Culturele
diversiteit
Met de aspi’s gaan jullie naar de frietchinees, voor
het eetfestijn halen jullie brood bij de Poolse bakker
en voor het kamp kopen jullie halalvlees bij de
Marokkaanse slager. De buurt van jullie Chirogroep
zit vol kleur, een kwestie van realiteit.
Als je op huisbezoek gaat bij Younes en Rami zou het
kunnen dat hun ouders andere vragen stellen dan

de ouders van Simon of Sofie. Misschien kennen ze
de Chiro niet en begrijpen ze niet waarom jullie het
zo fijn vinden om elke zondag vuil thuis te komen.
De kans is groot dat ze zelf nooit in de Chiro gezeten
hebben. Als Chiro zoeken we manieren om daarmee
om te gaan en voorzien we onze werking zodat
iedereen zich welkom kan voelen.

CONCRETE TIPS
✚✚ Zet vooroordelen aan de kant. Niet elk kind
met een andere origine dan de jouwe is moslim,
en niet elke moslim belijdt zijn of haar geloof op
dezelfde manier.
✚✚ Benadruk wat jullie verbindt, eerder dan
waarin jullie verschillen. Verschillende
culturele achtergronden zorgt voor verschillende
gewoonten, waardoor we van elkaar verschillen.
Maar als je verder kijkt dan die verschillen zie je
dat er nog veel meer dingen zijn waarin jullie op
elkaar gelijken.
✚✚ Maak diversiteit bespreekbaar met je leden.
Zo ontstaat er wederzijds begrip voor elkaars
eigenheid en vermijd je dat jongeren elkaar
anders gaan behandelen. Moos is bijvoorbeeld
joods maar maakt zich even graag vuil als de
andere toppers.
✚✚ Maak duidelijk dat je activiteiten open staan:
iedereen kan aansluiten en meedoen. Zorg dat
de drempel laag is om te vragen wie jullie zijn,
wat jullie doen en wanneer jullie samenkomen.
Kinderen van wie de ouders niet in Vlaanderen
geboren zijn, kennen de Chiro misschien niet.
Denk dus niet dat ze wel vanzelf zullen komen,
maar leer hen kennen! Kom met je groep op
straat, laat zien aan de buurt hoe leuk zo een
Chiromiddag kan zijn. Spreek mensen aan, vraag
of ze de Chiro kennen, leg uit wat jullie doen

✚✚ Zorg ervoor dat niemand de uitzondering
is. Iedereen wil het gevoel hebben erbij te
horen. Dat betekent dat je aandacht schenkt
aan verschillen en in de mate van het mogelijke
hieraan tegemoet komt, zonder dat je iemand
voortrekt of uitsluit. Denk er ook aan dat heel
wat zaken die in je groep evident zijn dat niet
noodzakelijk zijn voor de nieuwe leden (en
eventueel leiding) die je wilt aantrekken. Stel:
jullie zijn een gemengde Chirogroep waarbij de
jongens en meisjes op kamp samen in een tent
slapen. Dit jaar gaat er een moslimmeisje mee op
kamp dat liever niet samen met jongens slaapt.
Op zich geen absurditeit, aangezien sommige
andere tiptiens aangeven dat ze ook liever niet
bij de jongens liggen. Daarom voorzien jullie een
meisjestent en een jongenstent.
✚✚ Sommige woorden kunnen verkeerd
overkomen. Denk aan woorden die je soms
onbewust gebruikt, zoals homo, neger enz. Wees
je ervan bewust dat mensen zich erdoor beledigd
kunnen voelen. Ga ertegen in als je merkt dat
iemand van je medeleiding of je leden dergelijke
woorden gebruikt, zeker als het als scheldwoord
is.
✚✚ De Chiro is er om te leren. Leert een van je leden
Nederlands spreken? Moedig dat dan zeker aan!
Communicatie is belangrijker dan taalfouten.

