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Leerkracht - handreiking

Inleiding
De kinderen gaan in deze les dieper in op de groep mensen waar James Outram
Fraser heeft mogen arbeiden. Hij heeft vooral gearbeid onder de Lisu-bevolking in
het zuidwesten van China. James had een sterk geloof in de enorme kracht van het
gebed. Ondanks de grote strijd en tegenstand die hij heeft ervaren kwamen er aan
het eind van zijn leven grote aantallen Lisu-gezinnen tot bekering.
Doelstellingen
1. De kinderen weten waar Lisu leven.
2. De kinderen kunnen minimaal drie kenmerken van de Lisu noemen.
3. De kinderen weten de kinderen hoe James Fraser het evangelie heeft
verspreid bij de Lisu.
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 7/8.
Vakken en Kerndoelen
Oriëntatie op mens en wereld
Aardrijkskunde.
Domein: Ruimte
Kerndoel 47: ‘De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te
vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de
perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart,
cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan
twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de
Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.’
Kerndoel 50: ‘De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de
basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een
eigentijds geografisch wereldbeeld.’
Informatie
Geografische ligging
De Lisu leven voornamelijk in de provincie Yunnan en in delen van de provincie
Sichuan. Vermoedelijk komt het volk oorspronkelijk uit Tibet en heeft het zich
later meer naar het oosten toe gevestigd. Behalve in China wonen de Lisu ook in
Thailand, Myanmar en in de Indiase staat Arunachal Pradesh. (Zie bijlage les 2) Dit
gebied was vroeger onbereikbaar en erg grillig. Fraser heeft veel ontberingen
geleden om in dit gebied terecht te komen. Toch bracht God dit gebied met de
Lisu op zijn pad. Tegenwoordig is het gebied in China nog steeds minder goed
bereikbaar. Men reisde (en nu nog steeds) per ezel.
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Kenmerken van de Lisu
Kenmerken van de Lisu zijn dat ze traditionele, kleurrijke kleding aanhebben.
Aan hun mooie kleding zijn ze snel te herkennen. Ook zijn de blauwe,
eenvoudige petjes onmisbaar op de foto’s van de Lisu. Al met al zijn het 1,2
miljoen mensen die ‘Lisu’ genaamd worden. De godsdiensten bij deze
minderheidsgroep zijn het shamanisme, boeddhisme en het christendom.
Lisu-christenen
De bekering van de Lisu is een van de gewichtigste feiten in de
zendingsgeschiedenis in China.
De regering van China erkent de Lisustam als een officiële christelijke
gemeenschap. Wanneer men vandaag een bezoek in de Salween Vallei brengt,
kan men het geklank van de zingende christen-Lisu horen.”
Naar schatting wonen er vandaag de dag 300.000 Lisu-christenen in China,
terwijl in Thailand en Myanmar nog meer Lisu- christenen wonen.
Lesidee
Introductie en inleiding
U laat een grote foto zien waar Lisu-kinderen op staan. (zie bijlage les 2) U
stelt daarbij de volgende vragen:
- Uit welk land zouden deze kinderen komen?
- Beschrijf eens hoe ze eruit zien?
Daarna vertelt u dat deze mensen de Lisu heten en dat ze uit China komen.
Vertel ook meer over de andere kenmerken. (zie informatie)
Kern
Activiteit 1
In het werkboekje staat de kaart van China zoals het er in de tijd van James
Fraser uitzag. Laat de kinderen namen omcirkelen die hen bekend
voorkomen. Ga daarna het gesprek aan met de kinderen over deze bekende
namen. Zorg ervoor dat de provincie Yunnan zeker wordt genoemd, want
daar werkte James Fraser.
Vertel daarna dat Lisu op meerdere plekken op de wereld wonen. Behalve in
China wonen de Lisu ook in Thailand, Myanmar en in de Indiase staat
Arunachal Pradesh.
Laat de kinderen opzoeken of dit dichtbij China is en of het ten
noorden/zuiden/oosten/westen is. Laat hen dat noteren in het werkboekje.
Activiteit 2
Vertel tegen de kinderen dat er nu wel 300.000 Lisu-christenen in China
wonen. Deze christenen hebben zo’n groot geloof in God! Vertel de
informatie over de christenen die u in de bijlage van les 2 kunt vinden.
Laat de kinderen een brief schrijven naar een Lisu-christen van hun leeftijd.
Wat willen ze zeggen ter bemoediging?
Laat enkele kinderen deze brieven voorlezen en bespreek ze met elkaar.
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Afsluiting
U maakt een woordweb met de kinderen. Hierin concludeert u wat u
hebt geleerd met de kinderen over de Lisu.
Als laatste stelt u de vraag: ‘Wat kunnen wij leren over de Lisu?’
Hierbij is het goed om de eenvoud van de Lisu naar voren te halen.
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Materialen
Introductie
Inleiding
Kern
Afsluiting

5
5
20
10

Foto op bord
Atlas
Kaart in bijlage
Werkboekje
Woordweb op bord

Bronnen
- Scriptie over James Fraser geschreven door C. van den
Dikkenberg en M. Pieterse.
- www.bonisa.nl
Verdieping/meer informatie
Om nog meer over James Fraser te weten te komen kunt u een kijkje
nemen op de website van Bonisa Zending:
http://www.bonisa.nl/web/nl/618_james_fraser.htm
Ook kunt u op internet nog veel meer foto’s vinden van de Lisu. Dan hebt
u nog meer om te laten zien. Vooral als u over een digibord beschikt is dit
zeer beeldend.

