• De Marokkaanse supermarkt uitgebaat door Belgen.
• Werkwijze
> Reporter: Ashet Sheikho – mei 2018
Doelstelling
 We maken kennis met de eigenaar van een Marokkaanse supermarkt.
 We gaan in gesprek over de volgende onderwerpen: eten, winkelen, werken.
Materiaal
 De twee geluidsfragmenten en een geluidsinstallatie om het in groep de reportage te beluisteren.
 De tekst van beide geluidsfragmenten.
 Neem een 10-tal verschillende soorten kruiden mee in ‘anonieme’ potjes. Kruiden zoals kurkuma,
gember, kardemon, komijn, paprika, sambal oelek, nootmuskaat, peper, tijm, rozemarijn, …
 Kaartjes met dilemma’s.
 Kaartjes met vragen.
Voorbereiding
 Zet het geluidsfragment klaar om te beluisteren voor aanvang van de activiteit.
 Print voldoende exemplaren van de uitgeschreven tekst van beide geluidsfragmenten uit.
 Zet de kruiden klaar in potjes
 Voor elke kleine groep heb je een set van de vragen nodig. Zorg voor voldoende prints.
Methode
Als de deelnemers een voor een binnenkomen, vraag je hen al om een potje te nemen en eraan te ruiken en te
raden wat erin zit. De potjes kunnen aan elkaar worden doorgegeven.
> Verwelkoming in grote groep
Je vraagt aan de groep of ze al weten waarover we het vandaag willen hebben. Het thema is koken. Je vraagt of
iemand herkent wat in een potje zit. Als men het herkent of iemand dit kruid gebruikt in de keuken. En voor wat.
Je laat alle potjes raden. Wat men niet kent, zeg je zelf welk kruid het is en waarbij jij dit zelf gebruikt.
We luisteren nu naar de radioreportage over de Marokkaanse winkel die wordt uitgebaat door Belgen in Ronse.
In deze winkel verkoopt met produkten waarmee je heel lekker Marokkaans kan koken.
In de grote groep wordt samen naar het geluidsfragment geluisterd. De uitgeschreven tekst wordt uitgedeeld ter
ondersteuning.
Daarna stel je een aantal vragen over de reportage:
- Wie was aan het woord?
- Wat verkoopt men in deze Marokkaanse winkel?
- De winkeleigenares had vroeger geen Marokkaanse supermarkt maar wel een andere winkel.
Weet je dewelke?
- Wat is er anders in deze supermarkt in vergelijking met Aldi of Lidl?
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> In kleine groepjes
We verdelen de groep. Ideaal zijn groepen van 2 Nederlandstaligen en 3 anderstaligen.
Elke tafel beschikt over een set van kaartjes met de vragen of een set met de dilemma’s op. Deelnemers bespreken
de vragen/dilemma’s in willekeurige volgorde. Lees om beurt een kaart voor. Wie heeft voorgelezen mag ook
meteen zijn of haar mening geven. De anderen mogen daarna ook vertellen wat zij ervan denken.

> Afronding
Tenslotte sluit je de bijeenkomst af met de reportage: Wat is jouw lievelingsgerecht? De uitgeschreven tekst
wordt uitgedeeld ter ondersteuning.
We sluiten af in grote groep met de vraag: ‘Wat is jouw lievelingsgerecht’?
Iedereen kan om beurt zijn lievelingsgerecht noemen.

