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Pinksterconferentie 2013
Van 18-20 mei vond de
Pinksterconferentie van EIRENE
plaats in Solingen, een plaats in
Duitsland dicht bij Düsseldorf.
Voor mij was het mijn eerste
Pinksterconferentie. Eerdere jaren had
ik steeds geen tijd om te gaan, maar dit
jaar ging het eindelijk lukken. Het werd
meteen en spannende aangelegenheid,
omdat er niemand van het bestuur
van EIRENE NL aanwezig kon zijn.
Daarom had ik de eer om het bestuur
in de ALV van EIRENE Internationaal te
vertegenwoordigen. Gelukkig hoefde ik
het niet alleen te doen: Jet Visser, oudbestuurslid, ging mee naar de conferentie.
Zij is al vaak op de Pinksterconferentie
geweest, en liep er dan ook veel
bekenden tegen het lijf.
We vertrokken al vrijdagavond
met de trein, zodat we ons niet op
zaterdagochtend hoefden te haasten.
In Solingen was het nog even zoeken
in het donker omdat het kaartje (en
de plaatsing van straatnaambordjes)
niet zo duidelijk was, maar met hulp
van vriendelijke bewoners lukte het
dan toch. Rond half elf waren we in het
Friedenszentrum Solingen.Vrijdagavond
hebben we nog wat gedronken met
anderen die er al waren, en toen was het
tijd om te gaan slapen.
EIRENE-projecten
Zaterdagochtend vond de ALV plaats,
waarvan u verderop in de nieuwsbrief
een verslag kunt lezen.
Zaterdagavond om half zes begon de
eigenlijke Pinksterconferentie. We
begonnen met een kennismakingsspel,
waarbij iedereen op een denkbeeldige
lijn moest gaan staan. Je plek hing af
van bijvoorbeeld de afstand vanwaar je

gereisd was (De verste afstand was Costa
Rica, de kortste vlakbij Solingen). Ook
gingen we kijken hoe lang mensen EIRENE
kenden en wie er vegetariër, vleeseter of
veganist was. Daarna mochten we anderen
interviewen, over hoe ze EIRENE leerden
kennen, wat hun mooiste herinnering aan de
vereniging is, wat hun hobby’s zijn etc. Dat
leverde erg leuke gesprekken op en was een
goede manier om snel een aantal mensen wat
beter te leren kennen.
Na het avondeten gaven beroepskrachten
uit het veld ons presentaties over hun werk
en welke rol voedsel daarin speelde. Uit
Oeganda werd er verteld hoe de grond
daar met de hand wordt bewerkt door de
vrouwen. Het beste voedsel wordt verkocht,
waardoor er minder overblijft voor de eigen
familie. De mannen verdienen soms nog wat
extra geld met werk, maar drinken dat vaak
weg in de kroeg. Het land is van de man, en
als hij sterft kan zijn vrouw weggestuurd
worden door de familie, hoewel dat gelukkig
niet altijd gebeurt. De NGO’s hier zetten zich
in om de positie van vrouwen te versterken.
Daniel, die in de Democratische Republiek
Congo werkt, vertelt hoe men probeert
grotere oogsten te krijgen door met beter
zaaigoed te werken, de gewassen beter
te planten en te verzorgen en de mensen
te leren hoe ze voedsel kunnen opslaan,
conserveren en op de markt brengen.
In Marokko wordt gewerkt aan verbetering
van de positie van vrouwen. In Germin is een
bakkerij-winkel waar 12 arbeidsplaatsen voor
vrouwen zijn, die er brood en koekjes maken
en verkopen. Door hier te werken, kunnen
de vrouwen in hun eigen levensonderhoud
voorzien (werkende vrouwen zijn nog niet
zo gewoon in Marokko). Ook is er een
alfabetiseringsproject, omdat veel vrouwen
niet kunnen lezen en schrijven.
lees verder op pag 2/3

Volg EIRENE nu op
Facebook, Twitter en You Tube.
Links vind je op de website:
EIRENE-nederland.org

