren en is niet te verwarren met een 'beleefd luisteren' wat 
dikwijls gebeurt met de glimlach op het gezicht, met gesloten oren en dikwijls met weinig 
respect. 
Luisteren zegt ook iets over wie luistert: het kan niet anders dan je menselijk raken. Zo hoor je 
ook echt het meetrillen van de toonaarden die ook in jezelf aanwezig kunnen zijn: 
machteloosheid, woede, vrede, onvrede, geluk... Soms kan je ook niet luisteren... ben je teveel 
met jezelf bezig... 
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26 januari Don Bosco: humor 
 
In 1834 begon Don Bosco het laatste jaar van zijn middelbare studies. Daar het te ver was om 
elke dag naar huis te gaan, verbleef hij bij een kleermaker die dicht bij de school woonde. 
Wanneer hij 's avonds klaar was met zijn huistaken, leerde de kleermaker hem hoe hij kleren 
moest maken, knopen aannaaien en gescheurde kleren herstellen. 
Dit zou hem later goed van pas komen toen er jongens bij hem kwamen en kleermaker wilden 
worden. 
Om de kleermaker aangename dagen te bezorgen toonde Don Bosco af en toe zijn goochel-
kunstjes. Zo gebeurde het eens dat de kleermaker zijn hand in zijn zak stak en voelde hoe zijn 
geldstukken in kartonnen schijfjes veranderd waren. Op een andere dag had de kleermaker 
gasten uitgenodigd, en had voor hen een lekkere kip gebraden. Ondertussen had hij Don Bosco 
goed in het oog gehouden; hij vreesde dat deze wel eens een grap zou kunnen uithalen. 
En inderdaad, toen de kleermaker de pan op tafel zette en het deksel er afnam, wipte een 
levende haan op tafel, die meteen begon te kraaien. 
 
Suggesties 
Humor kan veel relativeren. Door middel van humor kan je ook aan zelfrelativering doen. 
Ga eens op zoek naar een goed voorbeeld, naar iets wat je meegemaakt hebt. En geef aan hoe 
humor kan ontspannen. 
Humor kan ook kwetsen... alsof dat er aan elk goeds een andere kant van de medaille is. Ook 
dit kan een uitgangspunt zijn. 
Cynische humor kom je geregeld tegen. 
Maar vooral: humor kan bevrijdend zijn... Humor kan mensen ook dichter bij elkaar brengen. 
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27 januari Don Bosco: gratuit 
 
In 1854 verbreidde zich de cholera-epidemie over heel Europa. Ook de stad Turijn werd 
getroffen. 
De armenbuurt van Valdocco, waarin Don Bosco's huis was, werd het zwaarst getroffen. 800 
inwoners geraakten besmet en 500 stierven binnen de maand. Don Bosco en zijn moeder 
Margaretha hielpen onverdroten. Alle lakens, dekens, hemden... die ze maar in huis konden 
vinden, werden afgestaan aan de zieken in het noodhospitaal. De jongens van het oratorium 
moesten voorlopig maar op ruwe strozakken slapen. 
Al spoedig werd ook het tafellinnen weggeschonken om als lakens voor de zieken dienst te 
doen. En de stroom hulpbehoevenden bleef maar aanzwellen. Toen kwam moeder Margaretha 
op een wat ongewone gedachte 'kon men in zo'n noodsituatie ook niet gebruik maken van..." 
Ze legde haar mening voor aan haar zoon en Don Bosco ging er onmiddellijk mee akkoord: 
altaardoeken, lange witte gewaden, de koorkleren van de misdienaars, kortom alles wat men 
kon ontberen werd geknipt en hernaaid tot lakens, handdoeken, windels en zwachtels voor de 
vele zieken. 
Hoe meer de besmetting om zich heen greep, hoe meer verplegend personeel er nodig was. Don 
Bosco riep zijn jongens samen, verklaarde hen de rampzalige situatie en belichtte de noodzaak 
zelfs hun leven te wagen in dienst van de zieken. Veertien jongens meldden zich spontaan aan, 
en dertig anderen volgden de komende dagen. Toen in Turijn bekend werd dat Don Bosco's 
jongens in de bres waren gesprongen voor de zieken, hield de stroom verzoeken om hulp niet 
op. Van zijn jonge vrijwilligers werd geen enkele door de ziekte geveld. 
 
