
Tim Hofman maakt een programma bij de NPO met kinderen/jongeren die boos zijn en hier wat aan
willen doen. Wat is het dat de kinderen en jongeren die dat doen denken dat ze naar BNN/Vara 
moeten schrijven? Waarom denken jullie dat Tim Hofman dit programma wil presenteren en de 
leerlingen wil helpen. Wat vind jij eigenlijk van het volgen van je boosheid? Roept boosheid tot 
actie of tot nadenken?



 

Greta Thunberg, de nu 16-jarige Greta is in onze tijd bekend geworden met het staken (van school) 
om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Als we volgens Greta zo doorgaan met het 
omgaan met de Aarde dan is er geen toekomst. Ze heeft inmiddels voor, tegen en met veel 
regeringsleiders mogen spreken. Ze zeilde van Europa naar New York om daar te verschijnen bij de 
Verenigde Naties. Dit omdat vliegen slecht is voor het milieu. Wie of wat drijft haar beweegredenen
om je zo in te zetten voor het klimaat? Wat vind jij daarvan, hoort ze niet gewoon op school? 
Waarom doet Greta dit wel en waarom doen veel mensen die het misschien wel met haar eens zijn 
dit niet (een totaal ander pad kiezen dan waar ze op zat)?



Nelson Mandela, zat tientallen jaren vast in Zuid-Afrika waar tot begin jaren '90 vast zat. Dit omdat 
hij streed tegen apartheidswetten. Dit waren wetten waarbij witte mensen meer rechten hadden en 
rijker waren dan mensen met een andere huidskleur. In de gevangenis had hij het zwaar. Toen hij 
echter werd vrijgelaten liep hij naar buiten en werd toegejuicht. Hij werd tijdens vrije verkiezingen 
gekozen tot president. Nadat hij de baas was geworden gaf hij aan zich te willen inzetten voor een 
goed leven voor iedereen. Hij had dit nieuwe inzicht opgedaan in de gevangenis. Hij wilde absoluut 
geen wraak. Hoe denk jij dat Nelson Mandela tot dit inzicht is gekomen? Is hij geroepen en zo ja, 
wie of wat riep hem?



Hebben deze drie mensen iets gemeen? Zo ja, wat? Zo nee, leg uit waarom niet.
Waartoe ben jij denk je geroepen?