Met deze keer...
EIRENE Internationaal
•
Pinksterconferentie 2013:
Voedsel en Vrede
•
Algemene leden
vergadering
EIRENE Nederland
•
Van de Voorzitter
•
Kantoorvrijwilliger
•
Algemene leden
vergadering
Projecten
•
Fakovici - Workshop
Agenda
•
Geen agendapunten

Zondag: zelf aan de slag
De volgende ochtend was het tijd om wat meer te
weten te komen over de relatie tussen voedsel en
vrede, of beter gezegd voedsel en politiek. De spreker
was Wam Kat, een van oorsprong Nederlandse kok
die al jaren in Duitsland woont en veel aandacht heeft
voor goed, eerlijk voedsel en een goede omgang met
voedsel. Hij heeft een boek geschreven met recepten
en verhalen uit zijn leven: 24 Rezepte zur kulinarischen
Weltverbesserung.

Friedenszentrum Solingen

Wam is zelf opgegroeid met vegetarisch eten, simpelweg
omdat er in zijn jeugd geen geld voor vlees was. Hij
eet zelf zo veel mogelijk lokaal geproduceerd voedsel,
ook bijvoorbeeld de “oude” groenten die mensen niet
zo graag meer eten omdat ze die te vaak in de oorlog
hebben gehad.

Vervolg voorpagina...

Misvormd voedsel
Wam vertelt hoe vreemd het er soms aan toe gaat in
onze voedselindustrie. Elke dag verdwijnen er bergen
eten in de container omdat het niet aan de normen
voldoet om in de winkels terecht te komen. En dat
terwijl de consument van die normen eigenlijk helemaal
niets af weet! In de regio rond Brandenburg liggen er
bijvoorbeeld veel stenen in de grond, en een wortel die
je daar plant, wil nog wel eens zo’n steen tegenkomen
en er dan aan beide kanten omheen groeien. Dan krijg
je een wortel met twee of meer beentjes, die vervolgens
niet in de winkels wordt verkocht omdat hij er niet
‘normaal’ uitziet. Maar waarom zou een wortel met
twee benen of een aardappel in de vorm van een hart
Van Afrika gingen we vervolgens naar Nicaragua, waar
vrouwen in een mangrovebos wonen en schelpen tussen niet lekker smaken?
de wortels zoeken om te verkopen. Het is hard werken
en lange dagen maken, waarbij ze ongeveer een dollar
per 12 schelpen verdienen, zo’n 3-4 dollar per dag. Ze
koken op mangrovehout en er loopt onder andere een
project om te zorgen dat ze minder hout gebruiken,
zodat het mangrovebos geen gevaar loopt.
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Zaaigoed
In Niger zijn allerlei projecten aan de gang. Door
verbeterd zaaigoed en goed gereedschap wordt
de opbrengst verhoogd. Ook worden kleine
halvemaanvormige kuiltjes aangelegd die het water beter
vasthouden en zo erosie tegengaan. Daarnaast zijn er
maatregelen voor scholing, onder andere over plagen
en ziekten van gewassen en hoe pompen onderhouden
en gerepareerd moeten worden. Er is een ezelskar om
zwangere vrouwen naar de dichtstbijzijnde kliniek te
brengen, die 15 km verderop ligt.

Als laatste kwam er nog een presentatie over ons eten
in de westerse wereld. Hier wordt eten weggegooid,
groenten die een iets andere vorm dan normaal hebben,
worden niet verkocht, met de bio-industrie is veel
mis, etc. Gelukkig zijn er ook initiatieven om de relatie
tot voedsel weer beter te maken, met bijvoorbeeld
burgertuinen waar mensen gratis groente uit kunnen
halen en moestuintjes in een gebied waar vroeger een
luchthaven was.
Na deze presentaties en het avondeten was het tijd om
met de voetjes van de vloer te gaan. Er werd vrolijk
gedanst, waarbij vooral de Latin muziek erg in de smaak
viel.
Wam Kat aan het woord

De ingrediënten van onze zelfgekookte maaltijd

Uiteindelijk is er op deze planeet genoeg eten, zelfs voor
twee maal de huidige bevolking. Het gaat echter om de
verdeling die niet klopt. Onze groente en fruit komt niet
uit West-Europa bijvoorbeeld, en dat geldt niet alleen
voor conventioneel geteeld voedsel maar ook voor
biologisch eten. Zo kun je van het biologische merk
Demeter soms asperges uit Peru kopen.

