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COLOMTRIO IN HET KORT 

Verdeel de groep in drie ploegen.  Iedere ploeg staat voor een 
dorp met een andere culturele achtergrond: indianen (inheemse 
gemeenschap), een Afro-Colombiaanse gemeenschap, en 
campesino’s (boeren).  In rondes komen drie aspecten van de 
Colombiaanse realiteit aan bod.

Inleiding en verdeling (15 min)
Bij de inleiding doe je ook de verdeling van de ploegjes.

Ronde 1 (1 uur en 15 min tot 1 uur en 45 min)
Ronde 1 focust op de verschillende bestemmingen die 
grondgebied kan hebben.  De deelnemers voeren opdrachtjes 
uit om componenten te verdienen en hun dorp zo sterk mogelijk 
te maken.  Ze krijgen per post advies van hun aanvoersters Celia, 
Deyanira en Fanny.  Op het einde van ronde 1 ontdekken de 
spelers welke keuzes positief of negatief zijn voor hun dorp.  Een 
mijn, een suikerrietplantage of een politiekantoor in het dorp 
blijken negatief te zijn.

Ronde 2 (30 min) 
Bij het begin van ronde 2 krijgen de dorpen te horen dat hun 
aanvoersters verdwenen zijn.  De ploegen spelen Colom-pong 
om zoveel mogelijk kaartjes te verkrijgen.  Op die kaartjes staan 
woorden die samen woordslangen vormen.  Aan het begin van de 
woordslangen staan de namen Celia, Deyanira en Fanny; aan het 
einde de personen die de opdracht gaven om hen te bedreigen 
of te ontvoeren.  Enkel door met de drie ploegen alle kaartjes 
samen te leggen, komen ze te weten wat er met hun aanvoersters 
gebeurde.

Ronde 3 (30 min) 
Om hun aanvoersters weer bij de gemeenschap te krijgen, 
moeten de ploegen in ronde 3 samenwerken in een spel tegen de 
tijd.

Actieve nabespreking (optioneel: 15 min)
Na het spel kun je een korte nabespreking in spelvorm doen.

VOORBEREIDING 

Lees de uitleg goed door!  Bekijk het spel ronde per ronde. 

Leg al het materiaal klaar dat je nodig hebt.  Het wordt bij iedere 
ronde opgesomd.  

Haal de pagina’s 9 tot en met 32 voorzichtig uit het boekje. Kleef 
de twee middelste pagina’s aan elkaar om het spelbord te maken. 
Hang de A3 (p.16 en 25) met het overzicht van de componenten 
aan de muur. 

Knip de kaartjes en de brieven uit. Stop ze in enveloppen of map-
jes om ze niet kwijt te raken.

Kopieer de kleurplaat van de kanarie (p. 15) voor opdracht ‘Mijn 3’.

Tip
Ben je met vier personen om het spel te begeleiden?  Ideaal!  
Laat één persoon het overzicht behouden aan het spelbord, 
de andere drie sluiten aan bij een ploegje om te zien of ze hun 
opdracht goed uitvoeren.

Niet zoveel leiding beschikbaar?  Zet je centraal met je spelbord, 
zodat je ieder ploegje een beetje in het oog kunt houden.

RODE PLOEG
Culturele achtergrond:  

indianen (inheemse gemeenschap)
Aanvoerster: Celia

GROENE PLOEG
Culturele achtergrond:  

Afro-Colombiaanse gemeenschap
Aanvoerster: Deyanira

BLAUWE PLOEG
Culturele achtergrond:  

campesino’s (voornamelijk boeren met 
gemengde achtergrond)

Aanvoerster: Fanny

De drie ploegen krijgen een eigen kleur, een bepaalde culturele achtergrond en de naam van hun aanvoerster.
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INLEIDING EN VERDELING VAN GROEPJES

Materiaal
➜  Verdeelgezichtjes (p.9)  

➜  Zakje

Uitleg
Neem de gezichtjes van Celia, Deyanira en Fanny en stop ze in 
een zak.  Elk gezichtje staat voor een ploeg, dus gebruik er van elk 
ongeveer een gelijk aantal zodat je de groep in drie even grote 
ploegjes verdeelt.

Leg uit dat je een spel over Colombia gaat spelen.  Daarvoor 
gebruik je het beste de volgende achtergrondinformatie.

