
Historia di un letrero  
 

 
Een filmpje over een bedelaar die zit te bedelen langs de kant van de weg. Hij is blind en dat 
staat ook op het kartonnen bordje dat langs hem staat. Plots komt er een man in beeld die 
geen geld geeft, maar het bordje neemt en er een andere tekst op schrijft waardoor de man 
daarna meer geld krijgt.  
 
Werkvormen: In het midden van het filmpje nadat de man plots heel veel geld krijgt, de man 
in het maatpak terug in beeld komt, en de blinde aan deze man vraagt: ‘Wat schreef je op 
mijn bordje?’ Kan je het beeld even stilzetten en de deelnemers laten opmerken dat de 
discussie niet eindeloos blijft doorgaan over het feit of je al dan niet aan bedelaars iets moet 
geven. Uiteindelijk gaat het filmpje over de inzet van je talenten.  
 
Duur: 5’ 57”  
Pauze op 4’ 28” (!)  
 
Richtvragen voor gesprek:  
Vraag 1: Wat heeft de man volgens jullie op het karton geschreven?  
Probeer je in te leven: wat zou er op dat bord moeten staan opdat ik iets zou geven?  
Vraag 2: Waarom ‘werkte’ het tweede opschrift wel?  
Vraag 2: Hebben jullie een bedelaar wel al eens iets gegeven? Waarom wel of niet?  
Vraag 3: Hoe zouden ze bedelaars volgens jullie kunnen helpen?  
 
YouTube: Historia di un letrero 
 
 
 
What about now  

 
Een filmpje dat gebruikt werd bij een nationale campagne voor het goede doel in de 
Verenigde Staten van Amerika. Het is een mooi filmpje met een tekst die aanspreekt. Het 
lied is van de groep Daughtry.  
 
De vraag is: waarom wachten we tot mogen om iets te veranderen aan de wereld? Waarom 
kunnen we vandaag niets doen.  
 
Werkvormen: Het lied is geschikt als een smaakmaker, bij het begin van een gesprek of 
tijdens een viering of een bezinning.  
 
YouTube: What about now - Daughtry 
 
 
  

http://youtu.be/zyGEEamz7ZM
http://youtu.be/roDXSHSEuoo


 
chicken a la carte 
 
Een filmpje over het leegeten van je bord. Mensen gooien gewoon eten weg en tegelijkertijd 
zijn er mensen die geen eten hebben. In dit filmpje wordt op een schrijnende en pakkende 
manier duidelijk gemaakt wat de gevolgen hiervan zijn. Hetzelfde kippenpootje komt terug op 
het begin en het einde van het filmpje.  
Let ook op de beklijvende tekst bij het liedje. ‘Waarom maakt jouw lach mij aan het wenen?’  
 
Werkvormen: als starter bij een gesprek, gewoon om even stil te worden.  
 
Duur: 6’ 12”  
 
Richtvragen voor gesprek:  
Vraag 1: Wat vonden jullie van dit filmpje, wat heeft jullie getroffen?  
Vraag 2: Kan je begrijpen dat de kinderen blij zijn met het eten? Herken je de situatie van de 
twee meisjes?  
Vraag 3: Bidden voor het eten? Hebben deze mensen redenen om dankbaar te zijn?  
Vraag 4: Vind je dit een goede manier om het thema in de aandacht te brengen?  
Vraag 5: In onze ‘wegwerpmaatschappij’ wordt er dagelijks enorm veel eten gewoon 
weggegooid. Oplossingen?  
 
YouTube: chicken à la carte 
 
 
 
Make poverty history 
 
Een filmpje over een man die heel dringend geld bij elkaar wil krijgen om anderen te helpen. 
Hij belt zijn vrienden op om hem te helpen. Maar voor zijn vrienden moet het allemaal 
spectaculair zijn. Mensen zijn immuun geworden aan de ellende in de derde wereld en aan 
de armoede bij ons. Enkel als het spectaculair genoeg is, kan het nog een beetje raken. 

Werkvormen: als starter bij een gesprek, gewoon om even stil te worden. 

YouTube: Make poverty history Orange Text Campaign 
 
 
 
Human rights 
 
Een filmpje over een groepje jongens die aan het spelen zijn op een basketpleintje. Daarna 
komen de stoere gasten er aan die de kleine jongens van het plein wegjagen om zelf te 
spelen. 

Het filmpje gaat over het opkomen voor de rechten van anderen. Zo zie je op een bepaald 
ogenblik dat de jongen temidden van papieren vliegers staat die dan later overal in de wereld 
verspreid worden bij volwassenen die over belangrijke dingen moeten beslissen. 

http://youtu.be/o1bOteXhwrw
http://youtu.be/GMiYmJnBvso


Werkvormen: ideaal om een doe moment mee in te leiden. Je kan je leden bijvoorbeeld 
vliegers laten maken met daarop een boodschap. Je kan ze opsturen naar verre 
bestemmingen of je kan ze ook dichtbij op de bus gaan doen, telkens met een woordje 
uitleg. 

YouTube: Human rights video united 

 

Downloaden van YouTube-Filmpjes 

Filmpjes van YouTube downloaden kan vrij makkelijk via de site www.zamzar.com. Je moet 
gewoon de link ingeven en je e-mailadres. 

Hou er rekening mee dat het downloaden van filmpjes illegaal kan zijn. 

 

http://youtu.be/nptzg2odTKw
http://www.zamzar.com/