Wam vertelt ook van een film over een jonge vrouw
die in Frankrijk op de markt misvormde bananen moet
weggooien. Ze komt uit Kameroen, waar men in haar
dorp zijn eigen groente verbouwde. Op een gegeven
moment kwam er echter een internationaal bedrijf,
dat daar een bananenplantage ging opzetten. De lokale
regering had dat toegestaan omdat de dorpsbewoners
geen officiële eigendomsrechten van dat land hadden.
De jongeren trokken weg en zochten hun heil in
West-Europa, waar ze terechtkwamen op plekken als
deze markt in Frankrijk, waar het hun taak was om
misvormde bananen weg te gooien… die in hun eigen
dorp geteeld waren.

Uiteindelijk aten we onze zelfgemaakte maaltijd
natuurlijk ook op, en het smaakte erg lekker!
Workshops
Na het middageten was het tijd voor nog een interactief
onderdeel van het programma: workshops. Er waren vier
workshops om te volgen. Ik heb de workshop van Harry
Schram over mediation gevolgd. Een leerzame ervaring,
maar wel lastig om als mediator helemaal neutraal te
blijven en niet te veel het gesprek te willen sturen.

Presentatie boek Paul Gentner en EIRENE

Presentatie boek
Paul Gentner en
EIRENE
Als laatste op die
avond was er de
presentatie van een
boekje dat EIRENE
heeft uitgegeven,
getiteld: Friedensdienst
in der Nachkriegszeit.
Paul Gentner und
EIRENE: Zeichen
setzen für gewaltfreie
Konfliktlösungen, Frieden
und Entwicklung.
Paul Gentner is erg belangrijk geweest voor de
vredesbeweging en in het bijzonder voor EIRENE.
In dit boekje zijn verhalen over zijn leven en zijn
verbondenheid met EIRENE samengebracht. Bij
de presentatie lazen enkele leden van het bestuur
delen van het boek voor aan het publiek.
Daarna was het de beurt aan Pascal Genter, zoon
van Paul Gentner, om in de spotlights te staan. Hij
zong voor ons enkele nummers van eigen hand,
onder andere een lied over EIRENE. Dat viel zo in
de smaak dat hij niet weg mocht zonder toegift!
De volgende dag hebben we nog gezamenlijk aan
een Agapeviering meegedaan en kort geëvalueerd
hoe het geweest was. Daarna was het tijd voor de
lunch, waarna we met een voldaan gevoel weer
naar huis gingen.Voor mij was het een mooie
eerste Pinksterconferentie.
Liseth Meijer
Redacteur nieuwsbrief

Afscheid Harry Schram en Margret Meerwein

Afscheid Harry Schram en Margret Meerwein
Het volgende onderdeel op het programma was het
afscheid van Harry Schram en Margret Meerwein, die
beiden lang in het bestuur hebben gezeten. Zij werden
beiden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet, met
een speech en ook enkele grappige cadeautjes. Harry
kreeg een potje honing, omdat hij de vergaderingen van
het bestuur altijd graag opende met een citaat van Winnie
de Poeh. Als enthousiast zeiler met eigen zeilboot kreeg
hij daarnaast een gps-apparaat om ook na het bestuur de
juiste koers te kunnen varen.
Pascal Gentner treedt op
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Bewustzijn
Gelukkig komt er steeds meer bewustzijn dat deze
praktijken niet door de beugel kunnen en dat er
iets moet veranderen. Zelf kookt Wam bijvoorbeeld
regelmatig met eten dat weggegooid is, maar nog wel
goed. Ook organiseert hij ‘snipperdisco’s’, evenementen
in grote hallen waar iedereen zelf een mes en snijplank
meeneemt en dan gezamenlijk gaat koken. Dat is
ook wat wij gingen doen. Iedereen hielp mee om een
veganistische maaltijd te maken, een hutspot met salade,
gemaakt van o.a. knolselderij, aardappels en uien; en
brood met lekkere tapenades als bijgerecht. Omdat het
zulk lekker weer was, gingen we al snijdend buiten zitten
en ondertussen gezellig kletsen. Ik was zelf niet in de
keuken aan het werk, maar heb gehoord dat Wam onder
het koken nog veel heeft verteld over zijn belevenissen
in Sarajevo toen de stad belegerd werd. Omdat het eten
toen opraakte, werden er bijvoorbeeld zaadjes de stad
binnengesmokkeld.