“Zo dadelijk worden jullie in drie ploegen verdeeld 
en worden jullie inwoners van Colombia.  Op 
het platteland wonen drie bevolkingsgroepen 
naast elkaar: de indianen, de Afro-Colombianen 
en de campesino’s.  De indianen zijn het volk dat 
oorspronkelijk in Zuid-Amerika leefde, voordat de 
Europeanen Amerika kwamen koloniseren.  Zij 
vormen dus de inheemse gemeenschap.  De Afro-
Colombianen stammen af van Afrikaanse slaven die 
vroeger moesten werken op de grote plantages.  De 
campesino’s hebben een gemengde achtergrond 
(Europese, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse 
invloeden), zij zijn meestal landbouwers.

Meestal bestaat een gemeenschap of een dorp uit 
mensen met dezelfde achtergrond.  Maak jullie dorp 
zo sterk mogelijk door componenten te kiezen die 
in een dorp in Colombia aanwezig kunnen zijn.  Op 
iedere component staat een mogelijk voordeel en 
een nadeel.  Je kunt je keuzes laten afhangen van 

die voor- en nadelen, maar het zal niet altijd 
duidelijk zijn welke component uiteindelijk een 
positief of een negatief gevolg heeft voor je 
gemeenschap.   

Om een component te verdienen, doe je telkens 
een opdracht.  Kies goed, want er loeren zaken 

om de hoek die jullie dorp bedreigen ...  Veel succes!”

Tip
Speel een toneeltje als inleiding.  Neem met drie personen een 
Colombiaanse naam aan (Luis, Wilmar of Nicoás (jongens) of 
Laura, Natalia of Juanita (meisjes)) en spreek af wie welke bevol-
kingsgroep voorstelt.  Stel je om beurten voor.  Doe dat op een 
overdreven manier.

Bijvoorbeeld: “Ola!  Ik ben Luis.  Ik woon in Colombia.  Mijn 
voorouders waren de oorspronkelijke bewoners van dit land, we 
noemen ons in ons dorp dan ook indiaan.” Doe iets gelijkaardigs 
voor de twee andere bevolkingsgroepen.

Nadat de drie personages zich voorstelden, speelt iemand met 
een donker laken over zich ‘de bedreigingen’.  Loop met een 
dreigende houding rond de drie personages.  Een van de hoofd-
personages legt uit: “Oh nee, bedreigingen!  We moeten ons 
dorp zo sterk mogelijk maken!  Helpen jullie mee?”

Leg uit hoe de ploegen componenten voor hun dorp kunnen 
verdienen.

Meer informatie over Colombia en de campagne van 
Broederlijk Delen vind je op broederlijkdelen.be/campagne of 
op p. 36-37

 15 MIN
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RONDE 1: DORP OPBOUWEN 

Materiaal
➜  Spelbord

➜  Componenten (p. 11-14) 

➜  Opdrachtenlijst (p. 7, 8 en 23) 

➜  Materiaal van opdrachtenlijst

➜  Brief 1 (p. 27) 

➜  Brief 2 (p. 27) 

➜  Overzicht Componenten (p. 16 en 25)

Uitleg
Ieder ploegje probeert een zo sterk mogelijk dorp op te bouwen 
door in één uur zoveel mogelijk componenten te verzamelen.  
Dat doen de spelers door een component te kiezen en de 
bijbehorende opdracht goed uit te voeren.  Is de opdracht goed 
uitgevoerd, dan krijgen ze het component en leggen ze het op 
het spelbord.

Tip
Kleef je componenten op blokken, zo kunnen de ploegjes echt 
‘bouwen’ aan hun dorp.  Of hang het spelbord aan de muur en 
kleef de componenten op het grondgebied van de ploeg.  Zo 
kan iedereen duidelijk zien wie de meeste componenten heeft.

Er zijn tien componenten waaruit de ploegen kunnen kiezen.  
Iedere component mag maximaal drie keer op het grondgebied 
van een gemeenschap liggen.  Eén dorp mag bijvoorbeeld maar 
drie schooltjes hebben.  Er zijn per component dan ook drie 
verschillende opdrachten.

Op ieder component staat telkens één voordeel en één nadeel 
om de spelers te informeren over wat het nut, de voordelen, de 
gevaren of nadelen ervan kunnen zijn.  Dat kan een correct of een 
misleidend beeld geven.  De deelnemers kunnen op basis van die 
informatie beslissen voor welke componenten ze spelen.

Na twintig minuten neem je de eerste reeks brieven bij de hand 
(Brief 1).  Deel ze uit aan de juiste ploegen wanneer ze langs 
het spelbord komen.  In die brieven geven de aanvoersters hun 
ploegje een tip over een component die ze zeker voor hun dorp 
moeten verdienen.

