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Terugblik op 2012
Wat gaat het jaar toch weer snel. En wat
hebben we veel gedaan in 2012!
Het begon allemaal met de definitieve
vormgeving van het beleidsplan 20122017, wat uiteindelijk in de Algemene
Leden Vergadering (ALV) is gepresenteerd
en is goedgekeurd. Tijdens deze
vergadering is door de werkgroep
2035 ook de nieuwe website, facebook
pagina en huisstijl gepresenteerd. U
heeft het resultaat ondertussen mogen
bewonderen en we hopen dat u er net zo
enthousiast over bent als wij.
Er zijn in 2012 enkele personele
wijzigingen geweest. Jet Visser-Romijn
heeft na jaren van trouwe dienst haar
bestuursfunctie opgegeven. We hebben
samen met enkele leden direct na
de ALV een gezellige afscheidsborrel
gehouden. Jet blijft echter aan de zijlijn
nog wel betrokken want na zo’n lange
geschiedenis bij EIRENE kan en wil ze
tot onze blijdschap nog niet helemaal
weg. Ze heeft er onlangs zelfs nog voor
gezorgd dat we een donatie van 2500
euro hebben mogen ontvangen van de
Snuffelhoek uit Ridderkerk. Bedankt
daarvoor, Jet! De lege plek in het bestuur
is opgevuld door Cas Jansen, die zich
vol overgave inzet om onze financiën te
beheren.

in de stuurgroep Estelí overgenomen. We
zijn blij dat Harry ons met zijn kennis komt
versterken.
Onze voorzitter Paul heeft zich helemaal
vastgebeten in het Schoolkeukenproject
in Fakovici, Bosnië. Dit heeft zijn vruchten
afgeworpen en zo is het gekomen dat er
zowel in Nederland als in Bosnië kinderen
en volwassenen actief zijn geweest met
vredeswerk in Fakovici. Paul heeft, zoals u op
Facebook heeft kunnen volgen, in november
een bezoek gebracht aan het project en is
erg enthousiast over de voortgang. Zelfs de
eerste secretaris van de ambassade aldaar
was erg te spreken over onze activiteiten
omdat het aansluit bij hun portfolio van de
regio. Ze willen graag nauw contact met ons
houden.
Met dit schrijven ben ik mij tevens aan het
voorbereiden op de bestuursvergadering die
wij deze maand met EIRENE Internationaal
zullen houden, waarin onder andere de
gezamenlijke toekomst van beide organisaties
en de pinksterconferentie van 2013
besproken zullen worden. Natuurlijk houden
wij u van alle vorderingen op de hoogte.
Ik wil u bedanken voor alle steun en
betrokkenheid bij de activiteiten van EIRENE.
Rest mij nog u een fijne Kerst en een gelukkig
Nieuwjaar toe te wensen.

Met de projecten gaat het ook goed.
Lianne Belt
Hoewel de communicatie met ons
Bestuurslid / Voorzitter Werkgroep 2035
Rechtswinkelproject van CENIDHEstelí in Nicaragua soms wat moeizaam
verloopt, boeken zij gelukkig wel veel
succes met hun activiteiten, vooral op
het gebied van vrouwenrechten. U heeft
hierover uitgebreid kunnen lezen in onze
nieuwsbrieven. Harry Schram heeft sinds
kort de functie van Hielke Wassenaar

