HET MAGISCHE VERBOND TUSSEN OUD EN JONG I.S.M. TRIAMANT
In de trilogie Oscar Cook van Vera
Van Renterghem woont het 13-jarige
hoofdpersonage in een bejaardentehuis, Het Kraaiennest. Daar sluit hij
vriendschap met de oud-militair Karel,
de gekke professor Otto en het aardige
besje Lise, die alle drie meer dan vier
keer zo oud zijn als hij. Door die vriendschap ontdekt Oscar echter dat er veel
meer schuilt in zijn medebewoners dan
scheten, scheldwoorden en kommer
en kwel. Bovendien sluiten ze een
magisch verbond dat Oscar Cook zal
helpen om te achterhalen wat er jaren
geleden met zijn mama is gebeurd.
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BOEKEN OP HET PODIUM
ONDERWERPEN: Taal,
Maatschappij,
Leesbevordering
DOELGROEP: Einde basis- en
start middelbaar onderwijs

Dankzij de samenwerking tussen Vera
Van Renterghem, Van Halewyck en
Triamant, kunnen leerlingen nu ook
zelf een verbond sluiten met ouderen.
Triamant staat voor de creatie en aansturing van gastvrije, levende buurten
waar een leven lang wonen mogelijk is
voor jong en oud. Leerlingen of klassen
kunnen zich opgeven voor een briefwisseling met Triamant-bewoners.
Voor of na een lezing van Vera Van
Renterghem, kunnen zij hun interesse
tot deelname of rechtstreeks hun
persoonlijke interesses doorgeven via
pennenvriend@triamant.be. Binnen
de Triamant-gemeenschap zal er dan
gekeken worden of er een of meerdere
ouderen met gelijkaardige interesses
aan de briefwisseling wensen deel te
nemen.

Is er een match, dan schrijft de
Triamant-bewoner een eerste brief
naar de leerling of klas. Zo wordt
er een maandelijkse briefwisseling opgebouwd tussen ouderen en
jongeren. Aan het einde van het traject
of schooljaar, kan de school of klas op
uitwisseling naar een Triamant-buurt
waar we een ontmoeting tussen de
pennenvrienden organiseren. Op deze
manier kan er op een interactieve en
maatschappelijk relevante manier
rond de Oscar Cook-trilogie worden
gewerkt, en worden zowel het schrijven
als het opstarten en onderhouden
van een briefwisseling bij leerlingen
gestimuleerd.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur: de duur kan zelf worden bepaald.
Deelnemen aan dit project is gratis.
Meer informatie over Triamant
www.triamant.be.
Meer informatie over Oscar Cook
www.veravanrenterghem.com en
www.facebook.com/DeWereldvanOscarCook.

