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1 ACHIYAKU is een vrouwennaam, en is Quechua voor “zuiver (achi) water (yaku)”.

Speluitleg
Verdeel de spelers in twee, drie, vier of vijf ploegen van drie tot zes 
spelers.

Elke ploeg heeft een scorebord  met daarop drie personages.
• Marco woont in Ccoyani, een gemeenschap op vier uur rijden 

van de historische stad Cusco (Peru).
Hij woont er samen met zijn vrouw 
Elizabeth en zoontje van drie: Mark.  
Ccoyani is prachtig gelegen: op 3980 m 
hoogte, omringd door reusachtige 
bergketens.  Hij is een boer en wil dat 
graag blijven.

• Sergio heeft een belangrijke functie in een 
mijnbouworganisatie.  Het bedrijf waar 
hij voor werkt, wil een grote  
openpitmijn installeren in de regio van 
Ccoyani.  Sergio onderzoekt of dat een 
goed idee is en of er alternatieven zijn.

 
• Kato is 17 jaar en woont in België.  Ze is een heel sociale 

jongedame en gaat graag eens weg 
met vrienden.  Ze zit in de Chiro.  Ze is 
graag ‘mee’: op het verlanglijstje voor 
haar verjaardag staat de nieuwste 
smartphone.

In het kort 
Groepsgrootte:  6 tot 30 

deelnemers

Doelgroep: 12- tot 18-jarigen

Spelbegeleiding: 2 of meer

Duur: Ongeveer 3 uur

Terrein: Bij voorkeur buiten, kan 

ook binnen

Doel: De deelnemers maken kennis 

met de mijnbouw in Peru en de 

gevolgen daarvan voor de lokale 

bevolking.  Ze ontdekken dat 

keuzes die de mijnbouwindustrie, 

de lokale boeren en onze westerse 

bevolking maken gevolgen hebben 

voor anderen.

Elke ploeg heeft een scorebord 
met daarop de ‘vooruitgang’ van de 
drie personages: hoe goed slagen 
de personages erin om hun eigen 
bestaanssituatie te verbeteren?  Bij de 
start van het spel is dat heel ongelijk: 
Marco heeft nog veel nood aan 
vooruitgang (start op ----), Sergio start 
op een heel bevoorrechte positie (start 
op +++++), Kato moet zich niet veel 
zorgen maken (start op ++).

Doel van het spel: Elke ploeg probeert 
elk personage zoveel mogelijk vooruit 
te laten gaan, maar wel zo evenwichtig 
mogelijk.  De ploeg die de meest 
evenwichtige vooruitgangsverdeling 
heeft, wint.

Materiaal 
Algemeen:
• Voor elke ploeg een scorebord  met drie wasknijpers.  Scorebord 

uitgeknipt op de stippellijn.
• Actiekaartjes  uitgeknipt. 

Stemmen: vals geld, jetons, kroonkurkjes, ...
Ronde 1:
• Quiz 
• Krijt om vak A, B en C op de grond te tekenen.
Ronde 2:
• Voor elke ploeg een gecodeerde tekst en een balpen.
• Eén keer de codesleutel verknipt.
• Eén keer de  oplossing 
• Materiaal voor de actieve spelen
Ronde 3:
• Voor elke ploeg materiaal om zelf een waterzuivering te maken
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Ronde 1: Kato en haar 
westerse vrienden informeren en 
sensibiliseren over mijnbouw in 
Peru 
We spelen een quiz in twee delen.  Tijdens het eerste deel 
stel je vragen met telkens drie antwoordmogelijkheden.  
Alle deelnemers moeten binnen de vijf seconden 
plaatsnemen in vak A, B of C.  Per speler in het juiste vak 
verdient de ploeg een punt.  Tijdens het tweede deel 
van de quiz wordt gevraagd om een lijstje te maken.  De 
ploegen geven om beurten telkens een nieuw antwoord.  
De ploeg die als eerste geen nieuw antwoord kent, valt 
af en krijgt twee punten.  De ploeg die als tweede afvalt, 
krijgt vier punten.  De ploeg die als derde afvalt, krijgt 
er zes, de volgende acht en de laatste tien.  Hoe minder 
ploegen, hoe minder punten er dus te verdienen zijn.  
Tel de punten van de quiz samen.  Verdeel de stemmen 
zoals aangegeven in de bovenstaande tabel.

Actietafel 
Op het einde van de ronde gaan alle spelers naar de 
actietafel.  Daar liggen een aantal actiekaartjes klaar, in 
de bovenstaande tabel zie je hoeveel.
Op die actiekaartjes staan mogelijke acties met hun 
gevolgen.  Op de voorkant staat een duidelijk gevolg 
voor een personage, op de achterkant staan ‘verborgen’ 
gevolgen voor de andere personages op het scorebord.  
De deelnemers proberen – zonder de kaartjes om te 
draaien – in te schatten wat de gevolgen zijn. Dan zetten 
ze hun stemmen in op de acties die er volgens hen voor 
zorgen dat ze zoveel mogelijk evenwicht bereiken tussen 
de verschillende personages op hun scorebord.
Alle actiekaartjes worden per opbod verkocht, tot de 
stemmen van alle ploegen op zijn.  Alle ploegen lezen de 

actiekaartjes voor die ze gekocht hebben en passen de 
gevolgen toe op hun scorebord.  De personages op de 
scoreborden verschuiven.