Suggesties 
Gratuiteit wil zeggen eens iets 'voor niets' doen. Voorbeelden zijn er genoeg om deze 
belangrijke gedachte te onderlijnen. Zowel in de eigen wereld als in het tehuis. 
Je kunt deze gedachte ook tegenover de algemene gangbare norm stellen dat vandaag niets 
meer voor niets is, (of voor wat hoort wat) alles wordt commerce tot zelfs de miserie van 
individuele mensen die op TV komt. Gratuiteit is totaal anders. 
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28 januari Don Bosco: sterke persoonlijkheid 
 
Terwijl Don Bosco op een bepaalde dag les geeft, loert van achter de tuinmuur een haveloze 
gestalte. Met koude, boosaardige ogen volgt hij de bewegingen van Don Bosco. Nu dient zich 
een gunstig ogenblik aan. Snel komt een geweerloop achter de muur te voorschijn. Met koele 
blik mikt hij naar de lesgever in het lokaal. Een onverhoedse knal verscheurt de stilte. Don 
Bosco wankelt en grijpt naar de lessenaar. 'Er heeft iemand geschoten' roepen een paar jongens. 
'Daar', schreeuwen anderen en ze wijzen naar buiten, waar in de verte een man wegholt. 
Ontzet springen ze recht en snellen naar Don Bosco toe. Deze blijft rustig staan, wat bleekjes, 
maar toch kalm. Warempel, een kogel is net langs hem heen gevlogen: tussen zijn arm en zijn 
lichaam in, zonder hem te raken. Alleen zijn toga is wat geschonden. 
'Dat was een grapje', zegt Don Bosco met vaste stem, de groep kalmerend. 'Een grapje van 
iemand zonder veel fatsoen. Ja, zo gaat het, als dommeriken met kogels spelen. Jammer van 
mijn toog.' En hij hervat de les. 
 
Suggesties 
Dit verhaal behoort tot een van de 'straffe' toeren van Don Bosco en is naderhand 
opgeschreven. En zoals in veel 'vedettenverhalen', zal de schrijver er wel een schepje bovenop 
gedaan hebben. Don Bosco zal ook wel schrik gehad hebben... en zoals het in de tekst staat, zal 
het misschien niet letterlijk gelopen zijn. Maar wat wil de tekst betekenen? 
In deze tekst staat dat Don Bosco voort doet, ook al heeft hij een tegenslag en hebben mensen 
het op hem gemunt. 
Ook bij ons denken wij wel eens, en meestal ten onrechte, dat mensen het op ons gemunt 
hebben (jongens, opvoeders, jeugdrechters, collega's...)- Maar of het terecht is of niet, gewoon 
je best blijven doen is beter dan bij de pakken te blijven zitten. 
Doe goed en zie niet om... 
Wie bang is krijgt ook slagen... 
Het zijn 2 gezegden die je misschien inspireren om zelf eens te gaan zoeken of er geen 
momenten waren waarbij je gekozen hebt om niet bij de pakken te blijven zitten... 
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29 januari Don Bosco: leren 
 
We zijn in 1862. 
Don Bosco's werk breidt zich uit, doch het politiek klimaat in de streek van Turijn is zeer 
ongunstig voor Don Bosco en zijn werk. Hij wil dat zijn school door de staat erkend wordt. 
Omdat hij niet door de staat betaald wordt, kan hij geen gediplomeerde leerkrachten in dienst 
nemen, tenzij vrijwilligers. Daardoor is Don Bosco genoodzaakt enkele van zijn priester-
studenten (die overigens al heel wat jaren universiteit achter de rug hebben, maar toch geen 
staatsdiploma hebben) in het humaniora-onderwijs in te schakelen. 
Ridder Francesco Selmi, inspecteur van onderwijs te Turijn, laat niet na stappen te ondernemen 
om Don Bosco's scholen te doen sluiten. 
In een nogal hevig gesprek kan Don Bosco hem ervan overtuigen dat hij zich louter voor 
armen en behoeftigen inspant. Mogen zij, die anders helemaal geen onderwijs krijgen, omdat de 
materiële middelen ontbreken, niet gevormd worden door vrijwilligers? Het studiepeil staat 
bovendien zeer hoog. 
 
