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Marco investeert in materiaal om 
irrigatiekanalen aan te leggen op zijn 

landbouwgrond.

 Marco gaat 2 plaatsen vooruit 

Het bedrijf van Sergio ondervindt heel wat 
hinder door protesterende dorpsbewoners 

uit de omgeving van een nieuwe mijn.  Sergio 
onderhandelt met de Peruviaanse overheid, 
waardoor er strengere wetten komen tegen 

betogers.  Betogen wordt verboden.  Wie toch 
betoogt, neemt een groot veiligheidsrisico.  

De politie krijgt de toestemming om betogers 
vanaf nu met geweld aan te pakken.

Boeren verenigen zich en vormen een 
drukkingsgroep.

 Marco gaat 3 plaatsen vooruit

Marco en enkele leden van de 
boerengemeenschap bekijken samen met 

Sergio hoe er in hun omgeving aan mijnbouw 
gedaan kan worden zonder dat dit de 

belangen van de boeren schaadt.

 Marco gaat 1 plaats vooruit

Kato informeert naar de Fairphone, 
een Nederlands initiatief dat zo eerlijk 

mogelijke mobiele telefoons produceert: 
met grondstoffen uit conflictvrije gebieden, 
eerlijke lonen voor arbeiders, recycleerbare 

batterijen, enzovoort.

 Kato gaat 1 plaats vooruit

Het mijnbouwbedrijf van Sergio kan 
goedkoop nieuwe grond bemachtigen.

 Sergio gaat 2 plaatsen vooruit

De Chirogroep van Kato organiseert een 
inzamelactie voor oude gsm’s.

 Kato gaat 1 plaats vooruit

Er is een staking naar aanleiding van de 
bouw van de nieuwe mijn.  De camions van 

het mijnbouwbedrijf van Sergio kunnen 
maar moeilijk passeren.

Marco slaagt erin om zijn eigen land te 
behouden.

 Marco gaat 3 plaatsen vooruit
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Grondstoffen kunnen goedkoper gedolven 
worden.  De boeren krijgen weinig geld voor 

hun grond.

 Kato gaat 1 plaats vooruit

 Marco gaat 3 plaatsen achteruit

Boeren zijn bang en laten minder hun stem 
horen.  Mijnbouwindustrie krijgt minder 

tegenstand.

 Sergio gaat 1 plaats vooruit

 Marco gaat 2 plaatsen achteruit

Samen staan de boeren sterker.  Ze weten 
beter hoe ze zich moeten beschermen tegen de 
negatieve gevolgen van de openpitmijnbouw.

 Sergio gaat 3 plaatsen achteruit

 Kato gaat 1 plaats achteruit

Op termijn is dat goed voor het 
mijnbouwbedrijf!

 Sergio gaat 2 plaatsen vooruit

De boerenorganisatie zal minder snel 
geïrrigeerde grond vrijgeven voor mijnbouw.

 Sergio gaat 1 plaats achteruit

 Kato gaat 1 plaats achteruit

Mijnbouwindustrie moet kunnen aantonen 
dat arbeiders goed betaald worden, dat 

ze investeert in de ontwikkeling van 
recycleerbaar materiaal, dat ze overleg 

organiseert met de boerengemeenschappen, 
enzovoort.

 Sergio gaat 1 plaats achteruit

 Marco gaat 2 plaatsen vooruit

Hij verkoopt het niet door aan de 
mijnbouwindustrie.

 Sergio gaat 2 plaatsen achteruit

De grondstoffen uit de gsm’s kunnen opnieuw 
gebruikt worden, er zijn dus minder nieuwe 

grondstoffen nodig.

 Sergio gaat 2 plaatsen achteruit

 Marco gaat 1 plaats vooruit

Alle partijen steken veel energie in het staken 
en het aanpakken van de gevolgen van die 

stakingen.

 Sergio 2 plaatsen achteruit

 Marco 1 plaats achteruit
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Sergio leidt uit zijn onderzoek af dat de 
bodem onder het dorp van Marco enorm 

rijk is aan de mineralen goud en koper.  
Als de mijn er komt, zal het dorp moeten 

verdwijnen.

 Sergio gaat 1 plaats vooruit

 Kato gaat 1 plaats vooruit

Marco en enkele andere leden van 
de boerengemeenschap beginnen de 

waterbronnen in de omgeving van het dorp in 
kaart te brengen.

 Marco gaat 1 plaats vooruit

Kato beslist om de nieuwe smartphone te 
kopen.  Haar oude telefoon, die nog maar 

anderhalf jaar oud is, verdwijnt in een lade 
van haar nachtkastje.

 Kato gaat 2 plaatsen vooruit

Kato organiseert met haar Chirogroep 
een fuif voor het goede doel.  De winst 

gaat volledig naar Broederlijk Delen.  Zo 
ondersteunen ze de plannen van Marco.

 Marco gaat 2 plaatsen vooruit

De papa van Kato koopt een zilveren ketting 
voor haar mama.

 Kato gaat 1 plaats vooruit

De gemeenschap van Marco beslist om samen 
grond aan te kopen.

 Marco gaat 2 plaatsen vooruit

Sergio’s bedrijf moet een 
waterzuiveringsinstallatie aanleggen 

in een mijn in de buurt.

 Sergio gaat 1 plaats vooruit

De plannen van het bedrijf van Sergio worden 
tenietgedaan.  Er komt geen openpitmijn.

 Sergio gaat 3 plaatsen achteruit

In een nabijgelegen gebied is er een mijn 
ingestort.  De plaatselijke bevolking 

protesteert.
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De grondstoffen van de oude gsm worden 
niet hergebruikt, er zijn nieuwe grondstoffen 

nodig en dus verdient de mijnbouw eraan.  
De kans wordt groter dat Marco zijn grond 

verliest.