Van de Voorzitter
Deze keer schrijf ik mijn rubriek een tijdje
eerder dan dat de nieuwsbrief uitkomt. Dit wordt
veroorzaakt doordat ik een vakantie met Marjo ga
combineren met een bezoek aan Fakovici en een
aantal weken weg zal zijn. Als ik weer terugkom, ligt
de nieuwsbrief al zo ongeveer bij de drukker en dan
ben ik dus te laat.

VOORWOORD

Het is nog niet zo lang geleden dat de ALV plaats
vond en hoewel deze bijeenkomst niet zo druk
bezocht was zijn er toch een aantal hoopvolle zaken
te melden. Want daar zaten we met elkaar. Heel
bijzonder vond ik dat aan de ene kant van de tafel
Mevrouw Wolfensperger zat, ondertussen de 90
al ruimschoots gepasseerd. Zij was voor mij het
symbool van de kracht van de generatie die EIRENE
opbouwde en in deze gewelddadige wereld een van
de kleine oases van verzoening en vrede voedde
met levenswater. Aan de andere kant 2 krachtige
jonge vrouwen, Liseth en Lianne, beiden lid van de
werkgroep 2035 en symbool voor hoe EIRENE NL
zich verder ontwikkelt in deze tijd. Prachtig om dat
aan een tafel te zien, de energie te voelen hoe zo het
stokje doorgegeven wordt. Tijdens de lunch was onze
penningmeester Cas, die een zware ingreep aan zijn
hart achter de rug heeft, weer even in ons midden.
Dat was erg fijn en een geruststelling voor ons.
NEAG is geïntegreerd, we hebben daar al over
geschreven en een flink aantal van de donateurs
hebben zich ondertussen aangesloten. Dat is fijn, zo
worden we weer sterker en krachtiger. Eind juni gaan
we met het hele bestuur een speciale bijeenkomst
wijden aan alle activiteiten die er onder de vlag van
NEAG gebeuren en hoe wij dit kunnen stroomlijnen
en eventueel koppelen aan andere lopende
activiteiten.
We blijven in beweging en hebben weer een mooie
nieuwsbrief voor u allen. Ik wens u een goede zomer.
Paul den Hartog
Voorzitter

Kantoorvrijwilliger
En een jaar is weer voorbij…
Dit is nu mijn laatste nieuwsbrief waar ik aan
meewerk en ik wil graag afscheid van u nemen.
Toen ik bijna een jaar geleden naar Nederland kwam
was ik net klaar met school en had nog geen goede
voorstelling van vredes- en ontwikkelingswerk.
Maar ondanks veel problemen aan het begin was
het een heel mooi jaar en ik denk dat ik mezelf heb
ontwikkeld en nieuwe ervaring heb opgedaan.
Na de zomervakantie komt hopelijk nog een nieuwe
vrijwilliger. Momenteel is mijn opvolger nog niet
bekend, maar ik wens hem alvast het allerbeste voor
zijn jaar hier in Nederland.
Met vriendelijke groet,
Malte Hoberg
Kantoorvrijwilliger

Algemene Ledenvergadering EIRENE Internationaal
Op zaterdagochtend 18 mei, tijdens
de Pinksterconferentie, werd de
Algemene Ledenvergadering van EIRENE
Internationaal gehouden. Hieronder de
belangrijkste punten.

niet iedereen tevreden was over de inhoud van de
gedragscode, is besloten om eerst met een proeftijd
te werken, waarna volgend jaar verder wordt gekeken
of het goed functioneert en of er verbeteringen of
aanpassingen nodig zijn.

