PELGRIMEREN MET DE JEUGD VAN OBS DE BOLSTER
Hoe mooi afwijken van bestaande patronen kan zijn bewees de pelgrimsdag met de jeugd van
openbare basisschool “de Bolster” uit Sint Michielsgestel.
Zo’n 40 kinderen en 12 begeleiders arriveren op maandag 17
februari jl. in het Wereldhuis in Boxtel, waar de Witte Zusters
wonen. Naast deze Zusters wonen er in het Wereldhuis ook
mensen uit verschillende landen die er kunnen rekenen op
zorg die past bij hun achtergrond, afkomst, religie en
tradities. Allerlei culturen zijn hier bijeen gebracht.
Vandaag eens een dagje anders dan anders en niet zoals
gewoonlijk met de jeugd vanaf school starten maar vanaf het
Wereldhuis onderweg naar school.
Om 09.00 uur zitten de Zusters te popelen om hun verhalen te vertellen over hun avontuurlijke
missiewerk dat zowel de leerlingen als de begeleiders aanspreekt. Bijzonder, hoe veel van hen vaak
onder erbarmelijke omstandigheden in verre oorden hun missiewerk verrichtte. Vaak niet ouder dan 18
jaar, gingen zij onderweg op hun levenspad en vol vertrouwen. Te bedenken dat het toen een heel
andere tijd was waarin reizen met een vliegtuig nog niet zo “gewoon” was en alleen dat al een avontuur
op zich. Jong is geïnteresseerd in oud, samen even één.
Het “omdraaien” van het programma is even de
comfortzone oprekken en geeft direct andere
energie. Rillingen wanneer de Zusters ons wegzenden
met een toepasselijk gedicht en ons toezingen,
prachtig. Wat een verbinding tussen jong en oud. Niet
alleen te zien maar ook voelbaar. De jeugd nog een
sleutelhanger mee en de begeleiders een
routeboekje.
Lieve Zusters.
Nog even uitzwaaien en wat onduidelijkheid over wie
bij wie wordt ingedeeld. Sommige begeleiders zijn
hierdoor even van de waps terwijl de jeugd weet bij
wie zij zijn ingedeeld en totaal geen hinder van
ondervinden.

Onderweg is er openheid, verbinding en zijn er prachtige
gesprekken met de jeugd. Jeugd die we veel meer kunnen
aanjagen, uitdagen. De tocht is veelal door bossen uitgezet en de
blubber voegt toe. Ook het ongelijke pad heeft wat weg van de
bergen en dalen op ons levenspad. En dan nog even een duwtje in
de rug door een hagelbui op het eind. Wat een opbrengst...........
Zo’n dag evalueren we altijd met de begeleiders en tuurlijk zijn er
dan naast mooie momenten aandachtspunten, verbeterpunten, zo
is nu eenmaal het leven. De juffrouwen hebben het goed voor
elkaar concluderen we, wat hebben ze de jeugd goed
meegenomen in de voorbereiding, dat was onderweg te merken.
Met elkaar weten we zo’n dag tot een prachtige herinnering te
maken en met elkaar gaan we invulling geven aan volgende
tochten, wat we tijdens de jaarlijkse begeleidersdag doen. Want
dan staan we stil bij het mooie werk wat we met elkaar verrichten
en hoe verder met elkaar te groeien.
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