
Samenspel was het thema van de Week 
van de Opvoeding. Vandaag, 23 mei, 
brachten we de afsluiter met een gezon-
de mix mensen die bruggen bouwen als 
levensstijl hanteren. Als je buigzame 
twijgen bundelt, kan geen stoere kerel de 
krachten kraken. 

Ronald die zijn zoon tijdens zijn wereld-
reis in Zuid-Amerika ontmoette, bracht 
een helder en boeiend koffieverhaal. Hoe 
de koffiebessen gekweekt, geplukt, ge-
weekt, gedroogd, gebrand worden legde 
hij uit aan de hand van zijn fotomontage. 
Koffie malen en zetten op oma’s manier 
werd getoond zodat Marleen, Sammy en 
Willy heel attent echte koffie kon-

den uitschenken. Pet af voor zo-
veel zorg. Lies zette de kroon op 
het werk met een kikkerkoekje 
dat als honing in de mond smolt. 



Yinka en Lina toonden de groentenbakken 
in de moestuin en Sander, Isabelle en Ibe 
toonden het dierenpark met het kleine wil-
de varken, geiten, konijnen en pony’s. Op 
stap met de pony’s was beslist een leuke 
ervaring voor jong en oud. Yinka en Lina 
gaven een overzicht van de groenten in de bakken en lie-
ten proeven van paardenbloemengelei of rabarberconfi-
tuur op een stukje zelf gebakken brood of glutenvrij bo-
terhammetje. Waauw, een toastje vol smaken.  Dank je 
wel, leerlingen en begeleider van deze school. 

Daarna liepen we naar Tine en Deborah die ons heel en-
thousiast een spel leerden waarbij iedereen samen kan 
werken. Een regenboogzeil is handig spelma-
teriaal om samen onder te schuilen, een 
lichtspel mee te maken of de bal hoog boven 
de kleurenpracht op te laten wippen. Onder 
de parachute glinsterden de pretoogjes om 
te zeggen dat dit wel heel leuk en speciaal 
was.  



Als laatste moment verzamelen we rond de 
bijentafel om solitaire  bijen en honingbijen 
te leren kennen. Een doorschijnend buisje 
met larven van de solitairen vertelt het ge-
heim van deze insecten.  We proeven stuif-
meel en honing. We ruiken voelen de was en 
de propolis. Kyran en Jan weten er heel wat 
over te vertellen. 

Het moet gezegd: de verscheidenheid van 
jong en oud was een surplus voor het samen-
spel tussen de begeleiders. In elk geval: wat 
jullie ook klaargespeeld hebben, duizendmaal 

bedankt. Ons samenspel mocht er zijn. 

Dat het gastvrije Reuzenhuis een ideale plaats 
is om een spelnamiddag te organiseren moeten 
we niet zeggen. Ook bedankt voor zoveel gast-
vrijheid. 


