Avondsluiting knuffelblaadjes
Auteur: Pieter Dejaeger
Geschikte leeftijd: Alle
Duur activiteit: 30 min
Terrein: Rustige zaal
Benodigde begeleiders: Min 2
Materiaal:
- Voldoende kopieën van Bijlage (Ongeveer 2 kopieën per deelnemer)
- Voldoende balpennen

Beschrijving van de activiteit
Vriendschap is heel belangrijk in ons leven.
We hebben verschillende soorten vriendschappen.
Zo hebben we vriendschap tussen een man en vrouw, vriendschap tussen moeder en kind, vriendschap met
broers en zussen, vriendschap met leeftijdsgenoten, vriendschap tussen monitoren en kinderen en noem maar
op.
Die twee laatste zijn voor ons vandaag eigenlijk wel het belangrijkste.
Het is zeer belangrijk dat je vriendschapsbanden opbouwt met je leeftijdsgenoten hier op kamp.
Ook zeer belangrijk dat je in vriendschap kunt leven met de monitoren hier op kamp.
Het is natuurlijk niet altijd even makkelijk om met iedereen overeen te komen en soms botst het wel eens, maar
zolang het naderhand bijgelegd wordt is dat helemaal zo erg niet.
Om onze vriendschap te tonen gaan we eens een groepsknuffel houden.
Een groepsknuffel wil zeggen dat we er allemaal bijhoren, zonder onderscheid.
Eén voor allen en allen voor één.
Gedeelde vreugde is dubbele vreugde.
Niet gebonden, maar verbonden met elkaar.
=> Groepsknuffel.
Een hartelijke woordje kan iemand heel veel deugd doen, maar soms is het makkelijker om dat gewoon eens te
schrijven.
Ik heb hier knuffelblaadjes mee.
Het doel van zo’n knuffelblaadje is, dat je een positieve/goede boodschap schrijft naar iemand.
Het kan zijn dat je iemand iets wil vertellen, iets zeggen dat op je hart ligt, …
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Je krijgt eerst een blaadje waar een naam opstaat van iemand waar je iets naar moet schrijven, maar nadat je dat
blaadje hebt ingevuld en afgegeven aan de juiste persoon, mag je vrij blaadjes nemen en richten aan wie je wil.
=> Kinderen krijgen de tijd om elkaar positieve boodschappen te geven.
Iedereen heeft nu zeker 1 positieve boodschap gekregen, dus ik ben er zeker van dat we allemaal goed zullen
slapen vanavond.
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