Volg EIRENE nu op
Facebook, Twitter en You Tube.
Links vind je op de website:
eirene-nederland.org
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Van de Voorzitter
En zo komen we aan het einde van het jaar 2012 aan.
Het is een prachtig jaar voor Eirene NL. Een paar
goede nieuwe bestuursleden ingewerkt en de oude
vertrouwde zittende bestuursleden verder verankerd
in hun werkzaamheden. Daarnaast, overigens met
wat wisselingen, een paar nieuwe enthousiaste
jonge mensen begroet in onze organisatie. En ons
teruggetreden bestuurslid jet Visser die zich hard
heeft gemaakt voor een prachtige donatie voor onze
workshops in Fakovici.
Persoonlijk ben ik net teruggekeerd van een
enerverende reis naar Bosnië. Ik was daar voor ons
project en Harry Schram had zich op persoonlijke
titel in het reisgezelschap gevoegd. Dan wordt het
leuker en de jarenlange ervaring van Harry in een
dergelijke setting droeg ook nog geweldig bij aan het
succes van deze reis. De belangrijkste dagen waren
het verblijf in Fakovici en omgeving, waar wij een
workshop geweldloze communicatie bijwoonden en
met betrokkenen bij het project spraken. Wij hebben
de workshops tot nu toe geëvalueerd en zijn tot de
conclusie gekomen dat we met een belangrijk en
zinvol project bezig zijn. De kinderen vonden het een
prachtige ervaring en de docenten waren blij met de
nieuw verworven vaardigheden uit de theorie van
geweldvrije communicatie.
Wat is men enthousiast over onze samenwerking
en wat werken de mensen hard aan een nieuwe en
vredevolle toekomst in deze regio. ’s Morgens om 6
uur was het licht al aan in de schoolkeuken en stond
Slavitza de aardappels te schillen. ’s Avonds was men
tot laat in vergadering voor het Frambozencollectief.
Door onze ontmoeting konden wij onze activiteiten
op elkaar afstemmen en elkaar bemoedigen. Een
mooi moment was de bijeenkomst van het hele team,
waarin wij onze gelijkgestemdheid vaststelden en onze
waardering naar elkaar konden uitspreken voor het
verzetten van soms bergen werk.

wenst u

fijne feestdagen

en een vreedzaam
2013

De natuur is betoverend mooi, de mensen beginnen
naar elkaar toe te groeien. Het is een lang, moeilijk,
maar hoopvol proces. Het land probeert te herstellen
van de fysieke, mentale en emotionele schade van
de oorlog in de jaren 90. En dan blijven dit soort
projecten hard nodig. Wij doen het met trots en passie.
En weten ons gesteund door een schare trouwe leden.
Ik wens u een vredevolle Kerst toe en alle goeds voor
het nieuwe jaar.
Paul den Hartog
Voorzitter

VOORWOORD

Eirene Nederland

Op de laatste dag van ons verblijf bespraken wij onze
projectactiviteiten met de eerste secretaris van de
ambassade. In een lang gesprek benadrukte zij het
belang van onze inzet in de regio.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het Nederlands Dagblad (13 juli 2012)
en is met toestemming overgenomen.

Wie een doosje frambozen uit de vriezer pakt, heeft
hoogstwaarschijnlijk Servische waar in handen.
Het land is een van de grootste frambozenexporteurs
ter wereld. Maar veel winst wordt er niet op gemaakt.
Belgrado
Frambozenliefhebbers kunnen deze maand hun hart
ophalen op de markten van Belgrado. Achteloos
liggen de tafels bezaaid met frambozen. Ze kosten
anderhalve euro per kilo, een fractie van de prijs in de
aangrenzende landen van de Europese Unie.
Servië is de grootste frambozenproducent van Europa.
Het domineert de wereldmarkt voor ingevroren
frambozen en heeft alle ruimte om uit te breiden.
Sommigen zien een enorm potentieel in de Servische
frambozenindustrie.
Je kunt ook zeggen dat een kwaliteitsproduct zelden
zo slecht op de markt is gezet. Er is nauwelijks variatie
in frambozenrassen, waardoor de hele oogst tegelijk
rijpt en op de markt komt. De prijs stort in, en al
wat rest is invriezen, wat een fractie oplevert van de
opbrengst van vers fruit. Dat is een erfenis van de
jaren van sancties tijdens het bewind van Milosevic.
Ingevroren frambozen waren de ideale smokkelwaar
en werden via Macedonië geëxporteerd. Twaalf jaar
later is invriezen nog steeds de norm.
Maar investeerders zien meer waarde in ‘het paarse
goud’. Nu de EU zijn deuren langzaam opent voor
Servische producten komt er een gigantische markt
voor verse frambozen bij. Met zijn lage loonkosten en
gestaag zakkende munt is Servië goedkoop. Het land is
vruchtbaar en grote stukken grond liggen braak.
Investeringen
‘De sector kan nu echt gaan bloeien’, zegt Remer
Lane, een consultant in de sector. ‘Je ziet nu
investeringen in andere frambozenrassen die eerder
of later rijpen, waardoor het seizoen langer wordt. Zo
kan de export nog eens worden verdubbeld, of zelfs
verdrievoudigd.’

