Thema 28 / mijn wereld

zes miljard mensen
Doelstellingen

Aan de hand van de dvd “6 miljard mensen” brengen we gelijkenissen en
verschillen in kaart over omgaan met familie en de betekenis van familie.
Nederlandstalige en anderstalige deelnemers verwerven inzicht in de familiegewoontes van nieuw- en oudkomers. Anderstalige deelnemers krijgen
een authentiek beeld van hoe Belgen omgaan met hun familie.
Materiaal

−−Dvd “6 miljard mensen” van Yann-Arthus Bertrand (GoodPlanet.org). Zie
ook www.6milliardsdautres.org.
−−Dvd-speler, of een andere mogelijkheid om de dvd af te spelen.
Voorbereiding

−−Vraag tijdens een voorafgaande bijeenkomst aan de deelnemers om voor
vandaag een of meerdere foto’s van hun familie mee te brengen.
−−Verifieer dat je in het Babbelonië-lokaal een dvd kan afspelen.
Methode

In kleine groepjes
−−Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar gaan zitten, 4 à 5 deelnemers per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Nodig de deelnemers uit om in de kleine groepjes te vertellen over de
foto’s die ze meebrachten.

In grote groep
Toon de documentaire “Familie” van de dvd “6 Miljard mensen” (ongeveer
22 minuten).

Terug in kleine groepjes
Nodig de deelnemers uit om te praten over de dvd. Richtvragen kunnen
zijn:
−−“Heb jij een grote of kleine familie?”
−−“Woont jouw familie in de buurt? Hoe hou je contact?”
−−“Is het voor jou belangrijk om kinderen te hebben of te krijgen?”
−−“Vergelijk België met jouw land op het vlak van kinderopvang, familiestructuur, zorg voor oudere mensen, enz.”
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Opmerkingen

−−Familie is een succesthema! Iedereen heeft familie, en iedereen weet er
iets over te vertellen.
−−De getuigenissen in de documentaire zijn zowel positief als negatief, wat
mensen ertoe aanzet niet alleen de rooskleurige kanten te vertellen.
−−De deelnemers zullen vaak hun eigen situatie vergelijken met een of meerdere personen uit de documentaire.
−−Niet zelden raakt iemand geëmotioneerd tijdens het afspelen van de documentaire.
−−Ook wie geen foto meebracht, heeft meestal wel een leuk, ontroerend of
interessant verhaal over z’n familie in petto.
−−Op de dvd staan drie documentaires: “Familie”, “Jeugd” en “Levenservaringen”. Er staat ook een langere film op: “Getuigenissen over het klimaat”.
Je kan deze methode ook uitwerken in functie van de andere documentaires.
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