Na veertig minuten deel je de tweede reeks brieven uit (Brief 2).  
De aanvoersters waarschuwen daarin dat hun ploeg een bepaalde 
component zeker niet moet bouwen.

Na ongeveer een uur sluit je de eerste ronde af.  Ieder ploegje 
stopt met opdrachten uitvoeren en komt rond het spelbord staan.  
Kies een van de volgende opties:

➜  Laat ieder groepje de componenten die ze verdienden 
meenemen en laat ze zelf hun puntentelling maken.

➜  Bespreek kort met de hele groep welke componenten 
een positieve invloed hebben op de gemeenschap, en welke 
negatieve gevolgen hebben.  Dat kun je doen aan de hand van de 
brieven die ieder groepje kreeg.  Laat hen formuleren welke tips 
zij van hun aanvoerster hebben meegekregen.

Op de achterkant van de componenten staan de voor- en nadelen 
uitgebreider beschreven.  Heeft de component een positieve 
invloed op het dorp, dan staat de uitleg van het voordeel in 
het groen en krijgt de ploeg een punt.  Staat de uitleg van het 
nadeel in het rood, dan telt de component niet als punt.  De 
slechte componenten zijn: de mijn, de suikerrietplantage en het 
politiekantoor.  Tel de punten op – ze hebben een invloed op de 
volgende ronde.

Tips
➜  Wil je meer frustratie opwekken?  Of hebben de ploegjes te 
veel punten?  Trek dan per negatieve component een extra punt 
af van het puntentotaal.

➜  Deze ronde kun je langer dan een uur spelen als je wilt dat 
het spel in totaal drie uur duurt.  Deel de brieven dan respectie-
velijk uit na een half uur en een uur.

 1 UUR 15 MIN à 1 UUR 45 MIN
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RONDE 2: COLOM-PONG EXTREME 

Materiaal 
➜  Brief 3 (p.29)   

➜  30 bekers

➜  Pingpongballetjes

➜  3 tafels

➜  Water

➜  Kaartjes met tips (p.31)   

Opstelling
Plaats drie tafels zo tegen elkaar dat één van hun korte zijdes mee 
een driehoek vormt.  Aan de andere korte zijdes stel je 10 bekers 
op in een driehoek.  Vul iedere beker voor de helft met water.

Uitleg
Elke ploeg krijgt een brief van de zoon of dochter van hun leider 
(Brief 3).  Daarin staat dat hun aanvoerster verdwenen is.  Ieder 
groepje moet te weten komen wat er gebeurd is, en wie daar de 
opdracht voor gegeven heeft.

Om daar achter te komen, verzamelt iedere ploeg tips.  Samen 
vormen die tips een woordenslang die de naam van hun 

aanvoerster verbindt met de persoon of groep die haar 
ontvoerde.  Elke ploeg krijgt de eigen kleur kaartjes (groen, 
rood en blauw).  Leg uit dat het doel is om hun eigen 
kaartjes te behouden.  Wanneer ze dus een kaartje kwijt 

zijn, moeten ze proberen het terug te winnen. Tijdens het 
spelen valt hen misschien wel op dat de kaartjes die ze van 

andere ploegen krijgen hen meer informatie opleveren.

Iedere ploeg krijgt evenveel pingpongballetjes als het aantal 
punten dat ze in ronde 1 verdienden.  Met die pingpongballetjes 

spelen ze Colom-pong Extreme : de eerste ploeg probeert van 
achter hun eigen tafel de pingpongballetjes in de met water 
gevulde bekers van de tegenpartij(en) te krijgen.  Alle ploegleden 
gooien tegelijkertijd hun balletjes naar de bekers van andere 
ploeg(en).

Wanneer er een balletje in een bekertje van een andere ploeg 
zit, krijgen ze een kaartje van die tegenspelers.  Die drinken het 
bekertje leeg en halen het uit de opstelling.

Daarna neemt de volgende ploeg hun pingpongballetjes in de 
hand en gooien zij tegelijkertijd, worden er kaartjes afgegeven 
en bekers leeggedronken.  Wanneer alle bekertjes van een ploeg 
uit het spel zijn, moeten zij aan elk team nog een extra kaartje 
geven om hun bekertjes te mogen terugplaatsen en verder mee 
te spelen.