Op de rug van de frambozen willen andere
landbouwsectoren meeliften. Sommigen hopen Servië
tot de ‘tuin van Europa’ te maken. Aardappelen, zuivel
en aardbeien kunnen volgen. Servië exporteerde in
2011 voor zo’n 1,3 miljard aan voedsel, maar volgens
experts als Lane kan dat explosief stijgen.
Het bedrijf Libertas is een van de koplopers op
dat gebied. Het vestigde een naam in frambozen
en breidt nu uit naar ander fruit en groenten. Maar
directeur Slobodan Zunic wacht nog even voor
hij zich rijk rekent. ‘Voor veel gewassen kan de
productie tien keer hoger’, geeft hij toe. ‘Maar er is
ook een reden dat het zo laag ligt. “Hoog potentieel”
is een vriendelijke manier van zeggen dat we
onderontwikkeld zijn.’
Zunic krijgt geregeld bezoek van buitenlandse
investeerders, maar grootschalige projecten
komen moeilijk van de grond. Het land heeft
het laagste percentage geïrrigeerde grond van
Europa. En de afwateringssystemen zijn slecht,
waardoor overstromingen vaak voorkomen. De
landbouwtechnologie ligt mijlen achter op de EU,
evenals het onderwijs. ‘De hele sector moet naar een
hoger plan worden getild, en dat gebeurt niet in een
paar jaar’, aldus Zunic.
Aansluiting
Veel hangt af van het tempo waarin Servië zich bij de
EU kan aansluiten. Dat is de motor van investeringen
en open markten die de Servische landbouw nodig
heeft. ‘De EU is niet zozeer onze gróótste afzetmarkt’,
zegt Zunic: ‘Het is onze héle afzetmarkt.’
Servië heeft de EU-kandidaatstatus, maar
toetredingsonderhandelingen laten nog op zich
wachten. Als het land rond 2020 lid wordt zou dat
al heel mooi zijn. In de tussenliggende jaren zal de
landbouw moeten hervormen om de volle vruchten
te plukken.
Tekst: Joost van Egmond
nd.nl/buitenland

Ontwikkelingssamenwerking

Het paarse goud van Servië

Nieuws uit Nicaragua
Ook de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd in
Nicaragua, zowel binnen het CENIDH in Estelí als ook
daarbuiten, in het land zelf, wat natuurlijk ook invloed
heeft op het werk van onze partnerorganisatie.
Het jaar in cijfers
We hebben nog niet alle cijfers over het hele jaar 2012,
maar weten al wel hoe het in de eerste 9 maanden van
het jaar is gegaan.
Er zijn 472 zaken behandeld, waarvan er 429 nieuw
waren en de rest doorlopend. Het jaarlijkse doel is 600
nieuwe zaken; als het jaar verder verloopt zoals nu het
geval is geweest, zullen er iets minder nieuwe zaken zijn
behandeld aan het eind van 2012 dan het doel was, maar
dat kan nog veranderen.
55% van de zaken waren aanklachten (236), 27%
vormden juridische consulten (114) en 18% bestond uit
verzoeken tot afhandeling (79).
31 gevallen betroffen kinderen en jongeren. Het ging
hier om gevallen waarin ouders niet of onvoldoende in
het levensonderhoud voorzagen, de seksuele integriteit
van een kind of jongere werd geschonden, er sprake
was van geweld of kinderen ongewild van hun moeder
werden gescheiden.
In 26 gevallen ging het om rechten van vrouwen, waarbij
het vrijwel altijd ging om (psychologisch en lichamelijk)
geweld.
Dit jaar waren er weer veel gevallen die over
arbeidsrechten gingen, namelijk 51 zaken. De grootste
groep hiervan ging om sociale voorzieningen, daarna
kwamen de arbeidsconflicten. De tabaksindustrie
was voor een groot deel verantwoordelijk voor de
problemen.
Ook de politie is vaak geen vriend van de gewone Nica:
in 62 gevallen werd er een aanklacht ingediend tegen
deze autoriteit. Helaas wordt het CENIDH in sommige
gevallen tegengewerkt bij het behandelen van deze
klachten.
Andere activiteiten
In totaal zijn er 79 verzoeken om afhandeling
binnengekomen. Meestal zijn dit telefoontjes of brieven
naar instanties, het informeren over familieleden in de
gevangenis etc.

