Kinderdialoog in Oisterwijk
De grootste verrassing van de Week van de Dialoog was de Kinderdialoog. Met 6 kinderen van Petje Af
Oisterwijk (https://www.petjeaf.nl/oisterwijk) ging op het Oude Raadhuis in Oisterwijk de kinderdialoog
op woensdagmiddag om 16.00 uur van start. Dion is een dialoogbegeleider van het eerste uur van
Oisterwijk in Dialoog en hij had aan alles gedacht: in plaats van koffie en thee, stond er ranja, appelsap en
snoep klaar voor de kinderen. En het gedicht ‘Luister’ dat vaak wordt voorgelezen tijdens de dialoog had
hij speciaal voor de kinderen aangepast. Tijdens de kinderdialoog gebruikten we ook het thema
‘Perspectief voorbij de crisis’.
Dion: ‘Bij de kennismaking vertelde de kinderen hun naam en wat ze vonden van de maatregelen i.v.m. de
coronacrisis. Dit zorgde voor voldoende gespreksstof, maar overwegend misten de kinderen het knuffelen
met de mensen van wie ze houden het meeste. Vervolgens deelde de kinderen hun ervaringen tijdens deze
crisis en werd er vooral ingestoken op wat de positieve dingen zijn van de coronacrisis. Lief zijn voor
anderen krijgt nu een veel grotere betekenis en de aanwezige jongens deelde vooral hun verhalen over het
voetballen met vriendjes. Tot slot mochten ze nog aangeven wat hun wens zou zijn als ze na de
coronacrisis burgemeester zouden zijn. Feesten, knuffelen, geen afstand en heel veel plezier maken. Maar
naast het feesten willen ze ook een Cruyff-court (trapveldje) in de Waterhoef en dat iedereen beter om
gaat met afval (vooral plastic). Of je gaat recyclen of je gooit je plasticflesje in de vuilnisbak. Dit vond ik
zo'n mooie inbreng dat ik ze gevraagd heb wat wij (de aanwezigen) hieraan kunnen bijdragen.
Afgesproken is dat ik een keertje samen met de kinderen van Petje Af als echte zappers zwerfafval ga
opruimen. Vlak voordat de kinderen naar huis gingen kregen ze een certificaat dat ze deelgenomen aan de
Kinderdialoog, maar moesten deze zelf eerst nog even ondertekenen’.
Dion: "De kinderen hebben bij mij veel respect gecreëerd door 1,5 uur aandachtig naar elkaar te luisteren.
Ze gingen vriendelijk en respectvol met elkaar om en ze waardeerden het verhaal van de ander. Misschien
waren ze wel regelmatig goed aan het luisteren omdat hun mondjes gevuld waren met de snoep die op
tafel stond? Nee hoor, het was fantastisch om de eerste kinderdialoog te mogen begeleiden in onze mooie
gemeente. Ik heb genoten en de kinderen ook!"
Saskia Stads van Petje Af vroeg de kinderen naar hun dialoogervaring. Ze hebben het ook in hun eigen
kringgesprek over de kinderdialoog gehad. Inmiddels is er een wachtlijst van maar liefst 20 kinderen voor
kinderdialogen.
Saskia: “We starten de les op zondag altijd met een half uurtje “Keek op de Week” waarin we bespreken
wat er afgelopen week is gebeurd. Vandaag ging het over de verkiezingen in Amerika. Na een kleine
herinnering aan wat ze woensdag (tijdens de dialoog) hebben geleerd hebben de kinderen een heuse
dialoog gevoerd. Om de beurt spreken, luisteren, doorvragen. Ze namen de kinderen die er woensdag niet
bij waren daarin mee. Kortom de kinderdialoog van woensdag was niet alleen een mooie ervaring om mee
te maken, de kinderen hebben er ook heel veel van geleerd”.
En natuurlijk ook de kinderen aan het woord:
Vicemilda: “Het was heel erg leuk. Dion heeft ons gevraagd wat wij zouden doen als we burgemeester van
Oisterwijk zouden zijn. En hij is ook bij ons op school geweest en dat was ik vergeten” (met veel gegiechel,
want ze schaamde zich er een beetje voor dat ze de wethouder niet herkende). En “ik wil ook nog een keer
meedoen”.
Yazan zei tegen met name de andere jongens: “Er komt een Piet de Visser-veldje in Oisterwijk. Dion gaat
ons helpen en wij moeten heel veel handtekeningen verzamelen”.
Ammar: “Mijn zusje was jaloers. Die wil ook een keer meedoen. En ze wil de burgemeester ontmoeten.”
Mohammed: “De wethouder gaat met ons naar het bos en daar gaat hij papier en plastic met ons
prikken”.

