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 3,4 – 7,2 (l/100km)  89 - 165 (g/km)
Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04) www.mazda.be. *Vermelde prijs BTWi. Maximaal voordeel 
van 3.950 EUR BTWi betreft som voordeel Premium Edition en Salonkorting op de Mazda6 Wagon SKYACTIV-G 145pk 
6MT Premium Edition. Alle info en voorwaarden op www.mazda.be/salon. Actie geldig tot 31/01/2016.

VERBAZENDE 
SALONCONDITIES 

 TOT-€ 3.950!
*

De wagens van morgen vindt u vandaag bij Mazda. Want al onze 
modellen werden recent volledig vernieuwd. Daarbij gingen we 
geen uitdaging uit de weg. Design, technologie, connectiviteit, 
alles werd herdacht en aangepakt. Laat onze nieuwe generatie 
u verbazen. En geniet op elke wagen van Saloncondities die u 
met verstomming slaan.

E E N  C O M P L E E T  N I E U W E  G E N E R A T I E  W A G E N S  
T E G E N  V E R B A Z E N D E  S A L O N C O N D I T I E S

Een ark van
Noach is zoveel
bevattelijker als
je ook echt met

die beestjes kunt
spelen.
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Zebra’s, giraffen, olifanten
en een boot van hout. Het zou
gewoon kleuterspeelgoed
kunnen zijn, maar de speel
tjes vormen samen ook het
verhaal van de Ark van
Noach. ‘Godly Play’ heet de
nieuwe methode om jonge
kinderen Bijbelse verhalen
bij te brengen, en ze is in op
mars in Vlaanderen. Zeker
nu de Interdiocesane Dienst
voor Gezinspastoraal (IDGP)
beslist heeft om Godly Play 
te verspreiden.

Concreet gaat het erom dat
kinderen niet langer zomaar 
luisteren naar de verhalen,
maar er zelf mee aan de slag

gaan. Met diertjes, figuurtjes
en een zandbak. “Maar voor 
die kinderen zijn dat niet zo
maar poppetjes en objecten”,
zegt Caroline Decanniere, die
de methode al een tijdje toe
past in kleuterschool De
Hoeven in Kasterlee. Ze ver
telt al lang Bijbelverhalen,
maar deze manier slaat dui
delijk het best aan. “Dat zie je
aan het respect waarmee die
kinderen met het speelgoed
omgaan en aan het feit dat ze
weken later nog over die ver
halen vertellen.” 

Caroline is gediplomeerd
vertelster én leidt ook zelf 
geïnteresseerden op. Intus

sen zijn ze al met 160, actief
in hun parochie, de catechese
en kinderwoorddiensten.
Maar ook veel kleuterleid
sters, leerkrachten van de ba
sisschool en lectoren op ho
gescholen gaan ermee aan de
slag. En de vraag blijft
enorm. De komende weken
worden verschillende cur
sussen georganiseerd, en zo
goed als allemaal zijn ze al
volzet.  

Een beetje verbeelding

Godly Play is in de jaren
negentig ontwikkeld door de
Amerikaanse theoloog Jero

Al 160 Godly Play-
vertellers zijn opgeleid 
om Bijbelse verhalen 
met objecten te vertellen 
‘Godly Play’, een nieuwe 
manier om Bijbelse ver-
halen bij kinderen te bren-
gen, breekt helemaal door 
in Vlaanderen.  Niet meer 
steriel voorlezen, wel ver-
tellen, met spelmateriaal 
en knutselen. Al 160 ver-
tellers zijn opgeleid, en 
nieuwe lessen zitten vol. 

Vandaag
spelen we 
bijbeltje

me Berryman. Omdat hij als
kind uit de godsdienstles
werd weggestuurd, wegens te
rumoerig. “De leraar las Bij
belteksten voor en als we ze
geloofden, waren we goede
christenen. Maar zo werkte
het niet bij mij. Ik heb jaren
gezocht naar een manier om
dat gevoel naar boven te
brengen: de Bijbel vertellen
en met spelmateriaal het ver
haal verbeelden. Alleen zo
creëer je een taal waarin kin
deren de Bijbel en de liturgie
begrijpen.”

En zo probeert Caroline
zelfs de moeilijkste dingen
uit te leggen aan de kinderen.
Zoals het verhaal over de
doop “in de naam van de Va
der, de Zoon en de Heilige
Geest”, zo konden we zelf
vaststellen. Met het water als
symbool voor de Schepper en
de Vader, een duifje en een
flesje olijfolie om de Geest te
verbeelden en een brandend
kaarsje voor de Zoon. Eindi
gen deden ze met een “doop
feest”. Gisteren in Kasterlee
bestond dat uit twee partjes
appelsien en een slok appel
sap. Soms moet het echt niet
meer zijn dan dat en een
beetje verbeelding.

Meer info op 
www.godlyplay.be.


