
VIDEO 2: ENAAM
Een stereotype is een uitvergroot beeld van een groep dat vaak niet

klopt. Bekende stereotypen zijn bijvoorbeeld: "Blonde vrouwen zijn

dom", "Nederlanders zijn gierig" en "Marokkanen zijn crimineel".

Enaam vertelt over het stereotype van een moslimvrouw die 'gered

moet worden’. Wat bedoelt ze hiermee en herken je dit?

 

Veel beeldvorming wordt op iemands uiterlijk gebaseerd. Welke delen

van jouw identiteit zijn aan jouw buitenkant te zien en welke niet? 

      

Betrap je jezelf ook wel eens op vooroordelen of stereotypen in hoe je

denkt over anderen? Kun je een voorbeeld noemen?

VIDEO 3: SOFYAN
Sofyan vertelt dat hij erachter kwam dat hij ongelovig is. Dit leidde

tot een breuk met zijn familie. Kun jij je voorstellen dat je breekt met

familie vanwege te grote verschillen? 

 

Heb jij wel eens ervaren dat je je ergens niet bij hoorde? Ben je toen

uit de groep of gemeenschap gegaan? 

 

Met welke plekken of mensen voel jij je echt verbonden? Door welke

factoren wordt dat bepaald?

VIDEO 4: DEWWRET
Dewwret vertelt dat zekerheid niet nodig is om in God te kunnen

geloven. Hij vindt het juist mooi om niet zeker te weten of

God bestaat. Hoe is dat voor jou? Geloof jij in een God en heb je

daar zekerheid voor nodig?

 

Ook vertelt Dewwret over het idee dat je een deel van je eigen

cultuur moet opofferen bij integratie in een nieuw land. Hij vindt

zelf dat verschillende culturen juist goed samen kunnen gaan. Hoe zie

jij dit? Hoe veel ruimte is er in Nederland voor cultuurverschillen?

VIDEO 5: ANOUK
Anouk kiest bewust voor de orthodox-Joodse levensstijl, terwijl ze niet

zo is opgegroeid. Kun je je voorstellen wat de aantrekkingskracht is

van die orthodoxe manier van leven? 

 

“Ik denk dat ik gewoon leuk tussen al die hokjes doorloop”, zegt

Anouk. Loop jij ook tussen hokjes door? Zijn er nog onderdelen van

jouw identiteit die soms moeilijk samengaan?

VIDEO 1: NOUD
Noud noemt twee onderdelen van zijn identiteit die belangrijk voor

hem zijn: Hij is christen en transgender. Kun je je voorstellen dat dit

een ingewikkelde combinatie kan zijn? Hoe kijk jij naar deze

combinatie? 

         

Behoor jij zelf tot veel verschillende groepen? Welke? Hoe belangrijk

is het voor jou om bij die groepen te horen?



GESPREKSSTARTERS 
STORIES OF BELONGING

Stories of Belonging bestaat uit vijf videoportretten van

jongeren uit verschillende culturele en levensbeschouwelijke

gemeenschappen. Zij laten de kijker zien uit welke traditie zij

voortkomen en hoe zij op unieke wijze hun levensbeschouwing

vormgeven. Het thema dat hierin centraal staat is belonging.

Belonging verwijst naar de menselijke behoefte om te behoren

tot een bepaalde gemeenschap en zich in deze omgeving thuis

en geborgen te voelen. Het refereert ook naar het proces van

in- en uitsluiting. Wanneer word ik geaccepteerd en

gerespecteerd door mijn omgeving? Waar hoor ik thuis? En

waar voel ik me thuis? Naast fysieke gemeenschappen, kan ook

God een permanente sense of belonging bieden. Een

thuisgevoel dat constant aanwezig is.

In deze serie staan Noud Fortuin (protestants-christelijk), Enaam

Ahmed Ali (islamitisch), Sofyan El Bouchtili (atheïstisch),

Dewwret Sitaldin (hindoeïstisch) en Anouk Dorfmann (joods)

centraal. Zij laten de veelzijdigheid van hun

levensbeschouwelijke identiteit zien. Hoe bewegen zij zich

tussen verschillende werelden? Hoe vinden zij een manier om

zich zowel thuis te voelen in de Nederlandse samenleving als in

hun levensbeschouwelijke gemeenschap? 

De videoreeks geeft ook een beeld van de zoektocht en

worsteling van de jongeren. Ze zijn ogenschijnlijk kwetsbaar

door de positie die zij hebbenin de samenleving. Ze zijn

onderdeel van een minderheidsgroepering. Maar ondanks of

juist dankzij deze positie laten zij de kijker zien hoe sterk ze

zijn: ze vinden hun thuis op verschillende plekken en omarmen

hun levensbeschouwelijke identiteit.

De video's zijn te bekijken op www.nieuwwij.nl/academy

Aanvullende interviews vind je hier: 

www.nieuwwij.nl/dossiers/stories-of-belonging/

Liever aan de slag met concreet uitgewerkte lessen? Schaf dan

het lespakket Stories of Belonging aan via

www.nieuwwij.nl/academy

Doelgroep: bovenbouw VO en MBO 