Concentreer je op wat je leden vertéllen, niet
op de fouten die ze maken. Hoor je toch een
foutje, corrigeer dat dan niet rechtstreeks. Een
voorbeeldje. Lid: “Ik heb de bal geneemd”
Leiding: “Ah ja, ik zie het, je hebt de bal genomen.
Goed gedaan!” Op die manier leert het kind op

een positieve manier bij.
✚✚ Ga er niet van uit dat iedereen de Chiro of het
concept ‘jeugdbeweging’ kent. Bevraag dus
goed wat mensen wel of nog niet kennen en
bouw daarop verder.

TIJDENS DE CHIRONAMIDDAG
Zonder dat je het beseft, duiken er in jullie Chironamiddag
drempels op die het voor kinderen en jongeren met een andere
culturele achtergrond minder evident maken om mee te spelen.
Als je met de onderstaande dingen rekening houdt, zijn jullie
wel al een heel eind goed op weg.

DOEL
Togoto is gevlucht uit haar land en zit ondertussen
twee jaar in de Chiro. Ze ging nog nooit mee op
kamp omdat dat haar te veel doet terugdenken aan
de tijd in het opvangkamp. Jullie nodigen Togoto uit
op kamp om eens een dagje te komen kijken.
INKLEDING
Jullie werkten een supercool spel uit. De rakwi’s
moesten als echte FBI-agenten een aanslag
verijdelen. Ali ging met een raar gevoel naar huis
toen op het einde van de dag de terroristen moslim
bleken te zijn en de andere kinderen hem daarover
aanspraken. Hij vond dat niet tof.
TERREIN
Sinds Younes bij jullie in de Chiro zit, horen jullie
dikwijls verhalen over hoe bepaalde dingen er in
zijn cultuur aan toegaan. Op zondag nodigt hij jullie
daarom uit bij hem thuis. Een supertoffe namiddag.
Zeker omdat de ouders van Younes veel lekkere
hapjes maakten. Een ongewoon terrein voor een

leuke Chironamiddag.
MATERIAAL
Etenstijd! Kiezen jullie voor frieten met mayonaise
of gooien jullie het over een andere boeg? Probeer
eens een iets minder typisch Belgisch gerechtje uit
en hou rekening met de eetgewoonten van andere
culturen. Vraag aan alle ouders wat hun kinderen
wel of niet mogen eten en hou daar rekening mee.
UITLEG
Met de speelclub speel je vandaag een spel rond het
verhaal van Doornroosje. Victor komt uit Oekraïne
en kent het sprookje niet. Daarom vertel je aan
het begin van de middag nog kort het verhaal van
Doornroosje zodat Victor van in het begin mee kan
spelen.
SPELREGELS
Sara is nog maar vier maanden in België en
spreekt dus niet perfect Nederlands. Jullie lossen
dat op door de speluitleg te ondersteunen
met pictogrammen en tekeningen. Ook voor
de briefjes die jullie meegeven aan de ouders
gebruiken jullie pictogrammen. Sterk werk! Op
pictogrammendatabank.be vind je afbeeldingen
over allerlei thema’s.

MEER WETEN?
UITDEMARGE.BE
Uit De Marge ijvert voor de rechten van
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Ze geven advies, begeleiding en vorming over dat
thema.
WWW.PAJ.BE
Het Platform Allochtone Jeugdwerkingen is de
koepelorganisatie van, voor en met allochtone
jongeren en hun verenigingen. Met vragen over
kinderen en jongeren met een migratieachtergrond
kun je bij deze organisatie terecht.

JES.BE
JES vzw is actief in Gent, Antwerpen en Brussel. Aan
de hand van straathoekwerk bereiken ze kinderen en
jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities. JES
kan je tips geven over hoe kinderen en jongeren met
een migratieachtergrond bereiken.
AANSPREEKPUNT DIVERSITEIT
VAN CHIROJEUGD VLAANDEREN
Ook bij het e-loket van de Chiro kun je terecht met je
vragen. Ze komen aan bij de diversiteitsmedewerker
of de commissie Diversiteit, die ze zo snel mogelijk
beantwoorden. Te vinden via chiro.be/eloket of
diversiteit@chiro.be.

