Inspiratielijst

Vrijzinnige Jeugdfeesten
Met onderstaande inspiratielijst willen we leerkrachten NCZ, feestcomités, HVV- afdelingen, … op weg helpen om “hun”
feest uit te bouwen tot een onvergetelijke gebeurtenis voor de 6-7-jarige en 12-jarige vrijzinnige jongeren en hun
ouders. Op basis van de input uit de vragenlijst, geven we een reeks ideeën en suggesties om een Lentefeest of Feest
Vrijzinnige Jeugd op een eigentijdse, zinvolle en kindvriendelijke manier in te vullen. Het spreekt echter voor zich dat
deze lijst niet limitatief is. Integendeel! Niets houd je tegen om zelf creatief aan de slag te gaan, om verschillende ideeën
te combineren, om iets nieuws uit te proberen, etc.

Top 10 van thema’s volgens collega’s NCZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Natuurelementen (water, vuur, licht, aarde)
Oorlog en vrede
Gevoelens
Hoe de inspraak en participatie van de
Kleuren
feestelingen te vergroten? Enkele ideeën:
Dromen
Groeien & groot worden
- Laat de feestelingen zelf beslissen over de aanpak van het
Kinderrechten
Feest, de activiteiten, … (of geef hen de keuze om een ‘top
Geluk & vrolijk zijn
3’ op te maken).
Samen op weg/op reis/in zee
- Stimuleer de feestelingen om zelf voorstellen te
Anders zijn & diversiteit
formuleren rond bv. het thema, de decoratie, … Daag hen
-

-

uit om mee te brainstormen.
Laat de kinderen in verschillende (zelfstandige) groepjes
het feest voorbereiden: decoratieteam, theatergroep, …
Geef de feestelingen de opdracht om zelf een gedicht,
toneelvoorstelling, film, en/of allerhande attributen te
maken die dan later worden tentoongesteld aan de
ouders/oma’s en opa’s/…
…

Hoe zoek en vind je helpende handen om het feest tot een (nog) groter succes te maken?
Opvallend is dat heel wat deelnemers van de vragenlijst opmerken dat hulp en ondersteuning van meer vrijwilligers
zou leiden tot een (nog) groter succes van het feest. Helpende handen zijn dan ook meer dan welkom voor de
praktische organisatie van de feesten, de begeleiding tijdens een uitstap, het klaarstomen van de receptie, het maken
van foto’s, … Hieronder vind je enkele tips om vrijwilligers te zoeken en vinden:
-

-

Gebruik je eigen netwerk én dat van alle betrokkenen van de groep. Vraag mensen persoonlijk, dan voelen ze
zich vaak specialer en zullen ze eerder de stap nemen om het te proberen.
Maak gebruik van een zgn. hulpcheque; een formulier waarop ouders/vrijwilligers/… kunnen aanduiden wat
ze goed kunnen: decoreren, voorlezen, koken, ... Zo weet je meteen wie graag tijd maakt om jullie comité te
helpen. Stop dit formulier bv. bij de uitnodiging voor deelname aan jullie Feest.
Betrek ouders, scholen, directies, … al tijdens de voorbereiding van het feest. Dat zorgt er niet alleen voor dat
zij nauwer zijn betrokken bij het feest, maar geeft ook de kans dat zij een handje willen helpen.
…

Op zoek naar organisatorische tips en voorstellen tot samenwerking? Hieronder enkele suggesties
van collega-leerkrachten NCZ:
-

Begin tijdig met plannen en brainstormen. Creativiteit heeft immers tijd nodig.
Hou het simpel en kijk naar de noden en wensen van de kinderen zelf.
Maak een draaiboek en laat de coördinatie in handen van 1 iemand. Zorg daarnaast voor een handvol
vrijwilligers waarop je kan rekenen.
Communiceer duidelijk en helder over de data naar ouders, feestelingen en medewerkers.
KISS-formule : Keep it short and simple
Houd het gezellig!

Op zoek naar workshops? Collega’s raadden alvast volgende organisaties aan:
-

-

-

Artforum is een kunstenorganisatie voor kinderen, jongeren en jonge kunstenaars. In heel Vlaanderen
realiseert Artforum workshops, cursussen en artistieke projecten in de diverse kunstdisciplines als theater,
dans, muziek, beeld, film, literatuur, … Artforum beweegt zich op een spannend raakvlak tussen jeugdwerk,
(jongeren)cultuur en kunsten. Meer informatie via www.artforum.be
Jeugd & Dans is een cultuureducatieve vereniging die de dansvorm in al zijn facetten promoot door het geven
van workshops, voorstellingen en stages. Meer informatie via www.jeugdendans.be
Villa Basta vzw is een creatief jeugdcultuurhuis waar jonge mensen van 6 tot 30 jaar kunnen experimenteren
met theater, dans, video, muziek en beeld. In de Villa kunnen kinderen en jongeren hun creatieve goesting
ontdekken en worden ze gestimuleerd om deze talenten verder te ontwikkelen. Zij voeren niet simpelweg uit,
maar scheppen zélf kunst. De vereniging biedt o.a. creatieve cursussen, vakantiekampen, workshops en
projecten op maat aan. Meer informatie via http://villabasta.be/
Tumult versterkt talent voor samen leven bij kinderen, jongeren en hun begeleiding. Hun kernthema’s zijn: 1)
Conflicten hanteren en geweld aanpakken, 2) Bevorderen van de culturele dialoog en, 3) Oorlog en vrede
exploreren. Je kan bij de vereniging terecht voor zomerkampen en inleefreizen, spelmateriaal, vormingen en
workshops rond agressie, no blame, conflicten, … Meer info via http://tumult.be/

Op zoek naar creatieve ideeën? Enkele suggesties:
-

Maak bloemen uit crêpepapier als bedanking voor de ouders
Geef een diploma aan de feestelingen ter aandenken en schrijf per feesteling een kort woordje (of nog, laat
de feestelingen voor elkaar een woordje neerschrijven op het diploma)
Laat bv. alle feestelingen een witte T-shirt meebrengen en geef hen de kans om deze te personaliseren door
middel van graffiti, textielstiften, …
Maak samen met de feestelingen kostuums, een lied, een dansje, …
Ben je zelf geen creatieve duizendpoot? Ga dan in je netwerk op zoek naar creatievelingen (bv. collega’s,
mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, …) en nodig hen uit voor een gezellige babbel. Wissel van gedachten over
knutselideeën en/of pols of zij jouw willen helpen bij het verwezenlijken van de creaties.
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Wil je op de hoogte blijven van alle initiatieven in de provincie Vlaams-Brabant ter ondersteuning van de Vrijzinnige Jeugdfeesten ?
Surf naar www.vlaamsbrabant-demens.nu en/of schrijf je in op de elektronische nieuwsbrief.