Projecten

De juridische consulten gingen over onder andere
particuliere conflicten, problemen met familieleden in
het buitenland en rectificaties van geboortecertificaten.
Educatieve activiteiten tussen januari en
oktober
Naast het actief helpen van burgers bij conflicten is het
ook van groot belang om de bevolking weerbaarder te
maken in het oplossen en voorkomen van conflicten en
het beschermen van hun mensenrechten. Daarom geeft
CENIDH allerlei workshops en lezingen op het gebied
van de mensenrechten.
Zo werden er dit jaar verschillende soorten workshops
gegeven over conflictoplossing in Estelí en de regio’s
eromheen. Het doel ervan was om de deelnemers
te onderwijzen over het belang van vreedzame
conflictoplossing en een cultuur van vrede. Als
promotoren moeten de deelnemers daar ook zelf aan
meewerken en niet passief aan de zijlijn staan.
In een tweede workshop werd er dieper ingegaan op
specifieke manieren om conflicten op te lossen zonder
geweld te gebruiken. Er werd gediscussieerd over de

aard van conflicten: niet goed en niet slecht, maar een
aspect van het mens-zijn dat bij het leven hoort. Om
een conflict op te lossen is het belangrijk om per geval
de beste methode uit te zoeken, zoals bemiddeling en
onderhandeling, zodat geweld niet nodig is. De dialoog
aangaan is daarbij een van de belangrijkste onderdelen.
Naast informatie krijgen promotoren ook de
gelegenheid om te werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling. Bijvoorbeeld door een workshop over
leiderschap. Daarin werd onder andere gediscussieerd
over de relatie tussen leiderschap en macht en de
verschillende leiderschapsstijlen die bestaan. Ook werd
er vanuit een genderperspectief naar leiderschapsstijlen
gekeken en werden er strategieën besproken om
leiderschapsvaardigheden te versterken. Deze
workshop heeft eerder al veel mensen geholpen, vooral
bij het werken in groepen om samen de mensenrechten
te verdedigen.
Naast deze workshops zijn natuurlijk ook de
‘standaard’-lessen over de mensenrechten en
verschillende wetten gegeven.
Verkiezingen
Wat heel Nicaragua betreft was het weer een
roerige tijd dit najaar. Op 4 november waren er
gemeenteraadsverkiezingen, waar onder andere
burgemeesters, raadsleden en vice-burgemeesters
werden gekozen.
Helaas is er, net als bij de presidentsverkiezingen van
2011, op grote schaal fraude gepleegd. Er stonden
bijvoorbeeld mensen op de kieslijst die al burgemeester
zijn op dit moment, wat illegaal is.Verder werd er
‘gewoon’ met de cijfers geknoeid of werd het FLSN, de
partij van zittend president Ortega, bijvoorbeeld al tot
winnaar uitgeroepen in een district terwijl nog lang niet
alle stemmen van alle kieslokalen waren geteld.
Enkele geconstateerde onregelmatigheden:
- Cédulas werden op grote schaal weggegooid (een
cédula is een id-bewijs dat mensen nodig hebben om
mee te stemmen)
- Mensen werd verteld dat hun naam niet op de
borden stond als ze geen FLSN-sympathisant waren,
of andersom als ze wel voor het FSLN waren (er
hangen altijd lijsten met namen van de mensen die in dit
bepaalde stemlokaal mogen kiezen).
-FSLN-sympathisanten konden meerdere keren
stemmen.
- Geweld en intimidatie tijdens de aanloop naar de
verkiezingen en op verkiezingsdag zelf.
Veel mensen hadden dit al voorzien, zodat er een lage
opkomst was. Het was toch wel duidelijk wie er ging
winnen en dit ontmoedigde velen om te gaan stemmen.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van
de politiek in Nicaragua.
Liseth Meijer
Redacteur EIRENE Nieuws