Suggesties 
Don Bosco heeft altijd veel aandacht gehad voor lesgeven en leren. Ook hier in Vlaanderen 
zie je dat aan de scholen die er zijn en aan de manier waarop ze werken. Overal in de wereld 
zijn deze scholen bekend. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat Don Bosco kiest om te leren. 
Groeien als mens is steeds bijleren in de wereld. 
Dit staat wat haaks op de leefwereld van onze jongeren. Een aantal wil liever niet leren. 
Ook hier kunnen we eens zoeken naar iets in de richting van: ik dacht dat ik in die situatie of 
van die mens niets kon leren doch... het heeft anders uitgepakt. Misschien kan je vertellen over 
de dingen die je zelf graag zou leren. 
In elk geval ligt de klemtoon op: langs het leren kan je beter mens worden. 



64 
 

30 januari Don Bosco: geloven 
 
Heb je al ervaren in je leven datje door iemand ten volle wordt aanvaard? 
Dan groeit je vertrouwen in mensen. 
Hoe kon Don Bosco zo sterk vertrouwen in zijn jongens en in alle mensen? 
Hij wist zichzelf ten volle aanvaard! Door mensen: zijn moeder, zijn vrienden, zijn jongens. 
Maar geen mens kan je laten ervaren dat hij je helemaal aanvaardt. 
Don Bosco wist en ervoer echter dat God hem en ieder mens honderd procent aanvaardde. 
Dat was zijn rotsvast fundament. Daarop steunde heel zijn leven. 
Daardoor kon hij zoveel vertrouwen geven. 
Hoe vaak zei hij niet: 'Vrees niets! God is met ons! Vrees niet! God zal u helpen.' 
 
Suggesties 
Het is duidelijk dat Don Bosco geloofde in een persoonlijke God. Nu konden sceptici daar 
vraagtekens bij zetten, het gaf hem blijkbaar toch een onvermoede sterkte. 
We kunnen eventueel deze volgorde eens bevragen: Geloven in jezelf... een belangrijke 
voorwaarde voor vrede en vrijheid Geloven in de andere... even belangrijke voorwaarde voor 
vrede en vrijheid Geloven in iets dat groter is... is dan heel dicht bij! 
Wie weet kan je een verhaal vertellen van je sterk voelen in iets omdat je er in gelooft. 
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ACTIVITEITEN 
 
Doel: de kinderen/jongeren maken kennis met de figuur van Don Bosco d.m.v. een tocht.  
Het kompas, uit het opvoedingsproject in kaart gebracht is aangepast aan de 
kinderen/jongeren, geeft doorheen het spel richting en leidt beide groepen bij hun 
ontdekkingstocht rond de figuur van Don Bosco.  
 
Spel: de verschillende windrichtingen van het kompas zijn voorzien van kernwoorden die te 
maken hebben met het leven van Don Bosco en het opvoedingsproject. Deze kernwoorden 
zijn als het ware stophaltes op hun tocht. Aan iedere halte is er een slagzin/een tekening terug 
te vinden, wordt er een kort anekdotisch verhaaltje verteld en voert de groep een specifieke 
opdracht uit, welke samenhangt met dat kernwoord.  
Iedere groep draait aan het kompas om hun richting te bepalen. Het woord waar het 
kompaspunt halt houdt, is de opdracht die ze moeten uitvoeren. 
 
Terrein: weide achter stroppen of sporthal bij regenweer. 
 
Groep 1:  
Groep 2:  
 
 
DROOM 

Slagzin: … had ik een droom die men hele leven … 
Tekening: 

 
Anekdotisch verhaaltje: Don Bosco had verschillende dromen tijdens zijn leven. En in al 
die dromen stond hij steeds voor een onmogelijke opdracht. Zo moest hij een basiliek gaan 
bouwen, moest hij de jongens van de straat die vechten als wilde wolven veranderen in 
lieve/zachtaardige lammetjes, …  
Hij vertelde zijn dromen aan enkele mensen; die hem uitlachten en voor zot verklaarden 
want hij had geen geld om de basiliek te bouwen en ze geloofden er niet in dat de jongens 
konden veranderen. Don Bosco twijfelde zelf want hij wist niet onmiddellijk hoe hij het 
moest aanpakken. Hij liet zich niet ontmoedigen, bleef in zijn dromen geloven en 
probeerde deze te realiseren/ echt te maken. Door vol te houden, vond hij hier en daar 
geld, mensen die wilden helpen en kon hij een grote basiliek bouwen. Ook de vechtende 
jongens van de straat wilde hij zo maar niet opgeven. Door lange tijd te tonen en voor te 
doen hoe ze zich moesten gedragen, lukte hij erin om van de vechtende jongens 
zachtaardige lammetjes te maken.  
 