Na twintig minuten moeten ze aan de slag met de kaartjes die 
ze nog over hebben of die ze verdiend hebben.  Ze proberen de 
woordenslang te maken zodat ze te weten komen wat er met 
hun aanvoerster gebeurde en wie daar de opdracht voor gaf.  
Aangezien alle ploegjes tips hebben die voor de andere ploegjes 
noodzakelijk zijn, zullen ze moeten samenwerken.  Dat zullen ze 
waarschijnlijk niet uit zichzelf doen.  Ga bij ieder ploegje eens 
horen of het lukt.  Stel de vraag hoe ze wel aan de oplossing 
zouden kunnen geraken.  Als ze na een tijdje nog niet aan 
samenwerken denken, suggereer dat dan zelf.

De conclusies zouden als volgt moeten zijn:

➜  Celia, die lid is van de inheemse wacht, werd ontvoerd in 
opdracht van de directeur van een mijnbedrijf.

➜  Deyanira, die op straat vorming geeft, is na bedreigingen 
verhuisd naar de stad.  Ze werd bedreigd in opdracht van een 
grootgrondbezitter die een suikerrietplantage heeft.

➜  Fanny, die aan biologische landbouw doet, is ondergedoken 
wegens doodsbedreigingen.  De bedreigingen kwamen van 
gewapende mannen, in opdracht van een groot bedrijf dat zaden 
en kunstmest verkoopt.

Iedere ploeg neemt zijn kaartjes mee voor het uitwisselmoment 
in ronde 3.

30 MINUTEN
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OPDRACHTEN 

OPDRACHT UITLEG MATERIAAL

Schooltje 1 Verbind negen punten (drie rijtjes van drie) met elkaar door vier rechte 
lijnen te trekken, zonder je pen van het papier te halen.
Lukt het niet, geef dan een tip: ‘denk buiten de lijntjes’, ‘je mag lijnen uit 
het vierkant trekken’.

Opdracht:                               Oplossing:

Pen en papier

Schooltje 2 Bouw een school: maak met bekertjes een piramide van vier verdiepin-
gen.  Doe dat op een platform (bv. een plank) dat op iemands rug ligt, 
en die persoon wordt op zijn of haar beurt vastgehouden door twee 
teamgenoten.

Bekers, groot karton of plank

Schooltje 3 Speel de improvisatie-oefening met deuren.  Ga op een rij staan.  De 
eerste gaat naast de rij staan zodat iedereen hem of haar kan zien.  Die 
persoon doet alsof hij of zij een deur opent, erdoor stapt en de deur 
weer sluit, met bijbehorend geluid.  Dat kan bijvoorbeeld een piepende 
deur zijn.  De eerste speler gaat terug in de rij staan en de tweede komt 
naar voren.  Die doet zijn of haar voorganger na en verzint een nieuwe 
soort deur (bijvoorbeeld een schuifdeur).
De derde doet de twee voorgaande deuren na en stapt ook weer door 
een eigen deur, enzovoort.  Doe dat tot iedereen een manier heeft ver-
zonnen om door een bepaalde deur te stappen.

Suikerriet-
plantage 1

Breng een snoepje van je voorhoofd naar je mond door je gezichtsspie-
ren te bewegen.

Ingepakt snoepje per deelne-
mer

Suikerriet-
plantage 2

Geef een suikerklontje door aan de volledige groep, heen en terug, 
zonder het met je handen aan te raken.

Suikerklontje

Suikerriet-
plantage 3

Laat een lijstje van verschillende voedingswaren rangschikken volgens 
suikergehalte, van hoog naar laag.
Oplossing:
Aantal suikerklontjes (5 g) voor een klein glas (250 ml) drank:
- Chocomelk: 6
- Frisdrank (cola, limonade, enz.): 5,5
- Fruitsap (sinaasappelsap, appelsap, enz.): 5
- Sojadrank met chocoladesmaak: 5
- Melk: 2,5
- Koffie: 0

Lijst met voedingswaren:
1.   Melk
2.   Fruitsap
3.   Frisdrank
4.   Sojadrank met chocolades-

maak
5.   Chocomelk
6.   Koffie

Jeugdbeweging 1 Zing vijf Chiroliedjes.  
(Je kunt ook liedjes van je eigen jeugdbeweging zingen, of kinderlied-
jes, liedjes van Samson en Gert, enz.)

Jeugdbeweging 2 Maak met z’n allen tuimelingen van de ene naar de andere kant van een 
afgebakend terrein.