Giften aan EIRENE NL

EIRENE Nederland is door de belastingdienst
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat wij geen schenkbelasting of
erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen giften
en erfenissen. Bovendien zijn giften aan onze organisatie
aftrekbaar (natuurlijk binnen de daarvoor geldende
regels van de belastingdienst).
Om het geheel nog wat meer complex te maken, zijn er
giften tijdens uw leven en uit uw nalatenschap.
Er zijn twee soorten giften tijdens uw leven,
namelijk:
A.
De gewone giften.
Dit zijn normaal gesproken eenmalige bedragen en uw
totale giften moeten boven een drempel komen voordat
u deze mag aftrekken van de belasting;
B.
Periodieke giften.
De regels hiervoor zijn specifiek: de gift dient te worden
vastgelegd bij een notaris, minimaal voor 5 jaar te zijn
aangegaan en (ongeveer) hetzelfde bedrag per jaar te
zijn. Deze gift mag u altijd aftrekken, onafhankelijk van
uw inkomen of drempel.

Indien u besluit om een periodieke gift te doen en deze
is boven de 120 euro per jaar, dan zal EIRENE de kosten
van de notariële acte voor haar rekening nemen. Ook
zullen wij ervoor zorgen, dat deze acte zal worden
opgemaakt.
Ook kunt u beslissen om na uw leven nog
iets te betekenen voor een project.
Ook hiervoor zijn er twee mogelijkheden, namelijk:
A.	Een legaat.
Hierbij laat u ons een vast bedrag van uw vermogen na.
B.	Een erfstelling.
Hierbij laat u ons een bepaald percentage van uw
vermogen na.
U kunt zelf aangeven aan welk project u het geld wilt
nalaten.
Natuurlijk besef ik, dat u wellicht nog vragen heeft
omtrent het onderwerp. Op de website kunt u het ook
nog nalezen:
http://eirene-nederland.org/steun-ons/als-donateur/
Heeft u nog aanvullende vragen, dan kunt u mij bereiken
via ons e-mailadres: info@eirene-nederland.org of ons
telefoonnummer: (030) 271 43 76. U krijgt dan onze
kantoorvrijwilliger aan de telefoon. Deze zal de vraag
naar mij toe doen komen. U krijgt altijd antwoord, maar
het kan even duren omdat ik zelf ook vrijwilliger ben.
Hiervoor vraag ik alvast clementie.
Cas Jansen
Penningmeester

Doneer eenvoudig
on-line via onze website.
Scan de QR-code met je smartphone of ga naar eirene-nederland.org

penningmeester

Het einde van het jaar nadert en als penningmeester
kan ik u meedelen, dat het een heftig jaar is geweest.
Zoals u in de vorige en deze nieuwsbrief heeft kunnen
lezen, is er veel gebeurd. Om EIRENE voor de toekomst
veilig te stellen willen wij ons meer gaan promoten.
Daar gaan wij onder andere stands voor inrichten om
jongeren te benaderen en te stimuleren om vrijwilliger
te worden voor EIRENE. Natuurlijk hebben wij daar
geld voor nodig. Dat geld proberen wij via donaties,
giften en schenkingen binnen te krijgen. De giften
worden namelijk ook gebruikt om de projecten zoals
Estelí en Fakovici te bekostigen. Momenteel wordt er
gekeken naar andere projecten in bv. Afrika, maar deze
zijn nog in een prematuur stadium en ik kan er nog niet
veel over schrijven.

