
  Choesang-Stap 1 

 

 

Hoe vieren jullie je verjaardag?  

Choesang kreeg veel cadeautjes toen ze zeven jaar werd.  Er was een reuzentaart. 

* Bekijk de verjaardagsfoto’s (verjaardagsfeest, verjaardagstaart, verjaardag 

versiering en sjaal) van Choesang en bespreek. Vraag aan de kinderen/ouders om een 

verjaardagsfoto mee te brengen, zoals de verjaardagsfoto van Choesang. Laat de kinderen in 

kleine groep aan elkaar vertellen wat er toen gebeurde, wie er was op hun feestje of er ook 

een taart/versiering was enzovoort Misschien zijn er kinderen in de klas van wie de verjaardag 

niet gevierd wordt en dan is zo’n activiteit wel delicaat. Schat zelf in wat kan/niet kan. 

** Bekijk nog eens de foto verjaardag versiering en sjaal. Deze sjaal is een khata
1
 en 

heeft een speciale betekenis.  
Achtergrondinformatie: Een khata (Tibetaans) of khadag (Mongools) is een traditionele ceremoniële sjaal die gebruikt wordt 

in Tibet en Mongolië. Het symboliseert goede wil, gunst en compassie en is meestal gemaakt van zijde. Tibetaanse khata's 

zijn meestal wit waarmee het het pure hart van de gever symboliseert, hoewel ook geregeld gele of goudkleurige khata's 

worden geschonken. Mongoolse khadags zijn meestal blauw dat de lucht symboliseert. De khata is een veelzijdig geschenk. 

Het kan aan de gastheer of -vrouw worden gegeven op een willekeurige feestelijke gebeurtenis, zoals bij een geboorte, 

huwelijk, begrafenis, het slagen voor een studie, het bereiken van hogere positie in het Tibetaans boeddhisme of werk, bij 

aankomst en vertrek van gasten, enzovoort Tibetanen geven het in het algemeen als erkenning van tashi deleg (geluk) op het 

moment dat het geschonken wordt. In Mongolië worden khadags vaak vastgebonden aan een stoepa of aan speciale bomen of 

stenen.  

Indien er een Tibetaans kind in je klas zou zijn, kan je haar/hem vragen zo’n sjaal  mee te 

brengen. Laat hem/haar vertellen over de speciale betekenis van de sjaal. Misschien kan je 

afspreken om bij een verjaardag een sjaal te maken voor de jarige. Deze sjaal kan je laten 

versieren door de kinderen van de klas. Laat kinderen ervaren hoe het voelt een sjaal te 

krijgen, te geven, ermee te paraderen… Geef een sessie dansexpressie met een sjaal.  

*** Een verjaardag vieren gebeurt in veel culturen anders dan met een kroon en een 

taart. Interessante uitgeschreven lessen vind je op http://www.foyer.be/icopronto2:  

“Een verjaardag vieren gebeurt niet steeds met een kroon en taart. In China eet je best lange 
noedels op je verjaardag, in Vietnam viert iedereen zijn verjaardag op dezelfde dag, in 
Denemarken hangt men een vlag buiten en sommige mensen vieren hun verjaardag helemaal 
niet ,... 

Kinderen ontdekken de verschillen in verjaardagen door een variant op memory te spelen en 
maken een interculturele verjaardag koffer voor in de klas.” 

* Misschien verjaart toevallig een kind van je klas. Leg de link dan met Choesang! 

 

                                                 
1
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Khata (geraadpleegd op 7 maart 2012) 

2
 Ontdek ICO PRONTO ( een verzameling interculturele lessen voor het basisonderwijs (kleuter en lager) via 

http://www.foyer.be/icopronto. Deze pagina is beveiligd met een code. Wil je graag  het paswoord ontvangen om 

deze site te openen? Stuur dan een mailtje met je naam, emailadres en de naam van je school naar 

info.wgi@foyer.be en vermeld daarbij ICO PRONTO 
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