Rainbow Dash Handleiding voor ouders

Tijdens de viering van Internationale Vriendschapsdag op 30 juli kun je je kind
helpen de wereld een beetje beter te maken door vriendschap en solidariteit.
Internationale Vriendschapsdag richt zich - net als de
figuren in My Little Pony - op de kracht en het
belang van vriendschap. Wist je dat elke pony een
element van harmonie vertegenwoordigt waardoor
een kind een goede vriend kan zijn? Pinkie Pie staat
voor blijdschap, Fluttershy voor vriendelijkheid,
Applejack voor eerlijkheid, Rainbow Dash voor trouw,
Rarity voor gulheid en Twilight Sparkle staat voor de
betovering van vriendschap!
Deze elementen zijn essentieel voor de vorming van sterke,
zorgzame, meevoelende jonge mensen die kunnen delen met
hun vrienden en hun gemeenschap.
Onderzoek toont aan dat meegevoel, zorgzaamheid en
medeleven al vroeg aanwezig zijn, maar dat kinderen hulp van
volwassenen nodig hebben om uit te groeien tot zorgzame,
verantwoordelijke mensen1. Vrijwilligerswerk is een
praktische, eenvoudige en leuke manier om zorg, delen met
anderen en vriendschappen bij je kind te ontwikkelen en het
te leren waarom het belangrijk is om anderen te helpen en
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http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

een verschil te maken. Vrijwilligerswerk levert je
opgroeiende kind veel voordelen op. Jongeren die
vrijwilligerswerk doen, blijken meer respect voor anderen te
hebben, leiderschapsvaardigheden en begrip van wat goed
burgerschap als volwassene inhoudt2.
Met de hulp van Rainbow Dash kun je je kind het belang van
trouw leren door te laten zien hoe je een vriend kunt zijn voor
zieke mensen.
Deze handleiding biedt 'ideeën om over te praten' om je kind
het belang van gezondheid en welzijn beter te leren begrijpen.
Bekijk de gedetailleerde stappen om het project te voltooien,
plus de extra stof om te lezen hoe je een aantal van deze
moeilijke concepten begrijpelijk kunt maken.
Kom terug als je kind haar project heeft voltooid en vertel ons
wat ze heeft gedaan! Als je kind een foto of een kort verhaal
plaatst, ontvangt ze een My Little Pony poster!
Ga naar generationOn.org/mlp voor meer
informatie en deel je verhaal.
1. http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering
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Gezondheid en welzijn
Rainbow Dash is een super actieve pony die keer op
keer bewijst dat ze een heldin en een echte vriendin
is. Als een vriend in nood is, is Rainbow Dash de
eerste die klaar staat om te helpen. Net als Rainbow
Dash kun jij een vriendin zijn voor zieke kinderen door in
actie te komen en ze bij te staan in hun gevecht. Je kind en
haar vriendinnen kunnen helpen door mutsen en petten in
te zamelen om zieke kinderen warm en blij te maken!

Wist je dat?

Kinderen van elke leeftijd snappen dat het geen pretje is om
ziek te zijn. Een gezonde levensstijl is belangrijk, maar dat
kan ziekte niet altijd voorkomen.
In tegenstelling tot sommige vormen van kanker bij
volwassenen, is kanker bij kinderen niet gerelateerd aan
leefgewoonten en kan er weinig gedaan worden om het te
voorkomen. Sommige kinderen die kanker hebben, verliezen
hun haar.

Wat leert je
kind

Wie help je

• Hoe je zieke kinderen
kunt helpen

• Kinderen die ziek zijn
en in het ziekenhuis
liggen

• Hoe je van 'geven' een
dagelijkse gewoonte kunt
maken

Ideeën om over te praten

Gebruik deze gespreksonderwerpen om
kinderen te helpen dit probleem beter te
begrijpen.
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Waarom is het belangrijk om zieke
2 kinderen op te vrolijken?

3
3 Wat kunnen we nog meer doen om
te helpen?



2
3

Aanbevolen boeken:
“Anna’s Special Present” door Yoriko Tsutsui

Anna haat het als haar zusje Katy vraagt of ze met haar lievelingspop mag
spelen, maar als Katy ziek in het ziekenhuis ligt, weet Anna precies welk
cadeau haar zal opvrolijken.

“Rainbow Dash and the Daring Do Double Dare” door G.M.
Berrow.

In dit boek is Rainbow Dash dol op de Daring Do-boeken. Om te bewijzen
dat ze een echte fan is, besluit ze dat ze haar vrienden gaat laten zien dat z
e net zo dapper kan zijn als haar heldin. Dit verhaal leert kinderen het
belang van moed en dapperheid, en vooral van trouwe vriendschap.

Instructies: Stoere mutsen en petten
inzameling
Wat heb je nodig?

• NIEUWE mutsen/petten: Help je kind bij het nadenken
over wat voor mutsen/petten zij wil inzamelen. Ze kunnen
Ze kunnen bijvoorbeeld petten
bijvoorbeeld petten inzamelen bij lokale en nationale
inzamelen bij lokale en nationale
sportverenigingen of universiteiten! Zachte fleece of
sportverenigingen of universiteiten!
katoenen mutsen zijn goed voor gevoelige hoofdjes.
• Dozen om de mutsen en petten in te doen.
• Karton, lint en veiligheidsspelden voor de kaarten.

Stappen
• Help je kind beslissen hoe zij de mutsen/petten wil
inzamelen. Gaat ze thuis inzamelen, in de buurt, bij vrienden
of op school?
• Decoreer samen met je kind de dozen voor de inzameling en
maak samen folders en posters. Maak een lijst met de
inzameldatums en -plaatsen en met informatie over het soort
mutsen dat je inzamelt.

Dozen om de mutsen
en petten in te doen.

• Download, print en laat je kind deze folder kleuren om haar
te helpen de boodschap te verspreiden!
• Plak of niet een folder op elke inzameldoos. Laat je kind haar
vrienden en/of buren vragen om hun mutsen en petten naar
jouw huis te brengen of om jouw kind te helpen om de
dozen naar de inzamelpunten te brengen
• Help je kind na de inzamelingsactie om de volle dozen op te
halen en de mutsen en petten naar het plaatselijk ziekenhuis
te brengen.

Karton, lint en
veiligheidsspelden
voor de kaarten.

WIE IS GENERATIONON?
GenerationOn is de jeugdafdeling van Points of Light, die kinderen en tieners
aanmoedigt om hun stempel op de wereld te drukken. GenerationOn
inspireert en mobiliseert jaarlijks honderdduizenden kinderen en tieners om
in actie te komen voor solidariteit en jeugdleiderschap. Bovendien biedt
GenerationOn kids, tieners, gezinnen, jeugdbegeleiders en opvoeders
hulpmiddelen om kinderen te helpen de wereld en zichzelf te verbeteren
door solidariteit. Ga naar www.generationon.org voor meer informatie.