 Sergio gaat 1 plaats vooruit

 Marco gaat 1 plaats achteruit

Marco’s dorp verdwijnt ...

 Marco gaat 2 plaatsen achteruit

Een mijnbouwbedrijf zal hun rechten 
minder snel schenden als het ontdekt dat 
een gemeenschap haar rechten kent, goed 

georganiseerd is, en een duidelijk beeld 
heeft van de mogelijke gevolgen van een 

mijnbouwproject.

 Kato gaat 1 plaats achteruit

 Sergio gaat 1 plaats achteruit

De landbouwers in de buurt hebben 
gezuiverd water!

 Marco gaat 2 plaatsen vooruit

Grondstoffen zijn schaarser en duurder.  Het 
water wordt niet vervuild door de mijnbouw.

 Kato gaat 1 plaats achteruit

 Marco gaat 2 plaatsen vooruit

Het mijnbouwbedrijf moet zich 
verantwoorden voor de slechte 

werkomstandigheden.  De 
boerengemeenschap deelt mee in de 

klappen.

 Sergio gaat 3 plaatsen achteruit

 Marco gaat 1 plaats achteruit

De partnerorganisaties zorgen ervoor dat de 
boeren sterker staan in de onderhandelingen 

met het mijnbouwbedrijf.  Fuiven 
organiseren is leuk!  

 Sergio gaat 1 plaats achteruit

 Kato gaat 1 plaats vooruit

Er is meer zilver nodig.  De mijnbouw 
verdient eraan en zal de boeren extra onder 

druk zetten om hun grond te verkopen.

 Marco gaat 2 plaatsen achteruit

 Sergio gaat 2 plaatsen vooruit

Samen staan de boeren sterker.  Zo kunnen ze 
beter weerstaan aan de druk om hun land te 

verkopen aan de mijnbouwindustrie.

 Sergio gaat 1 plaats achteruit
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Marco investeert in een verwerkingsinstallatie 
voor melkproducten.  Hij moet namelijk 

op zoek naar een nieuwe, financieel 
interessantere activiteit, omdat zijn 

landbouwactiviteiten niet genoeg opbrengen 
(te weinig water om zijn groenten te 

bevloeien).

Kato beslist om een nieuwe smartphone te 
kopen.  Haar oude toestel, dat nog maar 1,5 

jaar oud is, verkoopt ze aan haar neefje.

 Kato gaat 1 plaats vooruit

Het mijnbouwbedrijf van Sergio klaagt een 
dorpsgenoot van Marco aan die zich heel hard 

verzet tegen de uitbreiding van een mijn.

 Sergio gaat 1 plaats achteruit

Sergio onderzoekt of het mogelijk is een 
waterzuiveringsinstallatie te installeren in de 

nieuwe mijn.

 Sergio gaat 1 plaats vooruit

Een lokale organisatie leidt de 
boerengemeenschap van Marco op, 

waardoor ze de gevolgen van mijnbouw in 
hun gebied correct kunnen inschatten.

 Marco gaat 2 plaatsen vooruit

Kato krijgt een gouden ring van haar liefje.

 Kato gaat 1 plaats vooruit

Kato investeert in een stevig hoesje voor haar 
nieuwe smartphone.

Er wordt een nieuwe ader gevonden in de 
buurt van Marco’s dorp.

 Sergio gaat 1 plaats vooruit

Kato heeft voor haar studie laptop nodig met 
een groter geheugen.  Ze zorgt ervoor dat 

haar eigen laptop een nieuw leven krijgt door 
hem weg te geven via Freecycle, een netwerk 

van mensen die gebruikte spullen gratis 
doorgeven aan mensen die er nog iets mee 

kunnen doen.

 Kato gaat 2 plaatsen vooruit.
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Elke stap naar zuiverder water brengt de 
boerengemeenschap vooruit!

 Marco gaat 1 plaats vooruit

Extra investeringen voor Marco ...

 Marco gaat 1 plaats achteruit

Haar neefje koopt geen nieuw toestel, er is dus 
geen extra vraag naar grondstoffen en geen 

extra vervuiling van het water.

 Marco gaat 1 plaats vooruit

 Sergio gaat 1 plaats vooruit

De mijnbouwindustrie moet meer 
onderhandelen met de goed geïnformeerde 

boeren.  Dat kost tijd en geld.

 Sergio gaat 3 plaatsen achteruit

 Kato gaat 1 plaats achteruit

Er is meer goud nodig.  De mijnbouw 
verdient eraan en zal extra druk zetten op de 

boeren om hun grond te verkopen.

 Sergio gaat 2 plaatsen vooruit

 Marco gaat 2 plaatsen achteruit

De rest van het dorp is bang om kritisch te 
zijn over de uitbreiding.

 Marco gaat 2 plaatsen achteruit

Kato betaalt een beetje extra.  De kans dat ze 
sneller een nieuwe smartphone (met nieuwe 
grondstoffen) nodig heeft, wordt wel kleiner.

 Sergio gaat 1 plaats achteruit

De grondstoffen van de oude laptop kunnen 
nog dienen, er zijn dus geen nieuwe nodig.

 Sergio gaat 1 plaats achteruit

 Marco gaat 1 plaats vooruit

De druk op Marco om zijn land te 
verkopen wordt groter.  Er zijn meer 

grondstoffen om te delven, waardoor de 
prijs van de grondstoffen daalt.

 Marco gaat 2 plaatsen achteruit

 Kato gaat 1 plaats vooruit
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