BIJLAGE 11

Wie is mijn naaste?

Soms vinden jongeren het lastig om te bedenken voor wíe zij concreet iets zouden kunnen
betekenen in hun directe omgeving. Er zijn verschillende manieren om hen dit te laten
ontdekken.










Neem een aantal (lokale) kranten, folders, etc. mee, en laat jongeren hieruit
artikeltjes/plaatjes etc. knippen, en dit onderverdelen in de zeven werken van
barmhartigheid. Doel hiervan is om de Bijbeltekst Mattheus 25 te vertalen naar nu. In
het begin zullen ze even op gang geholpen moeten worden. Maar hopelijk gaan ze
snel genoeg zelf de verbanden zien.
Een andere mogelijkheid hiervoor is om de panelen te gebruiken van Solidair
Friesland. Solidair Friesland beschikt over zeven panelen rondom de zeven werken
van barmhartigheid. Deze panelen hebben allemaal te maken met één van de zeven
werken van barmhartigheid. Je zou per bijeenkomst één van de zeven werken
kunnen behandelen. De panelen met handleiding zijn te leen via
info@solidairfriesland.nl of 058-2130046.
Nodig iemand van de organisatie/instelling/parochie uit om iets te vertellen van het
werk dat zij doen, waarom dit belangrijk is en wat de jongeren daarin kunnen
betekenen. Je zou natuurlijk ook iemand uit de doelgroep zelf kunnen uitnodigen. Let
wel op: als je dit doet, hebben jongeren natuurlijk niet meer zoveel te kiezen, want er
staat al iemand van een bepaalde organisatie. Deze methode is daarom het best te
gebruiken bij een vervolgactiviteit. Jongeren hebben dan de eerste keer al mogen
kiezen en dit is dan ook één van de keuzes geweest, maar de vorige keer hebben
jullie iets anders gedaan.
Persoonlijk verhaal. Wanneer je de jongeren wat beter kent, kan het best zijn dat één
van de jongeren in de eigen omgeving iets is tegengekomen en daar iets over wil
vertellen. Of misschien kent de jongere iemand anders die daar iets over zou kunnen
vertellen. Het is in dit geval erg belangrijk dat er sprake is van een veilige omgeving.
Onderzoek. Wanneer je iets meer tijd hebt, zou je de jongeren ook op onderzoek
kunnen sturen. Stuur jongeren bijvoorbeeld met een camera de straat op en laat ze
vast leggen wat ze zoal tegenkomen. Hier kunnen ze een collage van maken. Ook
zouden ze mensen op straat kunnen interviewen over een bepaald onderwerp. Het is
belangrijk om na dit onderzoek met jongeren in gesprek te gaan. Gespreksvragen
zouden kunnen zijn:
1. Wat ben je tegengekomen?
2. Wat deed het met je?
3. Wat vond je ervan?
Vervolgens zou je met jongeren kunnen brainstormen over een relevante,



bijpassende activiteit.
Tip: Hang de knutselwerken van de jongeren in de kerk!
Sociale kaart. Laat jongeren zelf een sociale kaart van de omgeving maken. Laat
jongeren op het internet zoeken (bijvoorbeeld met hun telefoon) naar organisaties
waar zij hun M25 activiteit kunnen uitvoeren. Voordat jongeren hiermee bezig gaan,
zou je ze bijvoorbeeld ook de bijlage ‘manieren om invulling aan handen uit de
mouwen’ kunnen uitdelen.

