Time2stop
Het cd-liedboek dat iedereen inspireert om te

zingen tegen pesten en cyberstalken

Het cd-liedboek Time2stop neemt je mee naar
de wereld van Timi: Droomermaaroplosland.

CD

Timi is een verlegen jongen met veel talenten,
maar hij voelt zich wel een beetje verloren in de
maatschappij. Hij heeft geen vrienden en wordt
gepest … Daarom vlucht hij in een droomwereld waar hij niet vatbaar is voor enig gevaar
en zich weerbaarder leert op te stellen.
Uiteindelijk keert Timi toch terug naar de aarde.
Zich inzetten voor kinderen die zich ook wat
buitengesloten voelen, wordt er zijn levensdoel.

Time2stop is niet alleen een (voor)lees- en
luisterboek. Je kunt de liedjes ook zelf zingen en
meespelen. De talrijke doetips zetten aan om
samen de problematiek van pesten en cyberstalken aan te pakken.

www.averbode.be/time2stop
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Doetip 1

Welke scheldwoorden gebruik jij weleens en hoe heeft men jou al eens uitgescholden?
Zoek samen de grens tussen ‘grappig’ en ‘kwetsend’.

Je zou denken:
ver weg van al het tergende gepest op aard
is er niets nog dat je kopzorgen baart,
maar toch werd Timi niet gespaard …

Doetip 2

Bedenk een slogan tegen pesten en schrijf die op een polsbandje of een badge.
Zo kun je de positieve boodschap letterlijk elke dag uitdragen!

De wegen van het internet zijn vaak onveilig en vol gevaar:
niet alleen dreigmails maakten Timi’s mailbox zwaar,
hij werd via Skype door pestkoppen gebeld,
en op internetfora werden allerlei nonsens over Timi verteld.
Onzin en waanzin werden te grabbel gegooid op het net,
zodat Timi’s goede reputatie op het spel werd gezet.

Doetip 3

Schrijf of schilder je slogan op een tegel.
Versier die met tekeningen en motiefjes die mensen kunnen inspireren om werk te maken
van een wereld zonder pesten.
Maak zo samen met je vrienden een muur of een vloer die mensen altijd zal bijblijven.

En toen stond Timi plots oog in oog met Sunnie:
een vriendschap was geboren.
Spoedig, hoopte hij, was zijn nachtmerrie van de baan,
want dit meisje bracht zon in zijn bestaan.
Samen konden ze de toekomst aan …

Doetip 4

Je kunt de slogans die je verzonnen hebt ook uitroepen samen met dit lied
en op die manier de scheldwoorden overstemmen!

Materialen

•• liedboek (56 p.):
teksten, partituren
met gitaarakkoorden,
doetips
•• audio-cd
Bestelcode: 3356
€ 29,95

9

24

