VERDIEPINGSLES HANDVAARDIGHEID

Maak zelf je eigen dromenvanger
De kinderen met een handicap die door het Liliane Fonds geholpen worden, komen
uit arme landen. Zij hebben meestal niet alle kansen om te doen wat ze willen.
En jij, weet jij al wat je later wil worden? Wat zijn jouw dromen?
Na het maken van je eigen dromenvanger weet je het vast.
Dromenvangers worden al eeuwenlang gemaakt. Ze zijn bedacht door Noord-Amerikaanse indianenvolken.
Een dromenvanger bestaat uit een grote ring met een web in het midden. Al eeuwenlang maken ouders
dromenvangers om boven het bed van hun kinderen te hangen. Volgens de indianen zit de lucht vol met
dromen. Goede dromen, maar ook slechte dromen. Tijdens de nacht worden de slechte dromen gevangen in
het web. Goede dromen vliegen door het gaatje in het midden van de dromenvanger heen en komen
daarmee in het hoofd van de slaper.
Dromenvangers zijn er in alle soorten en maten, versierd met veren, steentjes en nog veel meer.
Hieronder lees je hoe je je eigen dromenvanger kunt maken!
Wat heb je nodig?
• een ring
• wol
• tape
• versiering: kraaltjes, veren, schelpen, etc.

Wat moet je doen?

1.

Omwikkel de ring met tape, zodat de wol er straks niet afglijdt.
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2.	Kies een mooie kleur wol uit en omwikkel de hele ring met wol,
zodat er niets meer van de tape te zien is.

3.	Pak een nieuw bolletje wol (dezelfde kleur of een nieuwe kleur) en begin
met het maken van je web.

	Dit doe je door de draad op verschillende plekken om de ring te draaien
(zie pijltjes).
	Als je weer bij het beginpunt bent, draai je de draad om het stuk draad
dat je net gespannen hebt (nog steeds met hetzelfde stuk touw).
Zo ga je alles af, tot je bij het midden bent.
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4.	Versier je dromenvanger!

	Je mag zelf kiezen waar je het mee wil versieren:
- veren,
- steentjes,
- kraaltjes,
- schelpen,
- wat jij mooi vindt.
Knoop de versieringen vast, zodat ze niet kunnen verplaatsen.

JE DROMENVANGER IS KLAAR!
Vergeet ook niet om aan de bovenkant een lusje te maken, zodat je jouw zelfgemaakte dromenvanger
boven je bed kunt hangen. Zo krijg je alleen nog maar mooie dromen!
Als je wilt, kun je thuis meerdere dromenvangers maken.
De mogelijkheden zijn eindeloos, veel plezier!
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