Thema 13 / bij mij thuis

De was doen
Doelstellingen

Aan de hand van gesprekskaarten verkennen we de gelijkenissen en verschillen van “De was doen” in verschillende culturen. Anderstalige en Nederlandstalige deelnemers verwerven inzicht in de praktische en sociale aspecten van
“de was doen”.
Materiaal

−−Didactisch materiaal voor de sfeerschepping: strijkplank, wasmand, groot
laken en/of tafelkleed, T-shirt om op te vouwen, enz.
−−Lied “Kleine wasjes” van Trafasi, eventueel te vinden op YouTube
+ afspeelapparaat: CD-speler, computer, usb-stick, enz.
−−Liedjestekst “Kleine wasjes” van Trafasi.*
−−Gesprekskaarten “De was doen”.*
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Print voor elke deelnemer een exemplaar van de liedjestekst “Kleine
wasjes”.
−−Print een set van de gesprekskaarten “De was doen”. Plastificeer indien
nodig.
−−Stel het didactisch materiaal op in de ruimte, zodat de deelnemers bij het
binnenkomen direct het materiaal zien staan.
−−Speel het lied “Kleine wasjes” in een lus op de achtergrond.
Methode

Sfeerschepping in grote groep:
−−Vraag aan de deelnemers wie het T-shirt wil opvouwen en wil uitleggen
hoe dat moet.
−−Vraag twee deelnemers het laken of tafelkleed op te vouwen. Vraag hen
tegelijkertijd te vertellen wat ze doen.
−−Deel de liedjestekst “Kleine wasjes” van Trafasi uit.
−−Luister naar het lied en ga samen op zoek naar moeilijke woorden en hun
verklaring. Nodig de deelnemers uit om te dansen, het ritme is bijzonder
aanstekelijk.
−−Zing samen het lied “Kleine wasjes”, onder begeleiding van de cd of het
YouTube-filmpje.
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In kleine groepjes
−−Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers
per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Verdeel de gesprekskaarten “De was doen” onder de groepjes.
−−Vraag de groepjes alle hen toegewezen kaarten een voor een te bespreken.
Wanneer alle kaarten in een groepje besproken zijn, schuif je het stapeltje
door naar een andere groep (doorschuifsysteem).
−−Laat elk groepje minstens één kaart bijhouden waarover zij een leuk
gesprek hadden en laat hen die kaart nog eens bespreken eens alle deelnemers terug samen zitten in de grote groep.

Terug in grote groep
−−Een kwartier voor het einde van de bijeenkomst: nodig iedereen uit om
terug in de grote groep te zitten.
−−Nodig per groep één deelnemer uit om te vertellen over het gesprek rond
de kaart die het groepje achterhield. Vraag naar leuke momenten, meningsverschillen, opmerkelijke culturele verschillen, enz.
−−Laat als afsluiter het lied “Kleine wasjes” nog eens horen. De deelnemers
zullen breed glimlachend, mee-neuriënd en heupwiegend naar huis vertrekken.
Opmerkingen

−−Weliswaar is het soms een heel gedoe om een strijkplank of wasmand mee
te brengen (een strijkplank is soms te groot om in je autootje te krijgen),
maar het zorgt wel direct voor een leuke sfeer.
−−Het lied “Kleine wasjes” is een echte oorwurm!
−−“De was doen” is een laagdrempelig thema en een leuke activiteit. Iedereen is onmiddellijk mee, want (bijna) iedereen heeft ervaring met “de was
doen”. Ook mannelijke deelnemers zijn geïnteresseerd en leren veel bij.
−−Bij uitbreiding kan je praten over poetsen, grote schoonmaak, enz. Vooral
oudere, anderstalige dames zijn geweldig gecharmeerd door deze thema’s.
Zij zijn hierin expert en praten graag over huishoudelijk werk. Deze bijeenkomst wordt een succeservaring!
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