Categorie 4:

Vroege vogels

Genomineerd in de categorie
Vroege vogels (*):
•
•
•
•
•

Aarschot – Raamaffiches
Blaasveld-Heindonk – Waar is Wally?
Dendermonde – Coronadagboekje
Keiem – Paashaas op bezoek
Nijlen-Bevel-Kessel – Winactie Week van de Opvoeding

(*) acties vroeg in de coronacrisis / tijdens de eerste lockdown

Aarschot: Raamaffiches
De eerste lockdown verplichtte iedereen 'in hun kot' te blijven.
Daarom maakten we raamaffiches op waarmee bewoners
konden communiceren met voorbijgangers: een mop voor 1
april, een berenzoektocht (die we in het najaar nog eens
overdeden als Halloweentocht en eindejaarstocht), een
uitnodiging om een verjaardagsliedje te zingen voor de jarige,
...
Voor de 'thuisvergaderaars' stelden we ludieke vergaderbingo's
op.

•

https://drive.google.com/drive/folders/1BGwa5m_vO18lfEp0pf_KRY_xpfG1datw

Blaasveld-Heindonk: Waar is Wally?
Tijdens lockdown 1 wilden we iets doen tijdens de paasvakantie.
Toen kwam het idee om een Paashaas te maken en deze elke dag te
verstoppen op een ander plekje in onze gemeente.
Elke ochtend om 10u werd op onze FB-pagina een foto gepost. Toen
kon de speurtocht beginnen. We hadden vooraf een formulier
gedeeld zodat alle plaatsen konden worden genoteerd. Op het einde
van de vakantie kon wie alle plaatsen had gevonden het formulier in
een brievenbus steken.
Een week later werden 5 gezinnen uit de bokaal gehaald. Zij worden
uitgenodigd om deel te nemen aan ons volgende ontbijt. Alle andere
gezinnen kregen voor elk kind een bonnetje voor een ijsje of een
donut bij een lokale handelaar.
Het was op dat moment zeer welkom omdat gezinnen toen niks te
doen hadden. Plots was er een doel om met de kinderen elke dag te
wandelen of te fietsen.
•
•

https://www.gva.be/cnt/dmf20200410_0491969
https://www.facebook.com/page/383257971810816/search?q=wally

Dendermonde: Coronadagboekje
Na een goeie maand "kennismaking" met virus, virologen,
lockdown, bubbels, quarantaine en aanverwante tot nader order
niet gekende toestanden werden de kinderen uitgenodigd om
deze rare tijd in hun jonge leven te vereeuwigen in een
dagboekje dat ze later als volwassenen nog eens ter hand
zouden kunnen nemen als al die miserie voorbij zou zijn.
De jury zou uit de inzendingen 7 stukjes weerhouden en de
auteurs er van bedenken met een prijs onder de vorm van twee
gratis tickets voor een filmvoorstelling bij Cine Albert in SintGillis Dendermonde.
De bedoeling was om kinderen even te laten reflecteren over
deze bizarre tijden en onder een of andere vorm expressie geven
van hun gevoelens door het maken van een gedicht, een
tekening, een collage, enz. De zeven stukjes werden verzameld in
een kinderdagboekje.
• https://www.hln.be/dendermonde/wie-houdt-coronadagboekje-bij-gezinsbondverloot-filmtickets-in-ruil~a2009baf/
• http://www.davidsfonds.net/activity/division/activitydetail.phtml?id=70733

Keiem: Paashaas op bezoek
Normaal gezien doen we een paaseierenzoektocht. Maar door de
coronamaatregelen hebben we gezocht naar een andere manier: met
toelating van de veiligheidscel van stad Diksmuide zijn we met de
paashaas op een aanhangwagen rondgereden door alle straten van
ons dorp. Waar kinderen of volwassenen een mandje gezet hadden,
werd dit door de paashaas gevuld met eitjes.
In deze strenge lockdown zagen we overal blije gezichten van kinderen
en ook van volwassenen toen we op veilige afstand voorbijkwamen,
het was voor iedereen hartverwarmend.

•

https://drive.google.com/file/d/1Uv_PvTXMRqAmpzpzAxOHPYB8M88tUXji/view

Nijlen-Bevel-Kessel: Winactie
Week van de Opvoeding
Door de corona-pandemie konden al onze geplande activiteiten in het
kader van de Week van de Opvoeding niet doorgaan. Om deze week
rond opvoeden toch niet zomaar te laten voorbij gaan, planden we
met de afdelingen Bevel, Kessel en Nijlen een win-actie waarbij je
verschillende boeken kon winnen rond het thema 'opvoeden' in de
brede betekenis (voorleesboek, boek rond ouderschap, boek voor
grootouders, speel- en kookboek, boek rond de pril moederschap, ...).
Wie wilde deelnemen, moest haar/zijn opvoedtip(s) met ons delen
waarmee we dan weer andere ouders konden inspireren.
In het begin van de lockdown viel alles en iedereen letterlijk stil... iets
online op poten zetten bleek toen het enige alternatief. We wilden de
verbondenheid rond ouders en grootouders in de kijker zetten want
iedereen kent wel iets van opvoeden. Iedereen heeft wel tips die voor
haar/hem werken en die mogen gedeeld worden. Op die manier
konden we de Week van de Opvoeding toch lokaal ook mee in de kijker
zetten, en onze afdelingen uiteraard ook.
•
•

https://www.hln.be/nijlen/opvoeden-is-geen-wedstrijd-gezinsbond-nijlen-lanceertwinactie-rond-opvoeden-in-coronatijden~a2278d3a/
https://drive.google.com/open?id=1jWp0ifMiGHaCebzSVBq6gb3Ud2XoJDKq

