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Jong en oud filosofeert over geluk

Negen ouderen in de leeftijd van 90+ en tien leerlingen uit groep 7 van de Bonifatiusschool sloegen

vrijdag in het Atrium van het Bonifatiushuis in Sneek geanimeerd aan het filosoferen.

SNEEK

De activiteit werd geleid door

Rob van Ruiten die op de

Bonifatiusschool filosofieles-

sen geeft. ,,Het was een

prachtige morgen met waar-

devolle ontmoetingen tussen

jong en oud. Er is gefiloso-

feerd in de kring, maar ook in

kleine groepjes van twee

bewoners en twee kinderen.

Het filosoferen gebeurde op

basis van praatkaarten met

stellingen over geluk.”

De leerlingen Ian, Vigo, Jeljer,

Floris, Noah, Joëlle, Femm,

Fleur, Elle, en Tjomme waren

erg enthousiast en vonden

het mooi dat er zoveel oude

ren zich zo spontaan hebben

aangemeld. Het thema was

geluk voor jong en oud. Rond

geluk zijn drie dingen belang-

rijk: iemand om van te hou-

den; iets zinvols te doen

hebben en iets om op te

hopen. De bewoners kregen

complimenten van de kinde-

ren dat ze hen als gelijkwaar-

dige gesprekspartners be-

schouwden.

Maar de bewoners hadden

ook complimenten zoals ’als

alle kinderen zo zouden zijn

als deze kinderen dan heb ik

vertrouwen in de toekomst’

en ’ik ben blind, dus ik zie

mijn gesprekspartners niet

maar ik zou niet zeggen dat

ik hier met kinderen van 11

jaar in gesprek ben.’

Is er sprake van geluk als je

nog iets te hopen hebt was

één van de vragen die ter

tafel kwam. Noah zei: ,,Ik

hoop in de toekomst op een

mooie carrière”. Mw. H. hoop-

te op vrede in de wereld al

komt die er waarschijnlijk

nooit. Alleen het hopen al

maakt mij gelukkig.

Andere vragen naar aanlei-

ding van deze uitspraken

waren; Kun je op iets hopen

waarvan je zeker weet dat het

toch niet gebeurt? En maakt

hopen daarop je dan wel

gelukkig en zo ja waarom

dan? Hoe kan dat? De jeugd

en de ouderen hebben elkaar

vrijdag ontmoet en een beetje

leren kennen. Begrip en

respect voor anderen start bij

het kennen van de ander,

aldus Rob van Ruiten. Na de

zomervakantie wordt het

project voorgezet en gekeken

of er een structurele opzet

mogelijk is. ,,Deze ochtend

was in ieder geval een groot

succes.”

Jong en oud met elkaar in gesprek in het Bonifatiushuis. Op de achtergrond initiator Rob van Ruiten. Foto Simon Bleeker


