Voorbereiding


PowerPoint/prente van kossoorte, mense en diere (laai van ons webblad af)



Reël kinders om die toneeltjie op te voer



Noodhulptassie met “pille”, water en ‘n toebroodjie



‘n Bord, groot stuk papier of blaaibord



Bordkryt of viltpenne (“koki’s”)



Boekmerk in Bybel by Lukas 11



Benodigdhede om “Otjies” te maak (sien verder aan in hierdie pdf-“file”)

Wyding:
Open die byeenkoms met die sing van 2 liedjies.
Inleiding tot die “Otjiekos” projek:
Wie eet wat?
Wys die PowerPoint of prentjies vir die groep. Laat hulle die regte voedsel by die regte mens/dier plaas. Praat oor wat die
verkeerde voedsel aan die persoon/dier sal doen. Die verkeerde kos gaan hul nie help om te groei nie en kan hulle siek of
selfs dood maak.
Toneeltjie:
Reël vooraf met ‘n paar kinders of groepleiers om jou te help om die volgende toneeltjie op te voer:
Jy het 4 karakters nodig. Een kom na vore, hou sy maag vas en kla oor hoe honger hy is. Die volgende karakter kom na vore
en kla oor keelseer of vreeslike hoofpyn. Die derde een kla dat sy nie meer kan uithou van die dors nie. Die laaste karakter
kom ingehardloop met ‘n mandjie of noodhulptassie en sê: “Ek kan help, ek kan help!!” Hy gee dan ‘n bottel water vir die een
wat siek is, pille vir die een wat honger is en ‘n toebroodjie vir die een wat dors is. Al die karakters is ontsteld en niemand
glimlag nie.
Vra nou vir die kinders wat gebeur het. Hoekom is niemand gelukkig nie? Hulle het dan water, kos en medisyne gekry? Gesels
daaroor dat dit wat mense dink jy nodig het, nie noodwendig reg is nie. Byvoorbeeld: My kar benodig olie. Sonder olie kan ek
nie verder ry nie. Iemand kry my jammer en kom gee vir my nuwe bande vir my kar. Dit is wonderlik en gaaf om nuwe bande te
hê, maar my kar kan nog steeds nie ry nie.
Maak ‘n lys:
Vra die groep om ‘n lysie te maak van mense of organisasies waarvan hulle weet wat hulp nodig het. Dit kan finansies, kos,
klere of vrywilligers wees. Skryf alles wat die kinders noem op ‘n blaaibord of groot stuk papier. Indien bedelaars nog nie op
die lysie is nie, sit dit by en vertel vir die kinders van die hartseer van robotbedelaars.
Daar is baie mense wat hul werk verloor en sommer hul lus en energie vir die lewe ook. Baie mense raak moedeloos en begin
bedel vir geld. Baie kere is dit ‘n verslawing aan drank of dwelms wat veroorsaak dat mense nie meer geld het nie en hul huise
en besittings verloor. Die probleem is dat wanneer mense van bedelgeld begin leef, hul storie nooit beter raak nie. Hulle bly
afhanklik van die volgende geldjies wat hul bedel.
Wanneer mense nie meer geld by robotte kry nie, gaan dit hulle dwing om terug te keer na hul huise (as hulle dit nog het).
Hulle sal beter planne moet maak om te kan oorleef. Dis baie sleg om vir bedelaars by robotte geld te gee, maar dit beteken nie
dat ons hulle glad nie moet help nie. Inteendeel… ons moet werk aan goeie maniere om mense wat swaarkry te help. Vanjaar

gaan ons by Kix leer om ‘n verskil te maak in arm mense se lewens. Voor ek dit verduidelik, gaan ons lees wat Jesus sê.
Woord:
Lees Lukas 11:5-13 voor.
Tyd om na te dink:
1. Ek wonder wat vir jou uitstaan in die teks.
2. Ek wonder wat God vir ons wil sê oor mense wat swaarkry.
3. Ek wonder of jy aan iemand kan dink wat jy al by ‘n straathoek gesien het. Kan jy sy gesig onthou? Het jy al gewonder wat
daardie persoon se lewensverhaal is?
4. Hoe kan jy help om goeie dinge vir mense te gee?
Werskaf:
Neem nou tyd om die Otjiekos projek te verduidelik en gee die kinders kans om elkeen ‘n Otjie te maak.

