Programma Damiaan Vandaag voor Lager Onderwijs
Werkwinkel ‘Damiaan Hawaïaan’
Door de bril van Damiaan beleven we de Hawaïaanse cultuur, we maken een
feestelijke krans van snoepjes en leren zelfs een mondje Hawaiiaans.
Werkwinkel ‘Een brief voor Damiaan’
We leren hoe Damiaan zonder e-mail, gsm of smartphone met familie en
vrienden contact hield en lezen samen zijn brieven. We schrijven ook zelf een
brief aan Damiaan.
Werkwinkel ‘Handen en voeten’
Damiaan gaf handen en voeten aan de Boodschap van Jezus, een boodschap
van solidariteit en respect. We ontdekken samen hoe we dat vandaag ook
kunnen doen.

Werkwinkel ‘Damiaan door kunstenaarsogen’
Door kunstenaarsogen kijken we naar Damiaan en laten ons inspireren om in
zijn voetsporen te gaan. Aansluitend gaan we aan de slag als echte kunstenaars
en maken we ons eigen Damiaankunstwerk.
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Werkwinkel ‘De koffer van Damiaan’
Samen met Damiaan trekken we naar verre oorden en kijken we nieuwsgierig
naar wat hij meenam. We vragen ons hierbij af wat wij in onze rugzak
meedragen.
Werkwinkel ‘Damiaan en de vlinder’
We knutselen een vlinder en staan versteld hoeveel een vlinder en Pater
Damiaan gemeen hebben.
Werkwinkel ‘Damiaan voor de lens’
Voor Damiaan vertrok naar de Hawaï-eilanden liet hij zich nog snel
fotograferen. Hij stuurde zijn foto samen met een afscheidsbrief naar zijn
ouders, familie en vrienden. We poseren zelf als echte Damianen voor de
camera en schrijven bij deze speciale foto een bijzondere boodschap voor
ouders en vrienden.

Werkwinkel ‘Iedereen heeft talent’
Je hoort het wel vaker: ik kan dat niet! Sommige dingen kunnen we inderdaad
minder goed. Andere dingen liggen ons dan weer beter. In bepaalde dingen zijn
we een echte kei. Kortom, iedereen heeft talenten! Je moet ze alleen zien te
ontdekken. We ontdekken onze talenten op een creatieve en interactieve
manier. Damiaan helpt ons hierbij!
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Werkwinkel ‘Damiaan, daar zit muziek in!’
We ontdekken hoeveel muziek er in Damiaan zit en staan ook stil bij wat het
betekent om vandaag missionaris te zijn.
Werkwinkel ‘Missionarisspel’
We kruipen in de huid van een missionaris en ondervinden dat hij of zij het
niet altijd even gemakkelijk had.
Werkwinkel ‘Schrijven voor een betere wereld’
We leren hoe Damiaan met de brieven die hij schreef, het leven van zijn zieke
vrienden probeerde te verbeteren. We lezen zijn brieven en schrijven ook zelf
aan een betere wereld.

Werkwinkel ‘Door de bril van Damiaan’
We bekijken de dagelijkse actualiteit door de bril van Damiaan en stellen ons de
vraag wat Damiaan zou doen.
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Opdrachtenparcours ‘Werk aan de winkel! Damiaan en de zeven
werken van Barmhartigheid’ (in voorbereiding)
Damiaan blonk uit in de 7 werken van Barmhartigheid. Via enkele ludieke
denk- en doe-opdrachten ontdekken we hoe ook wij hiermee aan de slag
kunnen. Damiaan achterna!

Zoektocht De schat van Mr. Kamiano (in voorbereiding)
We verkennen op een ludieke en leerrijke manier de kerk en de crypte (met het
graf van Damiaan) op zoek naar de schat van de mysterieuze Mr. Kamiano.
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