Jeugdbeweging 3 Ontwerp de kleren voor de nieuwe jeugdbeweging van je dorp. Potloden/stiften en papier

Café 1 Speel drie keer kaartje-blaas.  Leg een stapel kaarten op een glas met 
water.  Blaas om beurten een of enkele kaarten van de stapel.  Wie de 
laatste kaart eraf blaast, verliest en moet het glas leegdrinken.

Kaartspel, glas, water
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OPDRACHT UITLEG MATERIAAL

Café 2 Noem voor elke letter van het alfabet een drank die met die letter be-
gint.  Bij de letter X mag je iets geks uitvinden.  Tip: yoghurtdrank.

Pen en papier

Café 3 Speel een evenwichtswaterspelletje.  Neem om de beurt water in je 
mond of in je hand, draai tien keer om je eigen as en loop naar fles die 
tien meter verder staat.  Vul zo snel mogelijk de fles.

Enkele flessen of een emmer 
water, een lege fles

Verpleegpost 1 Schmink of schilder bij twee teamleden een levensechte wonde. Schmink of verf

Verpleegpost 2 Breng correct een verband aan bij minstens drie personen. Drie verbanden + uitleg
(zie pagina 29)

Verpleegpost 3 Spuit om beurten verf op een blad vanaf een bepaalde afstand.  Wie 
geen verf op het blad kreeg, moet nog eens proberen nadat iedereen 
aan de beurt geweest is.  (Tip: met een petflesjes met een sportdop kun 
je ook verf spuiten.)

Spuitjes en verdunde verf

Mijn 1 Haal met je mond een knikker uit een bakje water.  Haal nadien een 
snoepje uit een hoopje bloem.

Knikker, kom of diep bord met 
water, kom of diep bord met 
bloem, snoepjes

Mijn 2 Speel rippelstippel.  Iedereen krijgt al één roetstippel van de verbrande 
kurk.  De eerste zegt: “Ik, (eigen naam) rippelstippel met één stippel, 
doe de groeten aan (andere naam) rippelstippel met één stippel.”  Zeg 
je iets fout, dan krijg je een stippel bij en pas je het versje aan naar ‘met 
twee stippels’.  Speel tot iemand drie stippels heeft.

Kurk en lucifers

Mijn 3 Kleur de kleurplaten van kanaries met je linkerhand als je rechtshandig 
bent, of met je rechterhand voor de linkshandigen.
Tip: kon je de kleurplaat niet kopiëren?  Verander de opdracht: teken de 
kanarie over met je ‘slechte’ hand.

Gekopieerde kleurplaten (zie 
pagina 15), gele potloden of 
stiften

Biologischezaden-
winkel 1

Bind een drietal fietsbanden aan elkaar en bind ze rond een boom of 
paal.  Iemand gaat in de band staan en loopt een meter ver om daar een 
zaadje te planten (steentje in de grond duwen).  De volgende plant een 
zaadje op anderhalve meter, de volgende op twee meter, enzovoort.  
Geraak zo ver mogelijk met je groep.

Fietsbanden en steentjes

Biologischezaden-
winkel 2

Sorteer een zakje gemengde zaden of pareltjes. Zaden/kippenvoer/pareltjes en 
bekers om in te sorteren

Biologischezaden-
winkel 3

Verzamel een emmer vol onkruid. Emmer

Bakkerij 1 Som tien soorten brood op.
Ter inspiratie: krentenbrood, tijgerbrood, stokbrood, desembrood, rog-
gebrood, speltbrood, witbrood, Turks brood, notenbrood, maïsbrood, 
Waldkornbrood.

Bakkerij 2 Precisiewerk met ovenwanten aan: knip een cirkel uit papier. Ovenwanten, schaar en oud 
papier

vervolg opdrachten op pagina 33
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VERDEELGEZICHTJES 
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COMPONENTEN 

Celia
INDIANEN

SCHOOLTJE
Te weinig goede leerkrachten

Kennis en vaardigheden

 SUIKERRIETPLANTAGE 

Het suikerriet is niet voor eigen gebruik

Werkgelegenheid

 JEUGDBEWEGING 

Weinig goede leidersfiguren

Op een respectvolle manier 

met anderen leren omgaan

 CAFÉ 

Alcoholmisbruik

Sociale ontmoetingsplaats

VERPLEEGPOST
Weinig materiaal

Medische hulp voor basisproblemen 

beschikbaar

MIJN 

Vervuiling van water

Werkgelegenheid

BIOLOGISCHE ZADENWINKEL 

Illegaal

 Goedkoper

POLITIEKANTOOR 

Gebruiken veel geweld

De orde handhaven

KIPPENKWEKERIJ 

Veel kippen op kleine ruimte

Lekkere eitjes

LANDBOUWGROND 

Tijdsintensief

Divers voedsel
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Een school is altijd een goed idee.  Kinderen leren 
sociale vaardigheden en doen kennis op.  Zo kunnen 
ze leren hoe ze op een ecologische manier gewassen 

kunnen verzorgen.