Vanjaar werk ons plaaslik. Maar hoekom so ’n vreemde naam… Otjiekos? Waar kom die naam vandaan? Ons wil hê kinders en
volwassenes moet vanjaar vir die “otjie” kos gee! Elke keer as jy ’n robotbedelaar of bedelaar op die straathoek sien en jy
voel aangespreek of jammer vir die persoon, moet jy nie aan die versoeking toegee om hom of haar geld in die hand te stop
nie. Ons het ’n alternatief. Gooi eerder die geld wat jy vir die persoon wil gee, in jou otjie.
Voer jou otjie, gee hom kos en gebruik die geld om organisasies te ondersteun wat kan help met die probleem. Julle kan papier
mâché-otjies bestel of self otjies maak. Hierdie inligtingstuk gee voorbeelde van hoe sulke “otjies”/spaarvarkies kan lyk. Net
die maak van die “otjies” kan groot pret wees. Julle kan selfs ’n kompetisie hou vir die snaaksste of mooiste otjie of ’n kompetisie om ’n naam vir die otjie te kies. Dis klein genoeg om by die rathefboom van ’n motor te pas en dit sal julle heeltyd
herinner aan die projek om robotbedelaars van die straat af weg te help. Dan hoop ons julle sal so dan en wan die otjie kos
gee; hopelik een keer per week, anders gaan hy te honger word!
Met die projek gaan ons elke kwartaal iets nuuts leer. Hierdie kwartaal probeer ons mense inlig oor die gevaar van “toxic
charity” en waarom jy nie geld moet gee nie. Volgende kwartaal verskaf ons inligting oor wat die beste kos is om met R10 te
koop. Die wêreld van “Nutrition” is dan ons fokus. So gaan jy leer om armes te help om slim te koop, al het hulle min geld. In
die derde kwartaal gaan kinders leer hoe om met bedelaars te praat en hoe hulle die “oomblik-kontak” wat hulle met bedelaars
het, meer menswaardig en positief kan inrig. Kwartaal 4 fokus ons op organisasies wat jou kan help en met wie jy hande kan
vat in jou omgewing. KIX vat hande met Badisa en wil een groot projek daarvan maak. Die idee is dat julle die helfte van die
otjie-geld aan ons stuur en die ander geld gebruik om ’n plaaslike organisasie te ondersteun.
Hoekom is ons so oortuig om nie vir die bedelaar by die straathoek of robot geld te gee nie? Selfs nie as hulle gestrem is,
kinders by hulle het, oud is of met ’n baie aangrypende storie op ’n karton daar staan nie? Omdat daar iets soos “toxic charity”
is en alle kenners leer ons dat die munt in die hand van ’n robot bedelaar deel is van “toxic charity”. Die goue reël is – moet
nooit geld vir robotbedelaars gee nie! Jy hou hulle daarmee op die straathoek. Solank jy gee, sal hulle daar bly staan. Jy help
hulle ook net van die wal af in die sloot. Hieronder word breedvoerig verduidelik hoekom daardie munt of noot wat jy deur jou
venster aangee, bekend staan as “toxic charity”.

Wat is “toxic charity”? Dit is as jou hulp aan iemand een van die volgende gevolge het:
·

afhanklikheid skep

·

menswaardigheid aantas

·

selfdissipline negatief raak

·

vir mense ’n struikelblok is op die pad na herstel

·

die simptome hanteer eerder as die oorsaak van die swaarkry

Drie boeke wat meer oor die onderwerp sê, is When Helping Hurts, Toxic Charity en Dead Aid.
Wat moet ’n mens nou doen om hierdie mense te help?
§ Probeer om grootliks weerloses se armoede te verlig – kinders, bejaardes en gestremdes;
§ Verligting moet verkieslik deur ’n instelling gebring word soos ’n kerk of nie-winsgewende organisasie wat beheer
uitoefen en mense goed monitor;
§ Die verligting van die swaarkry van mense wat kan werk, moet selde plaasvind en wanneer dit plaasvind, moet dit van
’n tydelike aard wees – hoogstens drie maande;
§ Ken die agtergrond van dié wie se swaarkry verlig word.
Onthou die goue reël! MOET NOOIT KONTANT GEE NIE. Jy hou daarmee net ‘n leefwyse of dwelmprobleem in stand. Navorsing
het ook bewys dat dwelmmisbruik onder die meeste bedelaars ‘n groot probleem is. Baie dwelmverslaafdes staan by verkeersligte en bedel net om genoeg kontant te kry vir hul volgende “fix”. Robotbedelaars kry ook gemiddeld R80 - R250 per
dag en word gesien as die “konings van die bedelaars”.
Die oplossing vir hierdie probleem lê daarom nie by elkeen van ons se individuele poging om te help nie, maar eerder by die
geïntegreerde oplossing van ‘n organisasie. Langtermyn oplossings is organisasies wat werkskeppings- en
opleidingsgeleenthede bied waarby bedelaars kan inskakel. Baie keer wil bedelaars nie inskakel nie. Dan geld die waarskuwing
uit die boek, When Helping Hurts: “Dit is liefdeloos om mense wat nie self iets wil doen nie, te ondersteun!”