“Let’s keep the smile,
Verslag van de Work shop geweldvrije
communicatie van de kinderen in Fakovici
Als eerste onderdeel van onze inbreng in het vredesonderwijs
is op 29 en 30 september een workshop gegeven aan een
aantal kinderen van de school in Fakovici. Behalve kinderen
van de eigen school waren er kinderen uitgenodigd van de
openbare school in Srebrenica. Op onze reis naar Fakovici
hebben Harry Schram en ik (Paul den Hartog) de kinderen
in Srebrenica gesproken over hun ervaringen. Zij vonden het
erg leuk om met elkaar te zijn in de workshop en vertelden
er vol vuur over.Toen wij hun vroegen of zij nog mee wilden
doen aan een vervolg steeg er een luid gejuich op. Dit vervolg
zal in het voorjaar plaatsvinden. Hieronder vindt u het
verslag dat door Ingrid Halbritter is geschreven, door Marieke
Wegman is vertaald en tenslotte door Liseth Meijer voor de
nieuwsbrief is ingekort.
Kennismaking
De deelnemers waren 9 leerlingen van basisscholen in
Srebrenica en 10 van basisscholen in Fakovici. Er was
één Bosnische leerlinge uit Srebrenica aanwezig (de
drie anderen konden niet komen), de anderen waren
Servisch-orthodox. Per toeval is dit ook de verhouding
Bosnische mensen in Srebrenica: minder dan 10%.
Door spelletjes en oefeningen te doen, leren de
kinderen spelenderwijs meer over communiceren met
elkaar, omgaan met boosheid en hoe ze conflicten
kunnen oplossen. Na een warming-up legt de trainster
de regels uit, waaraan iedereen zich moet houden. Juiste
of verkeerde uitspraken of antwoorden zijn er niet,
alleen maar oprechte en onoprechte. Het gaat er vooral
om plezier en vreugde te beleven. Zij benadrukt dat de
belangrijkste regel is dat je iemand die net iets aan het
vertellen is, niet moet onderbreken.
De eerste dag staat vooral in het teken van
kennismaking met elkaar en ook met zichzelf. Er wordt
gevraagd wat de kinderen zoal graag doen. Ook maken
ze een zelfportret en laten dat aan iedereen zien. Daarna
denken ze terug over hoe ze zich voelden aan het begin
van het jaar en wat er sindsdien gebeurd is. De kinderen
maken een tekening van een leuke en vervelende
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: Met oud en nieuw was ik
gelukkig, omdat ik cadeautjes en snoep heb gekregen,
hier was ik ongelukkig, omdat ik van mijn moeder niet
naar buiten mocht, hier voelde ik me gelukkig omdat ik
op vakantie ben gegaan, hier ben ik ongelukkig omdat ik
languit op de grond ben gevallen.
Om vreedzaam conflicten te kunnen oplossen, is
vertrouwen erg belangrijk. De kinderen hebben daarom
geoefend in het elkaar steunen met verschillende
activiteiten: één kind laat zich vallen naar achteren en
naar voren, waarna een ander kind hem of haar opvangt.
Een andere mooie vertrouwensoefening was een spel
waarbij het ene kind een ander (dat de ogen dicht heeft),
door de kamer leidt zonder iets te zeggen.
Communicatie
Op de tweede workshopdag ging het vooral om
communicatie en ruzie.
Maar eerst knutselen de kinderen hun eigen schatkistje
in elkaar. Ze mogen hun naam niet op het kistje
schrijven, maar moeten door middel van een zeer
individuele versiering aantonen dat het kistje van hen is.
Door middel van de versiering moeten zij aan het kistje
hun eigen, zeer persoonlijke tintje geven.
Wanneer zij weer op hun stoel in de kring zitten,
moeten ze allemaal de prachtig versierde kistjes op hun