 
DAGCENTRUM DE WIP 

HALLE 
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Opdracht: droomopdracht – dromen maar 
Beeld je in dat de wereld aan je voeten ligt, dat geen berg te hoog en geen zee te diep is, 
dat je luidop mag dromen en niets of niemand je tegenhoudt om deze te realiseren.  
Denk er even over na en probeer dan iets te tekenen, te schrijven over je meest geliefde 
DROOM. 

 
 
DE SPEELPLAATS 

Slagzin: loop naar de pomp! 
Tekening: 70-71 28 groene boekje 

 
Anekdotisch verhaaltje: Don Bosco kocht een loods om zijn straatkinderen een onderdak 
te geven. Van het afdak maakte hij een echte thuis; hij knapte het op en liet er een 
waterpomp plaatsen; waar een bron met drinkwater doorliep.  
Tegen nieuwe kinderen/jongeren zei hij naar de pomp te gaan; omdat daar steeds veel 
mensen en kinderen waren. Ook Don Bosco was er vaak te vinden. Ze kwamen er hun 
dorst lessen, hun maïsbroodjes (pagnotta) weken als ze hard waren. Het was er steeds een 
levende drukte; een plaats waar mensen bleven hangen, waar ze elkaar ontmoeten, leren 
kennen en vertrouwen kregen in de andere en Don Bosco. 
Opdracht: vertrouwensopdracht - vertrouwensspelletje 
Vorm een cirkel. Om de beurt staat één iemand in het midden. Deze spant zijn lichaam op 
en laat zich naar voor, naar achter, … vallen. De groep moet de persoon opvangen en 
veilig terugduwen.  
 
Ga per 2 staan en vorm een lange rij bvb. : : : : : : 
Strek je armen voor je uit. Doe je armen omhoog wanneer er iemand komt aangelopen. 
Om de beurt mag er iemand tussen de rijen doorlopen.  
Als het lukt, mag je het een keertje sneller proberen.  
 
Ga per 2 staan.  
Één iemand doet een blinddoek om en begint te lopen bij het start signaal. 
De andere moet voorkomen dat zijn partner tegen de muur, de boom, de paal, … botst 
door tijdig een stop signaal te geven. 

 
 

DE SCHOOL 
Slagzin: laat me naar een echte school gaan 
Tekening: 18 - 85 

 
Anekdotisch verhaaltje: Don Bosco probeerde met de jongens van de straat aan hun 
toekomst te werken. Hij probeerde de jongeren te motiveren en nodigde hen uit iets/een 
vak/een beroep te leren (kleermaker, boekenbinder, meubelmaker) zodat ze later een job 
konden uitoefenen. Hij leerde de jongeren schrijven, lezen, rekenen, gaf les uit de 
catechismus en probeerde bij iedere jongere te ontdekken waar ze goed in waren; waar ze 
verder mee konden in de toekomst.  
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Opdracht: wie zoekt die vindt! 
Zet de letters in de juiste volgorde en lees de zin correct. De eerste en laatste letter van 
ieder woord staan op de juiste plaats. 
 
Don Bosco vond het belangrijk te ontdekken waar je goed in bent 
Don Bcoso vnod het brleaijnk te onkdteken waar je gedo in bnet 

 
 
VRIJE TIJD (VRIJHEID) 

Slagzin: over het touw liep ik als over de weg 
Tekening: 24 - 28 

 
Anekdotisch verhaaltje: Don Bosco lette erop dat zijn kinderen/jongeren na de school, 
voor de mis voldoende vrije tijd overhielden en ontspanden. Hij speelde en rende met hen, 
voerde een circusnummertje op en nodigde de kinderen/jongeren uit het ook een keertje te 
proberen. 
Opdracht: actieve opdracht - actiefje 
Waag je net als Don Bosco een echte acrobaat en duik de circuskoffer in.  
 
