Thema 27 / mijn wereld

Goednieuwskrant
Doelstellingen

Anderstalige en Nederlandstalige deelnemers vertellen elkaar op ludieke
wijze mooie, hartverwarmende verhalen, die we bundelen tot een ‘goednieuwskrant’.
Materiaal

−−Inspirerende afbeeldingen voor een positief verhaal, te vinden in weekbladen, het internet, enz.
−−Inspiratie voor een ‘goednieuwsweerbericht’. *
−−De Goednieuwskrant, een voorbeeld uit 2013.*
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Voorzie voor elk groepje een aantal afbeeldingen ter ondersteuning van
positieve verhalen.
−−Print voor elk groepje de inspiratie voor een ‘goednieuwsweerbericht’.
Methode

Sfeerschepping in grote groep
−−Vertel de deelnemers over het thema en het verloop van de bijeenkomst.
−−Bevraag of iedereen weet wat een krantenartikel en een krantenkop is.
−−Laat het voorbeeld van de Goednieuwskrant aan de deelnemers zien.

Kleine groepjes
−−Nodig de deelnemers uit in kleine groepjes te gaan zitten, 4 à 5 deelnemers per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Vraag de deelnemers elk op hun beurt een positief verhaal te vertellen:
iets wat hen blij maakt, een warm gevoel geeft, enz.
›› Elk onderwerp is goed: iets uit hun eigen leven, uit het eigen gezin, zelf
meegemaakt of iets wat ze gehoord of gelezen hebben, geïnspireerd
door afbeeldingen, enz.
›› Vraag aan een Nederlandstalige om het verhaal te noteren.
−−Vraag elk groepje om krantenkoppen bij de verhalen te verzinnen.
−−Vraag de deelnemers om aangekondigd slecht weer op een positieve
manier te brengen als “goednieuwsweerbericht”.

Afsluiting, terug in grote groep
De deelnemers lezen per groepje hun teksten voor.
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Goednieuwskrant

Na de bijeenkomst
−−Iemand verzamelt alle teksten en tikt ze uit in Microsoft Word.
−−In Microsoft Publisher zijn allerlei sjablonen te vinden, ook voor kranten.
Kies een sjabloon, zet de teksten erin, voeg beeldmateriaal toe en print
een exemplaar voor alle deelnemers. Bij de volgende bijeenkomst kan je
dan de kranten uitdelen.
Opmerkingen

−−Streef ernaar dat elke deelnemer zijn of haar nieuwsbericht zelf voorleest.
−−Meestal zijn inspirerende foto’s overbodig. De deelnemers hebben meer
dan voldoende inspiratie voor mooie verhalen.
−−De begeleider (of een actieve deelnemer) moet over enige pc-kennis
beschikken om de goednieuwskrant te lay-outen.
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