Sinds enkele tijd is EIRENE bezig met een
“organisatieontwikkelingsproces” om nog
professioneler te worden. Enkele onderdelen
daarvan zijn het opstarten van werkgroepen voor
verschillende thema’s binnen Duitsland.

De penningmeester gaf ons een uitgebreid
financieel verslag, maar ik zal niet alle getallen
daaruit opnoemen. Financieel gezien stond EIRENE
Internationaal in 2012 stevig in de plus en ook voor
2013 ziet het er goed uit. Ook de accountant nam
nog het woord om dat te bevestigen.

Ook is er een gedragscode opgesteld, waaraan
alle vrijwilligers zich moeten houden. Hierin staat
onder andere welke waarden EIRENE aanhangt,
hoe er omgegaan wordt met toevertrouwd geld,
toevertrouwde macht, conflicten etc. Omdat nog

Tenslotte werd tijdens de vergadering een nieuw
bestuur aangesteld, dat nu bestaat uit: Bettina Hübner,
Kai Schäfer, Wilfried Steen, Uta Bracken, Wolfgang
Stuppert, Nils Muthmann en Charlotte Eisenberg.
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Het nieuwe bestuur van EIRENE Internationaal. v.l.n.r.: Bettina Hübner, Kai Schäfer, Wilfried Steen, Uta Bracken, Wolfgang Stuppert, Nils Muthmann en Charlotte Eisenberg.

Algemene Ledenvergadering EIRENE NL

Begroting 2013
De begroting van 2013 is nog niet rond, omdat onze
penningmeester Cas Jansen nog herstellende is van
ziekte. We hebben echter voldoende middelen om
2013 in te gaan. We hebben nog wel wat menskracht
nodig, wat komende tijd prioriteit gaat hebben.

Bestuurssamenstelling
Lianne Belt treedt vanwege andere werkzaamheden af
als bestuurslid. Zij zal echter wel op andere manieren
actief blijven binnen EIRENE NL. Jan Schaake treedt
ook af als bestuurslid. Pim van den Bosch zal zijn
plek in het bestuur overnemen. Hij komt bij NEAG
vandaan en zal zijn werkzaamheden nu binnen
EIRENE NL voortzetten. De portefeuille subsidies
wordt door de penningmeester overgenomen.
Samenvoeging NEAG en EIRENE
Nederland
We zijn erg blij met de samenvoeging met NEAG.
Het past erg goed binnen onze visie; binnen het
beleidsplan 2012-2017 hebben wij onze wens
uitgesproken om meer aan burgervredeswerk te
doen. De integratie van NEAG maakt dit mogelijk.
Wat ook fijn is, is dat twee bestuursleden van NEAG
zich aansluiten bij EIRENE NL. Pim van den Bosch
neemt plaats in het bestuur, Ted Strop vervangt hem
bij afwezigheid.
Lianne Belt
Werkgroep 2035

ALV - NL

Algemene Ledenvergadering 2013
Op 27 april was het weer tijd voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van EIRENE Nederland.
Net als vorig jaar waren we ook dit jaar weer te gast
in de St. Antoniuskerk in Utrecht, in de multiculturele
wijk Lombok. Een mooie plek voor een bijeenkomst.
Hieronder kort de belangrijkste punten uit de
vergadering:

Workshop geweldloze communicatie
In april jl. zijn er in Fakovici weer enkele
workshops met kinderen gehouden over
geweldloze communicatie. Hieronder vindt
u een ingekort verslag van een van de
workshops, waarin de dieren giraffe en slang
een centrale rol speelden.
Deelnemers: 14 kinderen. Etnische samenstelling van de
workshop: 4 moslimmeisjes, 10 kinderen behoren tot
de Servisch-Orthodoxe Kerk.
De eenheid begint met een warming-up oefening. De
trainster vertelt dat zij in de loop van het seminar
zullen leren wat met begrippen als “giraffe-oren”,
“slangenoren”, enz. wordt bedoeld.