Kop en staart tikspel 
Ga achter elkaar staan en neem de schouders vast van diegene voor je.  
De kop van de ketting moet nu de staart proberen tikken. Gelukt? Dan schuif je door en 
mag de volgende proberen.  

 
 

THUIS 
Slagzin: er is altijd wel die andere die weet waar het om draait 
Tekening: 

  
Anekdotisch verhaaltje: Don Bosco wilde aan zijn jongens een thuis geven. Een thuis is 
meer dan stenen hebben en een dak boven je hoofd. Het gaat erom je welkom te voelen, 
gewaardeerd te worden in de dingen die je kunt en je plekje te vinden tussen de mensen. 
Opdracht: estafette – bouwopdracht 
Ga op een rij staan. Ieder loopt om de beurt met een doos tot het afgesproken punt. Stapel 
de dozen tot een huis/toren. Enkel zo kunnen jullie de woordpuzzel oplossen en de 
personen vinden die wel eens weten waar het om draait.  
 
 

DE PAROCHIE (zingeving, filosoferen) 
Slagzin: ik begrijp het allemaal niet, zuchtte hij. De vrouw legde haar hand op zijn hoofd. 
Op het gepaste moment zal je alles begrijpen. 
Of ik kan fluiten!  
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Tekening: 22 -24 - 28 

 
Anekdotisch verhaaltje: (of p69) toen Don Bosco een half jaar priester was, ontmoette hij 
Bartolomeo Garelli. Hij was een jongen van 16 jaar uit de stad; had een vuil gezicht, 
kleverige haren, was door zijn kleren gegroeid en werd verjaagd door de deken. Don 
Bosco liet hem terug halen en had een kort gesprekje met hem.  
De jongen was wat verlegen, hield zijn hoofd naar beneden en antwoordde op de vragen 
die hem gesteld werden. Hij kon niet lezen, niet schrijven en niet zingen; maar toen Don 
Bosco vroeg of hij kon fluiten, richtte hij zijn hoofd verwonderd op en keek Don Bosco 
recht in de ogen. Bartolomeo Garelli kwam de volgende zondag terug met zijn kameraden 
(arm, verweesd, analfabeet, uitgebuit, met strafregister, verbitterd, …) Het begon met 
enkele en het werden er steeds meer. Ze leerden bidden, kwamen eten en spelen; eerst 
alleen op zondag, dan tijdens de week en later kwamen ze dag en nacht. Ze vormden 
samen een groep die aan elkaar hangt, een parochie en deden samen dingen die ze alleen 
niet konden.  
Opdracht: filosofeeropdracht - even rustig worden en filosoferen 
Vertrekken vanuit iets waar ze triestig van worden, niet leuk vinden. 
Wat willen ze veranderen. Discussie hoe ze dat kunnen veranderen.  
 
Als groep gedurende een aantal minuten fluiten. De één neemt van de ander over; wanneer 
die niet meer kan. Het gaat erom samen hetzelfde doel te bereiken.  
 
 

RELATIES (VERANTWOORDELIJKHEID) (communicatie ifv relatie aangaan) 
Slagzin: samen verder gaan 
Tekening: 97 - 98 

 
Anekdotisch verhaaltje: Don Bosco wilde zijn jongens het gevoel geven iets te kunnen, 
iets waard te zijn. Hij vond het dan ook belangrijk om hen in te schakelen en hen te vragen 
iets te doen wat ze konden. Zo leerden ze verantwoordelijk te zijn, zorg te dragen voor 
mekaar en maakte hij hen onmisbaar binnen de groep, het gebeuren. Op die manier kregen 
ze ook (een) zin, een doel in hun leven.  
Opdracht: seinopdracht ahv vlaggen - seinen 
De groep splitst zich op. Iedere groep krijgt een zin die met vlaggen naar de overkant 
geseind wordt. De andere groep moet de seinen ontcijferen en de zin noteren.  
 
