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Juwelenkoffer
Juwelen zijn van alle tijden en alle volkeren. Ze zijn
hoofdzakelijk bedoeld om de mens te sieren, te versieren.
Vandaar dat we ook vaak spreken over sierraden.
Sierraden kunnen ook iets uitdrukken of iets zeggen over onze
rijkdom ( denk aan de vorstenhuizen), de klasse waartoe we
behoren, het geslacht of over, welke godsdienst of andere
overtuiging we er op nahouden ( bijv het dragen van een
kruisje, een jodenster). Soms worden ze geneeskrachtige eigenschappen
toebedeeld of worden ze gedragen als amulet.
Met de juwelenkoffer willen we ‘in alle neutraliteit’ het gesprek rond juwelen
aanwakkeren. We willen gewoon genieten van de glitter, de sier, het samenzijn.
Een animatienamiddag met de juwelenkoffer start je best met de inhoud ervan
te bekijken, te bespreken, te passen.
Neem ruim de tijd hiervoor, laat mensen genieten, vertellen, pronken….
Gebruik de spiegel. Wie houd van juwelen ? Welke plaats nemen ze in hun leven
vroeger en nu.
Als alles goed bekeken en gekeurd is maken we koffertjes van 7 stuks voor het
eksterspel. Ook de mannen kunnen een koffertje samenstellen voor het spel en
meespelen.
In het parelspel gaat het vooral over weetjes rond juwelen. Deze leuke weetjes
kunnen aangevuld worden door de bejaarden, de begeleiders, de vrijwilligers…

Het eksterspel
Inhoud:
5 juwelenkoffertjes:
Waarvan
1 koffertje met armbanden
1 koffertjes met kettingen
1 koffertjes met broches
1 koffertje met oorringen
1 koffertjes met juwelen voor de heren
4 matjes en 4 juwelentasjes….
1 cijferdobbelsteen (+ ekster)

Werkwijze:
Dit spel speel je met 4 personen of 4 groepjes. Doet er een groepje mannen mee
dan neem je voor hen het setje mannenjuwelen en laat je één setje
vrouwenjuwelen eruit
Elke speler ( of groepje) krijgt 1 reeks van 7 juwelen en één zwart matje waarop
de juwelen gelegd worden. Om beurt wordt er gegooid met de dobbelsteen. Kan
je het cijfer van je koffertje gooien dan mag je één juweel opbergen. Gooi je de
ekster dan moet je alle reeds opgeborgen juwelen op je matje nemen en
herbeginnen met opbergen.
De ekster gooien geeft echter ook een positieve kant want, kan je bij het
leegmaken van de koffertjes één set vormen ( een set = bijv 1 ketting, 1 ring, 1
armband, 1 broche) dan zijn die juwelen voor in jouw tasje. Uiteraard stel je het
voor jouw mooiste setje samen. We spelen zoveel mogelijk setjes bij elkaar. Wie
kan de mooiste ring bemachtigen of de leukste ketting?
Wie speelt er het eerste alle juwelen terug in het koffertje ?

Het parelspel
Inhoud:
Doosje met parels in opbergdoosje .
Rijgtouw
Foto’s met vragen.
Doosje manchetknopen en herenhemd.

Werkwijze :
De parels in het doosje hebben een nummer die overeenkomt met een vraag of
een weetje uit de juwelenwereld. Op sommige parels staat er niets.
We laten de bejaarden een parel uit het doosje nemen. Staat er een nummer op
dan beantwoorden ze de overeenkomstige vraag. Staat er niets op dan vraag je
of die bejaarde iets wil vertellen over zijn of haar juwelen.
De trouwring, de ketting van grootmoeder, het eerste uurwerk, een mooie
oorring verloren…. Hebben ze niets te vertellen dan gaan we gewoon verder.
Tip: probeer neutraal om te gaan met iedereen want al of niet hebben van juwelen kan een gevoelig punt zijn.

De parels kunnen naar wens gerijgd worden op een touw en zo beetje bij beetje
een nieuw sierraad vormen.