Ronde 2: Marco en de lokale 
boeren in Ccoyani informeren 
over de gevolgen van mijnbouw 
Kraak de code!  Elke ploeg krijgt een gecodeerde tekst  
met informatie over de gevolgen van mijnbouw voor 
lokale boeren en gemeenschappen in Peru.  Knip de 
codesleutel in stukken.  Verdeel de medeklinkers over de 
verschillende ploegen.  Elke ploeg kiest een kamp ergens 
op het terrein, waar ze die medeklinkers zichtbaar op hun 
rug kleven.
De deelnemers krijgen een half uur om de tekst zo 
volledig mogelijk te ontcijferen.  Dat mag enkel in het 
kamp gebeuren.  Alle ploegen proberen de ruggen 
van hun tegenstrevers te lezen.  Om de tien minuten 
fluit je, dan komen alle deelnemers bijeen om klinkers 
te verdienen tijdens drie actieve spelen.  Voorbeelden: 
Paardentikkertje, hanengevecht met alle ploegen 
tegelijkertijd, voetbal waarbij iedereen samen met iemand 
uit een andere ploeg in een fietsband zit, ...  (Meer inspiratie 
nodig?  Zie chiro.be/spelendatabank!)

Wie op het einde van deze ronde het grootste aantal 
woorden van de gecodeerde tekst ontcijferd heeft, 
wint.  Je kunt dat controleren aan de hand van de  
oplossing.  Verdeel de stemmen zoals aangegeven in de 
bovenstaande tabel.

Actietafel 
De actietafel verloopt op dezelfde manier als bij de vorige 
ronde, met nieuwe actiekaartjes.

AANTAL DEELNEMERS AANTAL PLOEGEN
STEMMENVERDELING 
PER RONDE

AANTAL KAARTJES 
OP DE ACTIETAFEL

6 tot 8 deelnemers 2 ploegen
Winnaar: 50 stemmen
Laatste: 30 stemmen

3 actiekaartjes per ronde

9 tot 11 deelnemers 3 ploegen
Winnaar: 50 stemmen
Tweede: 35 stemmen
Laatste: 25 stemmen

5 actiekaartjes per ronde

12 tot 14 deelnemers 4 ploegen

Winnaar: 50 stemmen
Tweede: 40 stemmen
Derde: 35 stemmen
Laatste: 30 stemmen

7 actiekaartjes per ronde

15 tot 30 deelnemers 5 ploegen

Winnaar: 50 stemmen
Tweede: 40 stemmen
Derde: 35 stemmen
Vierde: 30 stemmen
Laatste: 25 stemmen

9 actiekaartjes per ronde

Tabel

http://www.spoorzesindeklas.be/?wpfb_dl=111
http://www.spoorzesindeklas.be/?wpfb_dl=107
http://www.spoorzesindeklas.be/?wpfb_dl=112
http://www.spoorzesindeklas.be/?wpfb_dl=110
http://www.spoorzesindeklas.be/?wpfb_dl=108
https://chiro.be/actie/spelen/spelendatabank/item/57920
https://chiro.be/actie/spelen/spelendatabank/item/40026
chiro.be/spelendatabank
http://www.spoorzesindeklas.be/?wpfb_dl=109


Ronde 3: Sergio en 
zijn collega’'s van 
het mijnbouwbedrijf 
informeren over 
waterzuivering 
Elk ploegje krijgt de volgende materialen:
• 1 petfles
• 1 scherp breekmesje
• 1 flinke pluk watten 
• 1 bakje met fijn zand
• 1 bakje met grind en/of steentjes 
• 1 emmertje water (water uit een beek 

in de buurt, gemengd met inkt of 
melk)

Elke groep krijgt twintig minuten de 
tijd om een miniwaterzuivering te 
bouwen.  Ze proberen zoveel mogelijk 
water zo goed mogelijk te zuiveren.  Om 
wat tips te geven: hier vind je een heel 
duidelijke omschrijving hoe je zelf een 
waterzuivering kunt maken.  De ploeg 
met het meeste gezuiverde water wint.  
Verdeel de stemmen zoals aangegeven in 
de bovenstaande tabel.

    Tip:  Als je deze ronde graag 
wat actiever aanpakt, kun je de 
ploeg opdrachten laten doen 
om het materiaal te verzamelen 
of het vuile of gezuiverde water 
te transporteren.  Ideeën voor 
originele estafettes vind je op 
chiro.be/spelendatabank.

Actietafel
De actietafel verloopt op dezelfde manier als bij de vorige ronde, met nieuwe 
actiekaartjes.

Op het einde van het spel kijk je bij welke ploeg de drie personages het beste 
op een verticale lijn geëindigd zijn op het scorebord. Dat is de winnaar.  Als 
verschillende ploegen een gelijkaardig evenwicht bereikt hebben, wint de 
ploeg waar iedereen samen het meest vooruitgegaan is.

Je kunt het spel nog even nabespreken:
• Wat waren de grote verrassingen?  

Welke gevolgen van keuzes had je 
niet zien aankomen?

• Hoe denk je dat dit probleem het best 
aangepakt wordt?

• Wat kunnen we zelf doen om ervoor 
te zorgen dat Marco boer kan blijven?

Meer informatie over gevolgen van 
mijnbouw vind je op 
broederlijkdelen.be/campagne.

met steun van de Vlaamse gemeenschap

http://www.spoorzesindeklas.be/?wpfb_dl=113
http://www.spoorzesindeklas.be/?wpfb_dl=113
http://www.broederlijkdelen.be/campagne

