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ZINZORG & PASTORAAT 
DEEL 3: ACTIVITEITEN VOOR DE 

TOTALE ONTWIKKELING 



 Spiritualiteit beleven via 

 hoofd – hart – handen – geest. 
 

Deze impulsen werden in verschillende leeftijdsgroepen 

opgesteld. Zo is er voor iedere leeftijdsgroep iets 

voorzien. De meeste activiteiten kunnen ook voor andere 

leeftijdsgroepen doorgaan. Het is belangrijk om 

activiteiten uit te zoeken die het meest aansluiten bij de 

leefwereld van de klasgroep, om er het beste van te 

kunnen genieten samen. 



Suggesties voor het hoofd. 

  

Kleinste kinderen 

  

Dominospel  

met personages, woordenschat en begrippen in het 

thema van de Zuidactie. 

- brommer 

- rugzak 

- helpende handen 

- kind dat zich verstopt achter eigen handen. 

- gezicht broeder Saul 

- Bal 

- Zon (buiten) 

- verdriet (traan op gezicht) 

  

De kaartjes worden eerst samen besproken, nadien 

kunnen ze als domino spel worden gebruikt. 

Jonge kinderen 

  

Filosofisch gesprek: 

De kinderen die broeder Saul gaat bezoeken komen bijna 

nooit naar buiten. 

Wat denk jij hierover, als kinderen zich moeten verstoppen? 

Als ze niet gezien mogen worden door de andere mensen? 

Wat missen deze kinderen denk je? 

Wat zou jij denken of wat zou je doen in hun plaats? 

Bestaat dit ook bij ons? 

Wat zou God hierover denken? Of Jezus? 

Of wat zouden ze doen? 



Brommer 

  

Zon Rugzak 

Bal 

  

Helpende 

handen 

Koffie 

Ster  

(pentagram, 

vlag) 

Broeder Saul 

  

Afrika 

Roos Kind dat zich 

verstopt 

Drum 

Bingospel met elementen uit de Zuidactie: 

 

Oudere kinderen: 

 

De kinderen ontcijferen telkens een 

omschrijving van de situatie van een kind uit de 

campagne en zoeken er de passende foto bij.  

De omschrijving is volledig of gedeeltelijk 

opgemaakt in Ethiopisch schrift. 

  

*** Omschrijvingen maken**** 



Kleinste kinderen 

  

Kringgesprek (dit gesprek kan iedere dag eventjes 

terugkomen, zodat niet alle kinderen tegelijk aan 

bod hoeven te komen en de aandacht steeds bij het 

gesprek kan blijven). 

  

Ieder kind krijgt een stickertje in de vorm van een 

hart, en mag kiezen waar op de grote zoekplaat hij 

of zij graag wil zijn en er het stickertje plakken. 

Ondervraag eventjes kort waarom het kind precies 

dit plekje heeft uitgekozen op de tekening. 

  

  

Jonge kinderen 

  

Spel: de verstopte kinderen. 

 

De kinderen zitten in een kring, centraal in de kring 

liggen de foto’s van de verschillende kinderen uit de 

campagne. We gaan eerst foto per foto bespreken hoe 

de kinderen zich zouden voelen in hun situatie. 

  

Nadien gaan we op zoek welke behoeften bij deze 

kinderen passen. Voor ieder kind zoeken we minstens 

één passende kaart. 

  



Eén van de kinderen mag nu broeder Saul zijn, 

hij gaat eventjes naar buiten. Ondertussen spreken 

de ander kinderen af wie de kinderen of het kind 

van de Zuidactie zal spelen.  

  

Broeder Saul mag nu terug binnenkomen, hij gaat 

op de schoot zitten bij de kinderen in de kring en 

probeert zo te weten te komen wie de verstopte 

kinderen zijn. Als hij bij één van deze kinderen op 

de schoot gaat zitten dan geven zij een teken door 

met hun handen de ogen van broeder Saul te 

‘verstoppen’. Als hij een kind gevonden heeft uit 

de campagne, probeert hij zo snel mogelijk de 

juiste behoeftekaart te bezorgen aan het kind.  

De bedoeling van het spel is dat broeder Saul zo 

snel mogelijk alle kinderen met hun juiste 

behoeften heeft kunnen vinden. 

Oudere kinderen 

  

Vriendschapsgesprek. 

Voorbereidende invuloefening: 

Voor deze oefening hebben de kinderen een sjabloon nodig 

van een silhouet. 

De kinderen noteren op de voorkant van het silhouet wat  

er zichtbaar is aan hun persoonlijkheid, iets wat de 

buitenwereld duidelijk van hen te zien krijgt. (bv: ik kan 

goed dansen, ik ben sterk, ik ben sportief… ) 

De andere kant van het silhouet kleuren de kinderen in 

met een grijs potlood, tijdens het inkleuren denken ze na 

over iets wat de buitenwereld (nog) niet over hen weet,  

of te zien gekregen heeft. 

  



De kinderen mogen hierover per twee in gesprek 

gaan. Na het gesprek mogen ze de twee 

binnenkanten tegen elkaar lijmen en zo ontstaat er 

een nieuwe figuur uit het gesprek. 

  

*De figuurtjes kunnen een plaatsje krijgen in de 

godsdiensthoek of tijdens een viering. De 

getuigenissen van de kinderen kunnen als basis 

dienen voor korte gebedjes. 

  

Suggesties voor het lichaam 

  

Kleinste kinderen 

  

Een yoga-reisje naar Ethiopië. 

*Afbeeldingen van de vetgedrukte woorden* 

 

We nemen het vliegtuig naar Afrika, naar Ethiopië. 

Daar is er veel zon (we doen de zonnegroet). 

We gaan op stap op zoek naar water. 