schoot zetten en een voor een zeggen wie het kistje
mag openmaken en de “toegangscode” krijgt om te
bekijken wat erin zit.
Daarna volgt een communicatie-opdracht waarbij de
kinderen twee bij twee op hun stoel rug aan rug bij
elkaar zitten. Eén kind maakt een tekening op een
stuk papier en legt aan zijn partner uit, wat deze moet
tekenen, maar hij vertelt niet wat de totale tekening
voorstelt (een auto wordt bijvoorbeeld als volgt
beschreven: Teken een kleine cirkel (wiel) en daarnaast
nog een kleine cirkel (2e wiel), teken een streep boven
de cirkels (onderkant van de auto) etc.)
Daarna wordt het “origineel” met de volgens de
beschrijving gemaakte tekening vergeleken. De
overeenkomsten en verschillen worden vastgesteld. Uit
de tekeningen blijkt hoe goed de beide partners elkaar
hebben begrepen. Na de eerste ronde wordt gewisseld:
ieder kind werkt met dezelfde partner, alleen worden
de rollen nu omgekeerd.
Vervolgens wordt met de groep besproken dat dit
precies zo in ieder gesprek plaats vindt: wat wordt
beschreven, komt niet altijd helemaal overeen met wat
er echt gebeurt. De kinderen komen erachter dat zij
bijvoorbeeld bij het beschrijven van een gebeurtenis
iets vergeten te vertellen, of een kleinigheid veranderen.
Bovendien beseffen zij dat de gesprekspartners iets
verkeerd kunnen begrijpen of dat de sprekers er
zelf iets bij kunnen verzinnen, bijvoorbeeld wat zij
zelf voelen. Eveneens zien zij in dat dikwijls de eigen
gevoelens en vooroordelen een rol bij spelen bij het
wel of geen geloof hechten aan wat men hoort.

let’s become friends”
Ruzie maken
Ter afsluiting volgt een oefening. Alle kinderen staan
vrij in de kring. De ene helft krijgt de instructie “Ja!”
te zeggen, de anderen moeten “Nee!” zeggen. Steeds
moeten een ja- en een nee-zegger een paar vormen en
worden ze aangespoord de ander ervan te overtuigen
dat zij het gelijk aan hun kant hebben. Binnen de
kortste keren ontstaat er een enorm geschreeuw. Het
lukt vrijwel niemand om de ander te overtuigen. De
conclusie die ze hieruit kunnen trekken is dat men naar
de ander moet luisteren in plaats van alleen maar de
eigen mening naar voren te brengen.

De groepsleidster komt met een voorbeeld van een
ruzie: Wat gebeurt er wanneer een moeder aan haar
kind vraagt de vuilniszak buiten te zetten en het kind
zegt: “Nee, dat wil ik niet!” De kinderen moeten
een voor een hun mening geven. Zij beseffen dat dit
antwoord tot een escalatie en tot straf kan leiden of dat
de kinderen gedwongen kunnen worden te doen wat er
van hen gevraagd wordt.

opgelost? Wat moeten ze nu doen?
Samen met de groep wordt naar een oplossing gezocht.
Bijvoorbeeld door degene die ongelijk heeft zijn excuus
te laten aanbieden of door de schade die is veroorzaakt,
te vergoeden.
Boosheid
De groep krijgt nu de opdracht twee kleine kringen
te vormen, de ogen dicht te doen en, de armen uit te
strekken. Zij moeten op de tast andere handen zoeken
en deze vastpakken. Dan moeten ze de ogen weer open
doen.Vrolijke kreten komen uit de groep en er wordt
veel gelachen, omdat de kinderen nu pas zien wiens hand
ze hebben vastgepakt
Er wordt gevraagd wie de handen van meer dan een
persoon heeft vast gepakt.