Groep 1: de jongens leerden verantwoordelijk te zijn 
Groep 2: en zorg te dragen voor mekaar  
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LEEFGROEP (VERBONDENHEID) 
Slagzin: samen schept een band 
Tekening:  

 
Anekdotisch verhaaltje: Don Bosco deed heel wat samen met zijn jongens. Hij was er van 
overtuigd dat samen studeren, samen bidden, samen werken, samen spelen, samen eten en 
samen feesten een band schept tussen hem en zijn jongens, tussen zijn jongens onderling. 
Het samen doen maakt dat ze mekaar leren kennen, dat er band ontstaat en ze leren 
rekening houden met mekaar. 
Opdracht: cordé opdracht – en cordé 
Hou rekening met mekaar en leg en cordé het aangeduide parcours als groep af.  
Ga in de aangeduide volgorde staan. De begeleiders gaan jullie dmv een touw aan mekaar 
verbinden. Zo moeten jullie samen een aangeduid parcours afleggen. Houdt rekening met 
mekaar zodat iedereen kan volgen en niemand valt. 
(bvb. Lichte looppas, slalommen tussen de bomen, door het klimrek, achterwaarts stappen, 
…) 
(bvb. Lichte looppas, slalommen tussen de touwen, over een Zweedse bank, …) 

 
MATERIAAL 
- Slagzinnen 
- Tekeningen 
- Opdrachtenkaartjes 
- Flap ifv droom tekenen 
- Stiften, potloden 
- Blinddoeken  
- Circuskoffer  
- Monocicle 
- Goochelhoed 
- Dozen met woorden op ifv huis bouwen 
- Filosoferen 
- Seinopdracht 
- 2xcodes: seinen met vlaggen 
- Vlaggen 
- Touw 
 
BEVRAGEN: moet er nog een inleidend verhaal zijn rond Don Bosco? 

Spelen de 2 ploegen dezelfde of een verschillende opdracht? 
Indien een verschillende opdracht: doel: zo snel mogelijk de Don Bosco express 
spelen en alle haltes doorlopen.  
De parochie 

DOEN:  
Kompas ontwerpen met ronddraaiende punt 
Tekeningen, naamkaartjes, opdrachtjes uitknippen en lamineren 
Opdrachtenkaartjes maken en lamineren. 
Aangepaste tekeningen afprinten 
Kaart op A3 afdrukken 



70 
 

Het oproepsignaal is het gelijktijdig heen en weer zwaaien met de beide vlaggen.  
Een interval tussen twee woorden geef je aan door de beide vlaggen naar de grond te laten 
wijzen.  
Na het oproepsignaal roept de ontvanger ‘Ja’ om aan te geven dat hij de letter begrepen 
heeft.  

 
A: 

 

B: 

 

C: 

 

D: 

 
E: 

 

F: 

 

G: 

 

H: 

 

I: 

 

J: K: L: 

 

M: 

 

N: 

 

O: P: 

 
Q: 

 

R: 

 

S: 

 

T: 

 
U: 

 

V: W: 

 

X: 

 

  Y: Z: 
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VRIJE TIJD 
 
 
 
 
 
 

 
DE THUIS 

 

 
DE PAROCHIE 

 

 
 
 
 
 
 

RELATIES 
 
 
 
 
 
 

LEEFGROEP  
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Beeld je in dat de wereld 

aan je voeten ligt, dat 
geen berg te hoog en 

geen zee te diep is, dat je 
luidop mag dromen en 

niets of niemand je 
tegenhoudt om deze te 

realiseren. 
Denk er even over na en 

probeer dan iets te 
tekenen, te schrijven over 

je meest geliefde 
DROOM. 

Krijg  
vertrouwen  
in de ander 

 

 
Wie zoekt 
Die vindt 

Don Bcoso vnod het 
brleaijnk te onkdteken 
waar je gedo in bnet 

 
 

 
 
 
 

Waag je net als Don 
Bosco een echte acrobaat 
en duik de circuskoffer 
in.   

 
 
 
 
 
 

 
Voer samen de 

bouwopdracht uit en jullie 
vinden de personen die weten 
waar het wel eens om draait 

 

 
Fluit samen wat je alleen niet 

kan 
 
 

 
 
 
 

Sein de boodschap door naar 
de andere ploeg 

 
 
 
 
 
 
 

Enkel door rekening te 
houden met elkaar  

kunnen jullie  
en cordé het parcours 

afleggen 
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ENKELE TEKENINGEN 
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