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“COMBA” (Tibetaanse tempel)
TIBET
Het land dat wij hebben gekozen
is Tibet. Het is een mooi en
interessant land. Twee van onze
klasgenoten hebben Tibetaanse
ouders.

Tibet is een land dat
nu van China is.
In Tibet wonen veel
Chinezen. De meeste
mensen zijn
er Boeddhist; de hoogste boeddhistische leider van Tibet is de Dalai
Lama. Tibet werd in de jaren '50 door China veroverd. Daarvoor was
het nog een eigen land maar nu hoort het volgens de Chinezen bij
China. Nu mogen de Tibetanen niet meer hun eigen godsdienst volgen
en moeten ze doen wat de Chinezen zeggen. Ze hebben geen

"zelfstandigheid" meer (mogen niet meer zelf alles bepalen"). De
Dalai Lama moest het land uitvluchten. Hij vertrok naar India, want
de Chinezen noemden hem een terrorist en zullen hem
gevangennemen zodra hij weer in China of Tibet voet zet. De
Tibetanen, inwoners van Tibet, krijgen steun van veel landen, maar de
meeste landen steunen hen niet omdat ze bang zijn voor
"economische sancties" van China. Dat houdt in dat China geen handel
meer met die landen zou willen drijven, en dat zou erg onhandig zijn
omdat China een grote en sterke economie heeft opgebouwd waar
veel landen handel mee drijven.

Het grootste deel van de bevolking van
Tibet gelooft in het Tibetaans
boeddhisme. Het boeddhisme kwam laat
naar Tibet. In de 7e eeuw was het in Tibet
bijna onbekend. Het land was in die tijd
voor het grootste deel omringd door
gebieden waar dat boeddhisme wel al werd
uitgeoefend. Door de late komst van het
boeddhisme in Tibet is het boeddhisme
daar anders dan in de andere
boeddhistische landen.

We hebben gezocht naar wat typisch is voor Tibet en we zagen/vonden
het volgende: momo
Boeddhabeelden.
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We vonden het logisch om een comba (of tempel) te kiezen, omdat de
andere dingen moeilijk te bouwen zijn met Quadro.

Wij gaan jullie wat meer vertellen over de comba.
De tempel van de Tibetanen ziet er heel mooi en versierd uit. Mensen
brengen er offers.
Er staan
Boeddhabeelden, wierrook, bloemen en
kaarsen in de tempel.
De meesten mensen bidden ook aan hun
altaar thuis maar geregeld gaan ze naar
de tempel om te bidden.

Werkproces
Stap 1: Brainstorm over het land
We wilden graag een land nemen, waar de roots van één van de klasgenoten ligt.
We konden kiezen uit:
Marokko, Nepal, Tibet, Inda, België, Bolivië, Ghana, Congo, Spanje, Somalië,
Nederland, Kossovo en Palestina.
Uiteindelijk kozen we Tibet, omdat de meeste kinderen, hier het minst over
weten.

Stap 2: Informatie opzoeken over het land
Op verschillende sites hebben we info opgezocht. Wanneer je Tibet intikt op
google, zie je meteen foto’s van prachtige tempels of comba’s. Dus het was
meteen beslist dat we een tempel gingen maken.

Stap 3: Uittekenen van een realistisch ontwerp
We tekenden een tempel die we gingen nabouwen. Daarvoor keken we goed naar
de verschillende soorten tempels.

Stap 4: De tempel maken in Quadro
We begonnen de tempel te maken in quadro, maar zagen algauw dat we te weinig
buisjes hadden, dus we moesten ons idee wat aanpassen.
Later bleek dat we voor het nieuwe ontwerp, te weinig
tussenstukjes om 4 of 5 buisjes aan elkaar te
bevestigen, hadden. Gelukkig heeft de juf hier een
oplossing voor gevraagd aan de mensen van Quadro.
Dank u, Tuinkadeeke!

Stap 5: Opmaken van het bestand in de Quadro-designer

Stap 6: De tempel versieren

Stap 7: Foto-shoot

Woordzoeker Tibet