PROJECTEN - Fakovici

Daarna moeten de kinderen samen bedenken welk
dier het grootste hart heeft. Als antwoord geven zij
bijvoorbeeld “olifant” en “giraffe” omdat deze dieren
allebei erg groot zijn. Maar toch heeft de giraffe
het grootste hart! Nu overleggen de kinderen hoe
groot het hart van de giraffe is en geven dit met hun
handen aan. Daarna volgt een discussie over de vraag
hoe zwaar het hart is. Zij spreken af dat zij voor de
volgende ochtend op internet informatie hierover
zullen opzoeken. Bij de volgende oefening wordt aan de
kinderen gevraagd of zij, ieder apart, met hun handen
een hart willen vormen, vervolgens moeten zij twee aan
twee met vier handen een hart vormen, daarna doen
zij de oefening in een klein groepje en tenslotte met de
hele groep.
Het hart van de giraffe
De giraffe heeft geen natuurlijke vijanden, kan met alle
andere dieren goed overweg, ook met leeuwen en
olifanten. Niemand brengt hem letsel toe en hij, op zijn
beurt, verwondt ook niemand. Hij is hoog, 3 à 4 meter,
heeft een lange nek.Van bovenaf kan hij alles goed zien,
hij kan ver kijken, heeft overzicht, houdt alles, wat er
gebeurt, goed in de gaten. Ondanks zijn hoogte kan hij
met zijn lange nek toch water uit de rivier drinken en
hij kan de hoogste takken bereiken. Een ander dier is
de slang. Hij heeft geen poten, leeft op de grond. Hij is
altijd bang dat iemand hem iets wil aandoen en daarom
gedraagt hij zich angstig en agressief. Hij zal niemand
iets doen, maar is constant bang dat iemand anders hem
wat wil aandoen.
Daarom gebruiken wij begrippen als “giraffe-oren” en
“giraffe-taal”, “slangenoren” en “slangentaal”. Nu wordt
aan de kinderen gevraagd eerst de bewegingen van een
giraffe na te doen en daarna te bewegen als een slang.
Daarna wordt hen gevraagd hoe zij zich voelden. Het
was leuker als giraffe, ik kon alles overzien, voelde mij
vrij. Als slang op de grond kon ik niks zien en botste ik
steeds tegen anderen aan.
De trainster vat in het kort samen dat je je als slang
heel onprettig voelt, omdat je over de grond kruipt en

