Thema 11 / bij mij thuis

Verjaardag
Doelstellingen

Door samen een Belgisch verjaardagsfeest te vieren, praten anderstalige en
Nederlandstalige deelnemers over gelijkenissen en verschillen bij verjaardagen en feesten in diverse culturen. De deelnemers leren elkaars tradities en
gebruiken beter kennen.
Materiaal

−−Lekkernijen: taart, koffie, koekjes, enz.
−−“Hoe vier ik mijn verjaardag”, achtergrondinformatie
over verjaardagen.*
−−Inspiratievragen met betrekking tot verjaardagen.*
−−Verjaardagskalender (kopen of sjabloon zoeken op internet).
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

Op voorhand
Kondig jouw verjaardag ruim op tijd aan. Vertel de deelnemers dat je van plan
bent die dag een feestje te vieren.

De dag zelf
−−Print voor elk deelnemersgroepje een exemplaar van de achtergrondinformatie en de inspiratievragen met betrekking tot verjaardagen.
−−Zorg voor een leuke tafelschikking. Versier de tafels en de zaal naar eigen
smaak.
Methode

Sfeerschepping in grote groep
Vertel dat het vandaag (gisteren, overmorgen, …) je verjaardag is, en dat
we daarom een verjaardagsfeestje vieren. Vertel over de Belgische tradities:
de verjaardagskaartjes, de verjaardagstaart, de cadeaus, kaarsjes uitblazen,
liedjes zingen, enz. Ga rond met koffie. Eet samen koekjes, taart, enz.

Kleine groepjes
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−−Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers
per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Bezorg elk groepje een exemplaar van de achtergrondinformatie en de
inspiratievragen.
−−Nodig de deelnemers uit om in hun groepje over verjaardagen te praten
aan de hand van de achtergrondinformatie en de inspiratievragen.
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Verjaardag

Afsluiten in grote groep
−−Stel uitnodigende vragen: Wat is je bijgebleven? Wat vond je bijzonder?
−−Indien er nog tijd over is: zing verjaardagliedjes uit verschillende landen.
Opmerkingen

−−Maak de achtergrondinformatie “Hoe vier ik mijn verjaardag” op maat van
de samenstelling van jouw Babbelonië-groep. Op het internet kan je veel
informatie vinden. Focus op de tradities in de herkomstlanden van jouw
deelnemers, en toets tijdens de bijeenkomst af hoe de deelnemers zelf
met die tradities omgaan.
−−Verjaardagen worden niet in alle culturen gevierd. Sommige mensen kennen zelfs niet eens hun geboortedatum. Ga eens na of er in die landen misschien andere persoonsgebonden feestelijkheden zijn.
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