10 Weetjes over juwelen
1. Wat is het verschil tussen een kroon en een tiara ?
Een tiara is een kroon die langs achter open is
2. Waarom droegen zeelui vroeger één gouden oorring ?
Ze beschouwden dit als een soort verzekering. Als men zou verdrinken en
ergens aanspoelen dan kon men met de verkoop van de oorring de
begrafenis betalen. Nu dragen nog sommige mannen één oorring maar om
een andere reden.
3. Manchetknopen waren vroeger een teken van welstand en hogere klasse.
In de jaren 70 werden ze vooral gedragen door playboys. Nu komen ze
terug onder invloed van de Hip Hop street music uit Ney York.
Neem een paar manchetknopen en laat een bejaarde tonen hoe dit vroeger
gedragen werd.
4. Welke stad in België wordt de diamantstad genoemd?
Antwerpen
Wist je dat acht op de tien diamanten die over heel de wereld verhandeld
worden minstens één keer Antwerpen passeren ?
Diamanten werden zeer gegeerd door joden. Ook op vandaag wonen er nog
veel joden in Antwerpen die werkzaam zijn in de diamantsector. In
oorsprong was het zo dat de Joden veel hebben moeten vluchten ( oorlog) .
Hun bezit hadden ze vlug verzameld en mee als deze uit diamanten
bestond.
5. In het diamantmuseum kan je een mooi pronkstuk bewonderen nl een
gouden tennisraket bezet met diamanten. Zie foto
Een gouden ring weegt tussen de 5 en de 20 gr. Hoeveel zou deze
tennisraket wegen ?In deze raket zit er 6 kg goud.
Een gouden ring bezetten ze soms met diamantjes. Eéntje, zeven , vijftien
en als je veel geld hebt misschien zelfs 30 diamantjes. Hoeveel
diamantjes zitten er in de tennisraket denk je ?
De tennisraket is bezet met 1617 perfect geslepen diamanten.
6. Wat is het duurste ? Parels of diamanten ?
Parels zijn soms duurder dan diamanten. Vooral als ze bijzondere zijn van
vorm of kleur. Parels werden vroeger alleen door koningen gedragen omdat
ze zo duur waren. Het gewone volk mocht ze een tijd lang niet dragen…
bij wet verboden !!!
Hoe weet je als parels echt zijn ? Door ze tussen je tanden te nemen. Een
echte parel heeft duizenden kleine schubbetjes. Je tanden voelen deze
schubbetjes. Een kunstparel heeft dit niet.

7. Op 27 augustus 2007 werd door Zuid-Afrikaanse mijnwerkers de grootste
diamant ooit gevonden. Hij is dubbel zo groot als de cullinan ( nu de
tweede grootste diamant)
Het gewicht of de massa van een diamant wordt niet uitgedrukt in gram of
in kg maar in ….. ?
Karaat
1 karaat = 0,2 gr of 200 milligram
5 karaat = 1 gr
Een ring met één mooie diamant = 14 karaat bijv. = ongeveer 3 gram
De cullinan ( tweede grootste diamant) = 3106 karaat = 621 gr
De grootste diamant weegt meer dan 1 kg
8. Uit welke edele metalen worden juwelen gemaakt ?
Goud , zilver, platina
Moderne juwelen worden nu ook gemaakt uit titanium.
Welke edelmetaal is het duurste ? Goud
9. In juwelen zijn niet alleen diamanten verwerkt maar ook andere stenen die
we dan halfedelstenen noemen. Ken je namen van stenen die in juwelen
verwerkt worden?
Foto’s + namen van stenen.
10. Het ‘winnen’ van vele edelstenen wordt vaak verwezenlijkt door het zware
werk van vrouwen en kinderen in arme landen.
Leg de kaartjes in de juist volgorde.
1. Loskappen van de aarde en de ruwe stenen
2. Wassen in de rivier.
3. De steen zagen en slijpen tot een mooie steen
4. De stenen verkopen.
11. …
12. … Vul gerust de lijst met weetjes aan…