je constant bedreigd voelt, en nu moeten de kinderen
aan een situatie denken waarin zij zich als een slang of
giraffe voelden en deze situatie aan de anderen vertellen.
Een kind zei dat hij zich eens als een giraffe voelde,
toen hij op een keer in een boom was geklommen en
van bovenaf alles goed kon overzien. Toen hij merkte
dat zijn zusjes en broertjes van hem hielden en hem
respecteerden, voelde hij zich als een giraffe. Een ander
kind had zich als een slang gevoeld, toen hij een enorm
grote man was tegengekomen. Weer een ander kind
had zich in het bos tussen alle hoge bomen als een slang
gevoeld. En nog een ander kind voelde zich als een slang
in een situatie van machteloosheid. Er was verder nog
een kind, dat ooit was gevallen, zich veel pijn had gedaan
en zich had geschaamd. Ook hij voelde zich als een slang.
Gevoelens tonen en bij anderen herkennen
De kinderen moeten samen met behulp van lichaamstaal
laten zien dat zij woedend, nerveus, bang, en gelukkig
zijn.
Er wordt uitgelegd dat alle mensen dezelfde gebaren
maken wanneer zij hun verschillende gevoelens tot
uiting brengen. Wat echter gebeurt, is dat wij dikwijls
niet herkennen wat de ander voelt wanneer hij op een
verbale manier uitdrukking aan zijn gevoelens geeft. Wat
moeten wij dan doen? Wij moeten de andere persoon
dan vragen stellen! Bijvoorbeeld: “Heb je verdriet?”
Vocabulaire voor onze gevoelens
De trainster plakt twee grote vellen papier op het
schoolbord. Op het ene tekent zij een smiley, op het
andere een gezicht met hangende mondhoeken.
Nu moeten de kinderen positieve dingen noemen
die bij het vrolijke gezicht passen. Deze worden met
een rode viltstift genoteerd, bijvoorbeeld gelukkig,
vrolijk, lief, succesvol, dankbaar. Daarna moeten de
kinderen gevoelens beschrijven die bij het droevige
gezicht passen. Deze worden met een groene viltstift
genoteerd, bijvoorbeeld: Teleurgesteld, woedend,
eenzaam, beschaamd, treurig, bezorgd, jaloers.
De lijst met negatieve gevoelens is langer dan die
met positieve gevoelens. De trainster bespreekt met
de kinderen waarom het gemakkelijker is negatieve
gevoelens te beschrijven dan positieve. Zij zeggen
eensgezind dat zij meer negatieve dan positieve
gevoelens hebben, dat negatieve gevoelens zoals
bijvoorbeeld boosheid, snel bij hen opkomen, maar ook
snel weer over zijn.
Zij zeggen allemaal dat zij het niet prettig vinden
wanneer zij ruzie met anderen krijgen en zich dan niet
fijn voelen. Hoe ontstaat ruzie eigenlijk? Omdat de een
niet aardig is tegen de ander, omdat er misverstanden
zijn ontstaan. Hoe kunnen we ophouden met ruzie
maken? Door met elkaar te praten, door onze
verontschuldigingen aan te bieden wanneer wij iets
verkeerd doen. Dat we kunnen zeggen dat het ons spijt,
door onze gevoelens te tonen.
De trainster zegt dat het helemaal niet gênant is om je
excuses aan te bieden, je gevoelens te tonen en je te
verontschuldigen.

Wat is giraffe-taal?
Giraffen spreken vanuit het hart en zeggen de waarheid.
Zij geven uiting aan wat zij voelen en aan wat zij graag
willen. De trainster vertelt een verhaal. Een kind ziet
een stuk speelgoed waarmee het per se wil spelen. Er
is echter al een ander kind mee aan het spelen. De ene
mogelijkheid is om het van het kind af te pakken. De
andere mogelijkheid is dat het kind tegen het andere
kind zegt dat het heel graag met het speelgoed zou
willen spelen omdat het nog nooit zoiets moois heeft
gezien en vraagt of dat mag. Welke variant is de beste?
Deze vraag wordt aan de kinderen gesteld en allemaal
zijn zij het erover eens: de tweede variant is beter. Er
wordt geargumenteerd waarom.

De lerares zegt: “Ik kan jullie geschreeuw niet meer
aanhoren!”

Rollenspelen: Conflicten bijleggen
Er worden drie kleine groepen gekozen. Iedere
groep moet een rollenspel spelen over een conflict:
bijvoorbeeld twee vriendinnen die ruzie maken over de
vraag wie het mooiste T-shirt heeft. Na het rollenspel
wordt geanalyseerd hoe de spelers zich voelen, hoe
de anderen zich voelen en wat er gedaan kan worden
om de situatie te veranderen.Vervolgens gaan ze het
nogmaals spelen op een andere, betere manier.

Nu richten de kinderen de giraffe-oren naar binnen.
De lerares roept uit: “Ik kan dat geschreeuw niet meer
aanhoren!” De kinderen luisteren naar hun eigen
gevoelens en hebben medelijden met zichzelf: - “Ik voel
me verdrietig, omdat de lerares boos op ons is”. – “Ik
ben geschrokken omdat ik bang ben straf te krijgen.” –
“Ik voel mij ontdaan omdat de lerares boos op ons is”.

