
Voor veel mensen is het belangrĳ k om de familiegeschiedenis te kennen. Dat je weet waar je vandaan komt en wie je 
voorouders zĳ n. In Ghana is er zelfs een woord voor: Sankofa. Het betekent: “ga terug en haal het”. Daar hoort ook dit 
symbool bĳ . Sankofa wordt vaak gekoppeld aan het spreekwoord, “Se wo were fi  na wosankofa a yenkyi”. 
Dat zou je kunnen vertalen als: “Het is goed om terug te gaan naar hetgeen je bent vergeten”.  We hebben het 
verleden nodig om vandaag te begrĳ pen. Uit je cultuur en je geschiedenis kun je inspiratie halen voor de toekomst. 

In deze maanden brengen we extra veel tĳd door met familie. 
Maar hoe goed ken jĳ je familiegeschiedenis eigenlĳk?
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KNIP SAMEN EEN
SYMBOLISCHE FAMILIEHANGER

Wat was jullie fi jnste moment 
in 2020?

5

Waar staat jouw huis?4

Schrĳ f alle landen op waar 
jullie samen zĳ n geweest.

3

Hoe heten je opa’s en oma’s?2

Wat doen jullie samen het 
liefst?

1

Op deze plaat staan onderdelen van het 
Sankofa symbool. Voordat je begint met 
knippen beantwoord je samen de vraag 
die bĳ  dat onderdeel hoort. De antwoorden 
schrĳ f je er op. Er staan vragen op de voor- 
en op de achterkant van dit blad. 

Knip de onderdelen uit. 

Maak ook een knipje op de stippellĳ n.

Schuif de ingeknipte delen haaks in elkaar.

Prik met de prikpen een gaatje voor het lint.

Knoop het lint er aan vast.

Hang de familiehanger thuis op!
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Wat is jullie toekomstdroom?9

Waar woonden jouw ouders toen 
ze net zo oud waren als jĳ ?

10

Wat is jullie mooiste 
familieherinnering?

8

Wat heeft de familie sterk 
gemaakt? 

7

Hoe hebben je ouders elkaar 
ontmoet?

6

De voorkant ingevuld?
Dan kun je aan deze kant beginnen.