Dan gaan we samen koffie maken: we hakken  

de boontjes en ademen mee door de neus. 

Er komt een leeuw op bezoek. 

We kleuren samen de ster op de vlag. 

(De kinderen kleuren in stilte een pentagram in,  

of de vlag van Ethiopië) 

  

*Deze tekeningen kunnen een plaats krijgen in de 

godsdiensthoek. 

  



Jonge kinderen 

  

Ken je de traditionele dans uit Ethiopië? Het is een 

dans waarbij je vooral met je schouders beweegt. 

Deze filmpjes kunnen je inspiratie geven om samen 

te dansen in een kring:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=WJ6Fd1nIQHY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kTjPSiP-Ux8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SroTt2mdSgw 

  

  

  
Oudere kinderen 

  

De kinderen maken een collage-landkaart van 

Ethiopië, of een collage in een groot pentagram. 

Ze gebruiken foto’s die ze op internet vinden, 

foto’s van de Zuidactie en ze noteren hun eigen 

indrukken erbij. 

  

  

*De zelfgemaakte collages kunnen dienen als 

decorelement tijdens de viering. 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ6Fd1nIQHY
https://www.youtube.com/watch?v=kTjPSiP-Ux8
https://www.youtube.com/watch?v=kTjPSiP-Ux8
https://www.youtube.com/watch?v=kTjPSiP-Ux8
https://www.youtube.com/watch?v=SroTt2mdSgw


Suggesties voor Geest 

 

Vriendschapsritueel: foto 

In de traditionele gebruiken is er een ritueel waarbij 

kinderen mekaars lichaam beschilderen, als twee 

kinderen dezelfde lichaamsbeschildering hebben 

gemaakt dan betekent dit dat ze hele goede vrienden 

zijn.  

  

De kinderen kunnen op papier een gezicht of lichaam 

beschilderen, met wattenstaafjes en verf. 

De kinderen kunnen met verf en wattenstaafjes 

mekaars gezicht of handen versieren. 

Nadien kan er  een vriendschapsritueel worden 

bedacht, er kan een gebaar worden afgesproken om 

de vriendschap uit te beelden in de kring. 

 *Er kunnen foto’s genomen worden voor in de viering* 



 Voetwassing 

 

Broeder Saul gaat de voeten wassen van een mevrouw 

die lijdt aan elephantiosis, dat is een aandoening aan 

de voet waardoor deze helemaal opgezwollen is en 

ook infecteert. Broeder Saul houdt er niet van om dit 

te doen, maar hij doet het toch vanuit diep respect en 

om nog verdere infecties te voorkomen. De 

voetwassing is ook in onze cultuur een teken van 

respect voor de andere. 

  

In de klas kan ook een ritueel worden bedacht om de 

respect te tonen aan elkaar. (bv mekaar zegenen met 

water, mekaars handen wassen, ….). 

Door het ritueel regelmatig te herhalen krijgt het een 

betekenis voor de kinderen. Het kan ook worden 

ingezet als er conflicten zijn. 

*Het ritueel kan ook een plaats krijgen in de 

viering* 

 

Een Ethiopische engel inkleuren 

 

Bijlage 

Deze engel kan ook een stilteoefening zijn voor alle 

leeftijdsgroepen. De oudere kinderen kunnen 

achteraan ook een wens noteren op hun engel voor de 

kinderen van de Zuidactie (of voor wie ze willen). Er 

kan ook iets verteld of gevraagd worden aan God.  

*Deze engeltjes kunnen ook een rol spelen in de 

viering* 



Kleinste kinderen 

  

Ademhalingsoefening met roosje. 

Voor deze oefening heeft u voor ieder kind een rozenknop 

nodig. De kinderen nemen eerst de bloem in de hand en 

we nemen de tijd om goed te kijken naar de roos, we 

maken het stil binnen in ons en kijken naar de vorm van 

de blaadjes….de kleur…..naar hoe alle kleine blaadjes 

samen deze mooie bloem vormen. 

  

Nadien gaan we het roosje dicht bij onze neus houden, en 

inademen om de bloemengeur naar binnen te laten 

komen. Als we uitademen dan ademen we uit door de 

mond, net alsof we een kaarsje uitblazen. 

  

We doen dit een paar keer, aan het einde sluiten we heel 

eventjes onze ogen en blijven nog héél eventjes rustig 

zitten. 

  

Na de oefeningen worden de roosjes aan een vriendje 

gegeven, en nadien in het godsdiensthoekje geplaatst. 

  
Jonge kinderen 

  

Bloemenmandala met rozenblaadjes en 

koffieboontjes. 

De kinderen maken op rustige muziek een mandala van 

rozenblaadjes en koffieboontjes, u kan eventueel een 

cirkel als basis voorzien. De kinderen kunnen individueel 

of in kleine groepjes werken. 

*De foto’s van de bloemenmandala’s kunnen 

geïntegreerd worden in de viering of in de 

godsdiensthoek.* 

  



Oudere kinderen 

  

Stiltespel: een aanmoedigingsrugzak maken. 

Ieder kind krijgt drie briefjes en drie enveloppes. 

Eventueel kunnen ze in een cirkel zitten met centraal 

een rugzak. De kinderen worden nu uitgenodigd om in 

stilte, op rustige muziek drie korte briefjes met 

aanmoedigingen te schrijven. De briefjes geven goede 

moed voor als er iets moeilijk gaat. Als ze klaar zijn 

met een briefje te schrijven mag deze in een enveloppe 

en in de rugzak worden geplaatst. De rugzak kan 

gebruikt worden doorheen het schooljaar om mekaar 

aan te moedigen bij moeilijke momenten, dan kan er 

een briefje worden uitgenomen door een kind die het 

nodig heeft op dat moment. 

  
*De rugzak kan ook worden meegenomen in de viering.* 