PAPIER-MÂCHÉ OTJIES
Bestel hierdie varkies direk by
“Ons Huis” vir volwasse gestremdes teen R25 elk.
Kontak Christie by
012 345 6130 of 082 408 3303.
Posgeld moet nog bygereken word.
(‘n Mens kan vra om varkies te koop wat nog nie
geverf is nie sodat jou Kix-kinders dit self kan verf,
maar dit kos dieselfde.)

Kyk op die internet by

www.brisbanekids.com.au/papier-mache-piggybank/ hoe om ‘n papier mâché-varkie met ‘n ballon
as basis te maak. Al die stappe word baie mooi
verduidelik. Dieselfde metode kan ook gebruik
word om ‘n koeldrankbotteltjie in ‘n varkie te
verander.

Knip die otjie-patroon rofweg
uit. Vou ‘n stukkie vilt dubbeld
en steek die patroon daarop vas
met spelde.

Knip die otjie uit, sommer deur
die patroon en dubbele vilt.

Merk waar die gleuf moet kom
(net aan die een kant!)

Teken of borduur die snoet en
Vou die voorkant dubbeld en sny
‘n kepie in waar die gleuf kom.

Vou die voorkant weer oop en
sny die gleuf so groot soos hy
moet wees. Die gleuf kan met
kombersstekies omgewerk word
(as jy rêrig wil!)

ogies aan albei kante. Steek die
voor- en agterkante aan mekaar
vas met spelde. Stik deur albei
lae of werk voorstekies (soos
klein rygstekies) om die voor- en
agterkante aan mekaar vas te kry.

In plaas van getekende of geborduurde ogies, kan wikkel-ogies aan
albei kante geplak word.

Verskillende leë houertjies kan gebruik word as basisse vir varkies.

Gebruik ‘n R5koeldrankbotteltjie. Laat ‘n volwassene ‘n gleuf aan die kant van
die botteltjie uitsny.

Sny ‘n gleufie in die papier of karton op dieselfde plek waar dit
alreeds in die botteltjie gesny is.

Plak ‘n strook papier of karton
om die botteltjie vas met “doublesided tape”.

Draai ‘n pypskoonmaker om ‘n pen

Plak die krul-stertjie met kon-

om die varkie se stert te laat

takgom aan die plastiekbotteltjie

krul.

vas.

Druk die stertjie vir ‘n rukkie vas
sodat die gom set.
Draai strokies papier van ± 2x30
cm in spiraaltjies op om die otjie
se pootjies te maak.

Plak die pootjies aan die onderkant vas. Druk elke spiraalpootjie
‘n minuut of twee vas totdat die
bly sit.

Plak ‘n spons- of kartonsirkel met
kontakgom aan die proppie vas
vir die snoet.

Sny oortjies uit karton of spons.
Sny kepies uit aan die onderkant.

Plak die oortjies aan die lyfie vas
met “double-sided tape”.

Neem ‘n leë klein Pringleshouertjie. Sny ‘n sirkel uit
Verskillende leë houertjies

spons wat groter as die bo-

kan gebruik word as basisse

kant van die houertjie is. Vou

vir varkies.

dubbeld en sny ‘n gleuf in.

Vou die spons oor die bokant
en hou dit in posisie met ‘n
rekkie.

Sny dik karton of spons wat
so hoog soos die blikkie is en
wat rondom pas. Plak dit vas

Krul ‘n strokie papier vir die stertjie met ‘n skêr. Sny

met “double-sided tape”.

ore en ’n snoet uit. Plak dit saam met wikkelogies
voor op die gesiggie vas (soos by die groen botteltjievarkie).

My assistent wat met die
maak van die varkies gehelp
het: Chrisli Matthee (10).

