
Zuidactie impulsen rkg 
    Oudere kinderen 



• Woordenwolk in de vorm van een huis: 
     Maak met tape op een groot stuk papier de  
     contouren van een huis. Ieder kind mag met  
     stift of krijt drie woorden noteren die hen doen  
     denken aan hun eigen ‘thuis’.  
     Tip: Ga eerst in gesprek over wat hun huis een echte 
     ‘thuis’ maakt. 
 
 
• ‘Fuerza’ betekent kracht. De kinderen noteren wat hen  
      kracht geeft op kleine kaartjes. Deze kaartjes  
      worden naast de affiche van de zuidactie verzameld 
      en opgeplakt, of naast het huis van de voorgaande  
      oefening. 

 
 
 



Een speciale 
dobbelsteen 

• Poëzie in de klas: 
In Nicaragua is er jaarlijks een groot 
poëziefestival. We gaan aan de slag in de klas 
met deze uitdrukkingsvorm. Bekijk samen met 
de kinderen de campagnefilm van de zuidactie.  
Aan welke woorden denken ze bij het zien van 
deze film? 
Ieder kind maakt enkele woordkaarten. Deze 
kaarten worden verzameld in een groot blik, 
of in een lege doos. De doos wordt geschud, de 
kinderen gaan nu per twee een aantal  
woorden uit de doos halen. Ze schrijven een 
gedicht of een elfje voor Lenin en zijn familie  
met deze woorden als basis. Nadien worden de 
gedichten voorgelezen aan mekaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De kinderen visualiseren hun  
     wensen en dromen voor Lenin 

 
 
 



Het huis van 
Jezus 

• Het huis van Jezus: 
 
Lenin kan terecht in een huis waar er goed voor hem en zijn mama en vrienden  
Wordt gezorgd. Het huis in Nicaragua heet ‘Jesu amigo’, Jezus vriend. 
 
Plaats drie stoelen in het midden van de kring, de stoel in het midden is de stoel van  
Jezus. De stoelen links en rechts zijn voor Lenin of zijn broer, mama… . 
- Welk kind kan zich een verhaal uit de Bijbel herinneren over Jezus? Die mag op  
     de middelste stoel plaatsnemen en vertellen. 
- De kinderen naast hem proberen de link met het Jezusbeeld te maken en de situatie van  
      de familie van Lenin en het tehuis. 
- De kinderen hoeven het niet te ver zoeken, gebruik eventueel de Jezusbeelden uit de 
      impulsen voor rkg kleuter of jonge kinderen, je kan ook foto’s van de zuidactie 
      gebruiken ter ondersteuning voor de andere kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Filosoferen over Jezus: 
 

- Waarom denk je dat de mensen zich goed voelden bij Jezus? 
- Zou jij ook graag bij Jezus komen? Waarom wel? Of niet? 
- De mensen voelden zich na een bezoek weer helemaal ‘nieuw’? 
      Hoe zou dat komen?  
- Voel jij je soms ook helemaal nieuw nadat je ergens geweest bent of iets  
     gedaan hebt? 
- Hoe is dit voor de familie van Lenin? Wat helpt hen om zich beter te voelen? 
- Welke dingen zou Jezus vandaag heel goed vinden in Nicaragua? En hier? 
- Welke dingen zou hij niet goed vinden? Waarom? 
- Hoe toont Jezus dat hij een goede vriend is? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Mariaverering in Nicaragua. 
• Weesgegroet. 
• Gebedskaartje maken voor  
      Lenin, Maria,…  . 
• Stilstaan waarom mensen 
      bidden, waarom ze tot  
      Maria bidden. 
• Een kapel of Mariabeeld  
      in de buurt van de school 
      bezoeken, bloemen brengen. 
 

       Godsdiensthoekje:  
      een mini altaartje voor  
       Maria knutselen.  

 
 
 



• Purisima: 
 

La Purisima is een religieus feest dat toewijding en dankbaarheid toont aan 
de maagd Maria. De katholieke viering vindt plaats aan het einde van 
november en loopt tot het grootste deel van december. Het wordt gevierd 
met ‘noveen’ (negen dagen van gebed en toewijding). Tijdens de noveen 
zijn er altaren, zangoptredens en worden er geschenken uitgedeeld. 
Op 7 december openen de mensen hun deuren en zetten ze altaren in hun 
huizen. Groepen mensen lopen van huis naar huis en zeggen dan ‘Quien 
causa tanta alegría?’ de huiseigenaar moet dan antwoorden met: ‘La 
Concepcion de Maria!’. De huiseigenaren geven vervolgens lekkernijen 
zoals traditionele gerechten, snoep of drank. De lekkernijen staan bekend 
als ‘ La Gorra’. Men zingt ook traditionele volk kerstliederen aan de Maagd 
Maria.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=cr9hobv6v9o 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cr9hobv6v9o

