Feest van Maria Mazzarello
Kinderland, Kortrijk
Naar aanleiding van het feest van Maria Mazzarello was er voor heel de
opvoedende gemeenschap een dag vol activiteiten. Van knutselen tot een
ganzenbord. Het uitgewerkte materiaal kan gebruikt worden.
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DON BOSCO
zijn plaats
geven

OPVOEDENDE GEMEENSCHAP KORTRIJK FEEST 140 JAAR ZUSTERS VAN DON BOSCO
MARIA MAZZARELLO

Een activiteit voor alle kinderen van de basisschool
Kleuters:
Kleuren prent: enkele glasramen uit de kapel te Mornese die het leven van Maria Mazzarello
weergeven inkleuren. (het gezin dat uit het ‘vensterke’ naar de kerk kijkt; carnaval;vertrek van de
missionarissen). Bij iedere prent is er een kort stukje uit het boekje over Maria Mazzarello
Bowling: de kegels zijn wijngaardslakken of fruitvliegen en die moet uit de wijngaard gegooid
worden.
Armbandjes maken: Met strijkparels een armbandje maken in de kleuren van de Italiaanse vlag.
(koordje –scoubidou lint)
Aanleren lied: tekst over het leven van Maria Mazzarello. De allerkleinsten leren gebaren bij het lied,
de anderen het refrein.
Dans: een K3 lied- bloemendans
Domino: de ogen zijn vervangen door prenten die iets van het leven van M.M. weergeven.
Spandoek: enkele leuze worden ingekleurd
Wees altijd blij; toon je een goede vriend; hou veel van elkaar …
Memory: de prenten hebben iets te maken met M.M.

Lagere school:
Hebben de zelfde opdrachten als de kleuters maar de moeilijkheidsgraad wordt aangepast bij
sommige opdrachten.
Prent versieren: met krippapier inplakken i.p.v. inkleuren
Spandoek: naaien i.p.v. inkleuren
Lied: refrein en strofen
En volgende extra
Woordzoeker: per graad zijn er twee woordzoekers met woorden die betrekking hebben op Maria
Mazzarello.
Sudoko: de cijfers zijn vervangen door prenten
Rebus:
Ganzenbord: bij iedere gans word er iets vertelt uit het leven van M.M. en gaat men voor of achteruit
naargelang het voor M.M. een positieve of negatieve gebeurtenis is.

GANZENSPEL MARIA MAZZARELLO
Het aantal spelers zet een pion aan de start. Men gooit om beurt met de teerling.
Wanneer men op een ‘gans’ komt met ‘een speciaal nummer’ leest men daarbij iets uit
het leven van Maria Mazzarello.
Soms zal men stappen achteruit moeten doen, soms stappen vooruit.
Winnaar is diegene die het eerst het nummer 63 bereikt.

OPDRACHTEN OP DE SPECIALE NUMMERS

5

Maria Mazzarello wordt geboren op 9 mei 1837,
als oudste van 10 kinderen (3 zijn jong gestorven).
Haar ouders zijn Giuseppe en Maddalena Calcagno.

2 stappen vooruit

11

Maria Mazzarello was ongeveer 12 jaar als ze met heel de
familie naar de Valponasca verhuizen. Maïn groeit er op,
werkend op de velden. Het is een tijd waar ze geloof en inzet
leert combineren. Haar venster is contactpunt met Christus
en de parochie.

3 stappen vooruit

15

De familie wordt bestolen op de Valponasca. Het is dan 1858.
Ze gaan terug in het dorp wonen.

2 stappen achteruit

19

Maria Mazzarello is nu dichter bij de kerk en de parochie.
Ze is heel tevreden met de beslissing van haar ouders.

2 stappen vooruit

25

1860 – in Piëmonte breekt de tyfusepidemie uit. Ook in
Mornese vallen er slachtoffers. Maria Mazzarello verzorgt haar
familie en wordt zelf doodziek.

2 stappen achteruit

31

De gezondheid van Maria Mazzarello wordt geknakt. Ze ervaart
haar eigen broosheid. Maar ze herstelt.

3 stappen vooruit

37

Maria Mazzarello sluit zich niet op in zichzelf maar blijft
rondkijken. Ze ontdekt een nieuwe opdracht: ‘Ik denk dat God
wil dat we ons met de meisjes bezig houden,’ vertrouwt ze haar
vriendin Petronilla toe.

2 stappen vooruit

43

Iets nieuws begint: een kleine groep van vrouwen in het huis
van de Onbevlekte, leren naaien, start van een naaiplaats,
een slaapplaats voor de eerste internen… Hun manier van
omgaan met de jongeren zorgt voor spanningen in de parochie.

2 stappen achteruit

46

Het carnavalsfeest doet de emmer overlopen. Maïn trekt zich
voor enkele maanden terug uit het dorp op de Valponasca.
Het wordt een tijd van bevraging: ‘Is dit wat God van mij wil,
of ben ik mijn zin aan het doordrijven?’

1 beurt overslaan

50

Men beslist om een college te bouwen voor de jongens in
Mornese. Don Pestarino riep zijn parochianen op om hem te
helpen bij de bouw ervan. 1865 is de eerste steenlegging.
In 1871 beslist het bisdom dat er toch geen jongenscollege mag
komen. Don Pestarino, Don Bosco en de mensen uit de streek
leden erg onder deze beslissing.

2 stappen achteruit

53

Op 5 augustus 1872 leggen 11 jonge vrouwen hun eerste
geloften af. Don Bosco wil zijn eigen zusters die ‘voor de
meisjes doen wat hij en zijn salesianen voor de jongens doen.’

2 stappen vooruit

56

Maria Mazzarello sterft in 1881. Ze is amper 44 jaar geworden.

2 stappen achteruit

61

In 1891 komen de eerste zusters van Don Bosco toe
in België.
Vandaag – in 2012 – mogen wij God danken om onze
congregatie, om ons charisma –
een charisma van hoop voor de wereld!

2 stappen vooruit

63

UIT!

