Begeleidende brief
Beste jury
Na lang zoeken hebben we uiteindelijk gekozen om onze opdracht op te splitsen in 2 delen.
Namelijk een creatief deel en een meer informatief deel. Als eerste hebben we een verhaaltje
gemaakt om het thema armoede over te brengen aan kleine kindjes, zonder dat het
confronterend of persoonlijk opgevat kan worden. Anderzijds hebben we ook een wereldbol
met daarbij een mindmap gemaakt, als verwerking van de leerstof die we de voorbije weken
gezien hebben in de lessen niet-confessionele zedenleer.

1. kleuterboekje
Wij kozen ervoor om een boekje te schrijven met als doelpubliek kleuters. Eén op vijf
kinderen in België woont in armoede. Wij hebben in ons verhaal de kinderen vervangen door
konijntjes. Ten eerste is het minder serieus en zullen ze het beter begrijpen. Ten tweede zullen
kinderen die het misschien niet zo breed thuis hebben zich minder snel aangesproken voelen.
In een gewone kleuterklas zijn er gemiddeld één tot drie kinderen die in armoede of net aan
de armoede grens leven.

1.1Armoede elementen in het verhaal
In ons verhaaltje hebben we bewust voor 5 konijntjes gekozen. Dit omdat 1/5 kindjes in
België in armoede woont. 4 konijntjes wonen aan de Zuidkant, daar schijnt de zon vaak en
leiden ze een goed leven. Stampertje daarentegen woont aan de Noordkant van de heuvel.
Daar kan de zon niet komen en hij leeft een sober leven. We hebben dus een symbolische
ruimte gekozen, maar zijn er ons van bewust dat dit andersom is in het echt leven. Het
zuiden van de wereld is namelijk armer dan het Noorden. Mensen die in armoede leven
hebben vaker ook een slechtere huisvesting. Daarom is er een groot verschil tussen de
holletjes aan de Noordkant en de holletjes aan de Zuidkant van de heuvel. Ook zijn grote
broer zal nooit een holletje aan de Zuidkant van de heuvel kunnen betalen. Door gebrek
aan geld kan de mama van Stampertje ook geen kwaliteitsvol voedsel veroorloven. Ze is
lang op weg om eten te zoeken, en dan nog zijn het worteltjes met wormpjes. Armoede
komt ook vaak voor over de generaties heen. De grote broer van Stampertje vindt dus zelf
ook geen woonst. Alleenstaande ouders hebben een grotere kans op armoede. De papa van
Stampertje heeft hen verlaten. De mama moet Stampertje en zijn grote broer nu alleen
opvoeden.

1.2Boodschap
Onze boodschap is vooral om zo’n zwaar en serieus onderwerp toe te lichten aan jonge
kindjes.

2. De wereldbol en mindmap
Voor ons tweede project hebben we een wereldbol gebruikt en bewerkt . De 15 armste landen
zijn ingekleurd met goudkleurige stift. Zo krijg je een overzicht van waar de mensen het armst
zijn. Naast het inkleuren van de landen, hebben we verschillende weetjes en cijfers over
armoede aangebracht op de wereldbol. Als tweede deel van ons tweede project hebben we een
mindmap gemaakt over extreme armoede. We hebben 4 contineten apart besproken: Azië,
Amerika, Afrika en Europa. Per continent hebben we 4 kenmerken genoteerd op onze
mindmap. Wat ons opviel was dat armoede wereldwijd een groot probleem is. Voordien
dachten we dat armoede zich vooral afspeelde in Afrika en Azië. Maar zelfs in België is 1/7
arm, en dat is ook veel.

Reflectie
We zijn blij dat we dit kunnen indienen. Het kostte ons wat tijd om op dit idee te komen maar
we zijn bijzonder trots op het resultaat.

