
HET  JOESOEF
VERHAAL
Het Joesoef-verhaal is één van de mooiste verhalen die joden,
christenen en moslims met elkaar delen. Het is bovendien een
verhaal dat onderwerpen thematiseert die ook voor mensen, vandaag
en in onze samenleving, nog zeer relevant zijn: het verhaalt over de
verhouding tussen gezinsleden, over afgunst en jaloezie, over
uitsluiting en geweld. Het gaat over leven in een vreemd land met een
andere cultuur, over hongersnood en migratie, over onterecht
beschuldigd worden,... Maar ook over dromen waarmaken en
toekomst creëren, over vrede stichten en tot verzoening komen, over
zorg dragen voor de meest kwetsbaren.

Aan de hand van interactieve oefeningen onderzoekt de groep 
welke thema’s en zingevingsvragen ze delen, en waarin ze
verschillen. Op welke manier geeft ons eigen referentiekader 
vorm aan ons leven? Waar halen we de inspiratie om 
constructief om te gaan met complexe 
samenlevingsvraagstukken? 

Het Joesoef-verhaal is een rijke inspiratiebron voor 
lezers van verschillende levensbeschouwingen. 
Het vertrekpunt van dit traject is de emanciperende 
kracht van het verhaal, de groep bepaalt onder 
professionele begeleiding samen de volgende 
stappen.



PRAKTISCH

4 à 5 bijeenkomsten, van elk 2u
Per 10 deelnemers voorziet Motief een begeleider. Motief voorziet educatief
materiaal.

Deze vorming kan bij jou in de buurt doorgaan of in Motiefs Belgradehuis in Mechelen.

Indien u interesse heeft kan u ons via onderstaande gegevens contacteren. 
Een medewerker van Motief neemt daarna contact met u op om de vorming 
op maat van uw werking af te stellen.

DOELGROEP

DOELSTELLINGEN

Deelnemers reflecteren vanuit de eigen levensbeschouwelijke identiteit over
maatschappelijke thema’s zoals rechtvaardigheid, uitsluiting, verzoening,
broeder- en zusterschap, …
Deelnemers onderzoeken maatschappelijke vraagstukken vanuit de eigen
levensbeschouwing als inspiratiebron.

Eenieder die zich graag laat inspireren door een verhaal dat kenmerkend is voor de
islamitische, joodse en christelijke traditie. 
Bestaande of nieuwe groepen die gebaat zijn bij een emanciperend groepsproces.



De prijs en prijssamenstelling vindt u via deze link.

PRIJS

INFO

Contacteer ons vrijblijvend voor een vorming op maat
m: info@motief.org
a: Belgradestraat 80, 2800 Mechelen
t: 015 200 301
w: www.motief.org
f: facebook.com/motief
i: @motief_org
n: nieuwsbrief

https://www.motief.org/prijzen-vorming-op-maat/
http://www.motief.org/
https://www.facebook.com/motief
https://www.instagram.com/motief_org/
http://eepurl.com/gb_vID