Dan moeten de kinderen een voor een zeggen: “Ik ben
zo boos als …” Zij moeten de zin afmaken door te
kiezen uit: een hond een vos, een leeuw, een duivel, een
kat, een beer, een scherpe paprika…. Hierna krijgen zij
Er wordt aan de groep gevraagd wat er gebeurt
de opdracht om de volgende zin af te maken:
wanneer het kind voorstelt de vuilniszak later weg te
Als ik erg boos ben zou ik wel…
brengen omdat het net met iets belangrijks bezig is. Een - willen ontploffen, willen exploderen, willen schreeuwen,
paar kinderen geven aan dat het er vanaf hangt of de
willen slaan, je willen kwetsen, willen rondspringen, alles
opdracht haast heeft of niet.
kapot willen slaan…
Allen moeten de ogen dicht doen en naar het volgende
De hond en de kat
scenario luisteren: Als ik heel kwaad ben en dat niet kan
Na de middagpauze krijgen de kinderen de opdracht
doen omdat de ander veel sterker is dan ik, wat moet ik
zich voor te stellen dat zij tovenaar zijn en dat hun kat
dan doen:
en hond constant tegen elkaar tekeer gaan. Hoe zouden De kinderen moeten met gebaren uitbeelden hoe zij
zij dat kunnen oplossen?
zich dan voelen. Nu moeten de kinderen beschrijven wat
en waar zij iets in hun lichaam voelen wanneer zij heel
Een paar van de voorstellen:
boos zijn.
Ik zou de hond in een kat omtoveren.
- bijvoorbeeld in mijn hart, en vandaaruit door heel mijn
Zij zou beide zodanig omtoveren dat ze geen ruzie meer lichaam
maakten.
- in mijn ziel
Ik zou de hond in een stuk vlees veranderen en de kat in - in mijn hoofd, en dan voel ik het naar mijn armen of
een snoepje.
benen stromen
Ik zou hond en kat van elkaar scheiden zodat ze niet
meer bij elkaar zijn.
De groepsleidster formuleert:
Ik zou de hond in een gentleman en de kat in een dame Ik voel mijn kwaadheid in mijn hoofd, dan in mijn ogen.
omtoveren zodat ze verliefd worden op elkaar.
Als ik dan niet wil huilen, gaat het door naar mijn hart.

Aan de groep wordt gevraagd: Hoe loopt de ruzie af?
Met veel geschreeuw! Met heftige gebaren!
Analyse in de groep:
- Werd er naar elkaar geluisterd? Hebben zij de ruzie

Nu moeten de kinderen in een tekening hun boosheid
uitbeelden. De kinderen zitten in de kring en laten zien
hoe zij hun boosheid hebben uitgebeeld. Ze moeten ook
laten horen hoe hun boosheid klinkt.
Volgende vraag: Wat doen jullie om te zorgen dat je
boosheid over gaat? Een aantal dingen die genoemd
worden: douchen, op bed liggen, ergens hard op slaan,
huilen, een eindje wandelen, iets leuks doen, slapen, alles
aan mijn moeder vertellen, aan iets moois denken.
Allen leggen hun ‘boosheid’ op schoot en halen een
paar maal diep adem, zodat het overgaat. Ze komen tot
de conclusie dat het nu beter met hen gaat. Nu pakken
zij een potlood en laten de boosheid, die zij uitgebeeld
hebben, verdwijnen door er overheen te tekenen.
Daarna verkreukelen zij het papier en vertrappen het.
Dan gooien ze het in de prullenmand.
Volgende vraag: Wat vinden jullie absoluut niet prettig als
je boos bent?
- dat men wil dat ik me rustig houd
- dat men me nog kwader maakt
- dat men over mij roddelt en grapjes over mij maakt
- dat de ander er geen aandacht aan schenkt
Dan volgt de vraag: Wat of wie kan je weer tot rust
brengen? Mama, papa, mijn bed, de douche…
Als afsluiting is er een evaluatie waarin werd gevraagd
hoe de kinderen het vonden, wat met laaiend
enthousiasme wordt beantwoord.

Projecten

Aan twee kinderen wordt gevraagd een rollenspel te
spelen en een situatie te bedenken waarin ruzie wordt
gemaakt.
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