MIJN KOT, SCHOON KOT. BOUWEN MET TIENERS.
KLEEDJE/AANBRENG
Een kleedje bij tieners zit dubbel. Dikwijls is het voldoende om 'sec' te zeggen wat de activiteit is. Maar als je
jezelf niet te ernstig neemt en zelf plezier beleeft aan je inkleding, is het voor tieners wel nog leuk om mee te
stappen in je aanbreng.

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Bouwmateriaal: houten latten, planken, hamers, nagels, trektang, palletten,... Electromateriaal: electrische
draden, stekkers, suikertjes, sockets, deurbellen,verf, verfborstels, ...

SPEELIMPULSEN
Renovatie(premie): Veel tienerwerkingen hebben een eigen kot of lokaal. Met houten latten, planken, hamers
en nagels kunnen ze aan de slag om bij te bouwen of te verbouwen. Zo kan je een veranda bouwen aan je
lokaal (met doorschijnende plastiek), je kan er een saloon van maken (met echte klapdeuren). De handige
harry's kan je ook laten knutselen met electriciteit. Lampen monteren, een deurbel voor het tienerkot die
werkt op een batterij. Je kan zelf een douche installeren. Hang een oude emmer op en sla er wat gaten in met
een grote spijker. Een lange tuinslang aansluiten, in de emmer leggen en je bent vertrokken. Je kan de tieners
een soort renovatiepremie geven. Geef het geld echter niet zomaar. Laat ze een deftig plan maken, een
beetje opzoeken en prijzen vergelijken in verschillende winkels zodat ze er bewust genoeg mee omgaan.
Willen ze er geen moeite voor doen, ook geen probleem. Dan doen we iets anders. Maar hoe meer je op een
schoteltje geeft, hoe minder 'respect' ze ervoor zullen hebben. Integendeel, test hun motivatie een beetje
door wat tegen te wringen. Speel eens wat hard to get...
Nooit te oud om een kamp te bouwen: Tieners hebben vaak zin om nog eens een echt kamp te bouwen.
Onderschat ze niet, want ze kunnen technische pareltjes in elkaar steken : twee verdiepen of meer, een echte
boomhut, twee aparte kampen met een apenbrug tussen beiden, een lange, steile trap omhoog, een terras aan
hun kamp, een eigen tafel om aan te eten, hangmatten, ...
't Containerpark: Als je het van op voorhand goed afspreekt, kan je in veel gemeenten langs gaan bij het
containerpark of met een fikse korting in de kringloopwinkel. Al worden deze ook steeds strenger
gereglementeerd :-(. Daar vind je massa's toffe spullen om je tienerlokaal in te richten. Oude lampen, zetels,
prenten, postuurkes,... De creatieve zielen kunnen aan de slag : lampen ophangen, een vaas fluo schilderen,...
In de cdwinkels of in videotheken vind je gratis leuke posters..

BEGELEIDERSTIPS
Misschien zie je jouw tieners dit (nog) niet doen. Werken met tieners is een proces van vallen en opstaan. Geen
goesting is ook écht geen goesting. Bouw langzaam op. Geef ze stap voor stap meer ruimte en
verantwoordelijkheid. Ook op vlak van 'onnozel doen' kan je ze een heel eind meekrijgen, als je een goede
band hebt opgebouwd. Werken met tieners komt neer op een uitgekiend spel van 'geven en nemen'. Op den
duur weten tieners dat ze veel toffe dingen kunnen uitspoken samen met jou, op voorwaarde dat ze zich een
beetje gedragen. Maar voor ze dit door hebben moeten ze eerst een paar keer met hun kop tegen de muur
lopen. Je hebt veel geduld nodig en waardering voor het zoeken en tasten van dit charmant tienervolkje.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