De tweede dag
Oefening: Slangenoren en giraffe-oren
De trainster legt uit hoe slangen horen en hoe giraffen
horen. Slangen kunnen niet goed horen; giraffen hebben
een goed gehoor. Zij luisteren goed en horen wat er in
het hart van anderen omgaat.
Aan de hand van een voorbeeld geeft de lerares
toelichting op de verschillende manieren waarop je kunt
luisteren:

De kinderen richten de slangenoren naar binnen. Zij
horen: Ik ben een slechte leerling! Ik ben ongehoorzaam!
Ik voel me verdrietig omdat de lerares zo woedend op
ons is!
Dan richten de kinderen de slangenoren naar buiten.
Zij horen: “De lerares is stom! Ze staat maar steeds te
schreeuwen! Ze is een slechte lerares!”
De kinderen moeten zo leren dat dezelfde uitspraak op
verschillende manieren beluisterd kan worden.

De lerares legt uit dat het belangrijk is om naar je eigen
gevoelens te luisteren en deze te beschrijven.
Dan richten de kinderen de giraffe-oren op de lerares.
De lerares roept uit: “Ik kan dat geschreeuw niet meer
aanhoren!” De kinderen horen: “De lerares is nerveus
en in de war.” – “Ik begrijp hoe de lerares zich voelt. Zij
voelt zich verdrietig en woedend omdat de klas de les
heeft verstoord.” -“Ik denk dat de lerares verdrietig is
omdat wij niet goed hebben willen luisteren.” – “Zij is
verdrietig omdat het zo’n belangrijke les is en wij geen
belangstelling tonen.”

Lerares met slangenoren naar binnen: Ik ben
geen goede lerares! Ik ben boos op mezelf.
Lerares met slangenoren naar buiten: Jullie zijn
dom! Het is heel belangrijk wat ik zeg! Jullie zijn slechte
leerlingen! Jullie gedragen je onbehoorlijk!
Lerares met giraffe-oren naar binnen: In ben
onzeker over mijzelf. Ik zou jullie zo graag wat moois
willen bijbrengen! Ik voel me ongelukkig omdat de
leerlingen niet willen luisteren.
Lerares met giraffe-oren naar buiten: Is het
soms saai? Willen jullie liever wat anders doen? Zullen
wij even een korte pauze houden? Jullie kunnen je niet
meer goed concentreren.
Oefening:
De kinderen krijgen slangen- en giraffe-oren van papier,
die zij kleurrijk kunnen verfraaien. Wanneer zij weer
op hun stoelen zitten, pakken de kinderen eerst de
slangenoren.
Scenario: De lerares is bezig met de les, de klas maakt
herrie en verstoort de les.

Trainster met een paar deelnemers.

Gevoelens beschrijven
Er worden verschillende oefeningen gedaan om
gevoelens te leren beschrijven. Alle kinderen lopen met
de ogen dicht het klaslokaal rond, met de armen stijf
tegen het lichaam, de kinderen botsen zachtjes tegen
elkaar aan. Wanneer zij weer in de kring zitten, wordt
aan de kinderen gevraagd hoe zij zich voelden toen zij
in de kamer rondliepen, zonder de armen te mogen
uitstrekken om te voelen waar ze liepen.
Gevoelens die de kinderen naar voren brengen: angstig,
voorzichtig, hulpeloos, oplettend, angst, omvallen,
prettig, alsof je slaapt, bang om iemand pijn te doen,
zorgeloos, ontspannen, met zekerheid, omdat ze zich in
een gesloten kring bevonden. De trainster zegt dat alle
gevoelens gegrond zijn, en verschillend. Ieder gevoel is
OK!
Ook wordt gediscussieerd over de vraag of het gevoel
van angst ook positief kan uitwerken. De kinderen
noemen bijvoorbeeld: - angst voorkomt dat we ons in
een gevaarlijke situatie begeven (bijvoorbeeld in diep
water gaan). Angst beschermt ons bijvoorbeeld in het
verkeer. Angst maakt het mogelijk dat we ons kunnen
verdedigen (bijvoorbeeld wanneer er een hond op ons
af komt).
De kinderen vonden het wederom een leuke workshop
en willen enthousiast aan de slag gaan om meer met
giraffe-oren te luisteren.

De kinderen zetten verschillende oren op.

PROJECTEN - Fakovici

De lerares wil aan de kinderen iets belangrijks vertellen,
de kinderen luisteren niet en praten allemaal door
elkaar.
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