Werkgelegenheid is een vals voordeel bij een suiker-
rietplantage.  Er werken maar een paar mensen op een 

heel grote plantage.  Ze vervuilen vruchtbare grond 
met pesticiden.  De winst van de verkoop gaat niet 

naar de lokale bevolking.

Jongeren vullen hun tijd nuttig en hangen niet rond op straat 
als ze zich aansluiten bij een organisatie voor jongeren.  Ze 
leren op een respectvolle manier met anderen omgaan.  De 

jongerenorganisaties zijn meestal geen jeugdbeweging zoals 
bij ons, maar groepen die bijeenkomen in verband met artis-

tieke, politieke of sociale thema’s.  Net als bij ons zijn er vaak te 
weinig leiders en leidsters.

Een café is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten 
en waar ze ideeën kunnen uitwisselen.  Net als bij ons 
zijn er weleens problemen met dronken mannen die 

meisjes lastigvallen.  

Medische hulp voor basisproblemen beschikbaar
Met normale medische probleempjes kun je in een 
verpleegpost wel terecht.  Dat is goed.  Maar er is 

weinig materiaal aanwezig.

Werkgelegenheid is een vals voordeel.  Vaak worden 
er werknemers van buiten de regio aangenomen.  

Daarnaast maken mijnen landbouwgrond in de buurt 
onbruikbaar door vervuiling.  Soms wordt er voor een 

mijn een heel dorp platgewalst.

 Van de overheid mag je de meeste zaden enkel ko-
pen bij grote bedrijven die een patent hebben op 

die zaden.  Een biologische versie ervan verkopen is 
illegaal, maar goedkoper.  Daarenboven zijn die zaden 
inheems en moet je er geen kunstmest bij kopen.  Het 
is veel beter voor het milieu!  In de zadenwinkel wisse-

len boeren ook kennis uit.

Politie zou de orde moeten bewaken en burgers 
beschermen.  De politie schendt echter vaak mensen-
rechten: ze gebruiken overmatig geweld, maken zich 

zelf soms schuldig aan verkrachtingen, enz.

De kippen eten overschotjes op, leggen eitjes en 
worden op een redelijke leeftijd geslacht om in de 

soep te gaan.

Een klein stuk landbouwgrond voor een boer levert 
veel en divers voedsel op.  Dat kan voedsel zijn voor 

de familie, maar het kan ook verkocht worden.  Je kunt 
dus beter een klein stuk landbouwgrond hebben in 

plaats van het te verkopen aan een grootgrondbezit-
ter die valse beloftes maakt.
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Een school is altijd een goed idee.  Kinderen leren 
sociale vaardigheden en doen kennis op.  Zo kunnen 
ze leren hoe ze op een ecologische manier gewassen 

kunnen verzorgen.

Werkgelegenheid is een vals voordeel bij een suiker-
rietplantage.  Er werken maar een paar mensen op een 

heel grote plantage.  Ze vervuilen vruchtbare grond 
met pesticiden.  De winst van de verkoop gaat niet 

naar de lokale bevolking.

Jongeren vullen hun tijd nuttig en hangen niet rond op straat 
als ze zich aansluiten bij een organisatie voor jongeren.  Ze 
leren op een respectvolle manier met anderen omgaan.  De 

jongerenorganisaties zijn meestal geen jeugdbeweging zoals 
bij ons, maar groepen die bijeenkomen in verband met artis-

tieke, politieke of sociale thema’s.  Net als bij ons zijn er vaak te 
weinig leiders en leidsters.

Een café is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten 
en waar ze ideeën kunnen uitwisselen.  Net als bij ons 
zijn er weleens problemen met dronken mannen die 

meisjes lastigvallen.  

Medische hulp voor basisproblemen beschikbaar
Met normale medische probleempjes kun je in een 
verpleegpost wel terecht.  Dat is goed.  Maar er is 

weinig materiaal aanwezig.

Werkgelegenheid is een vals voordeel.  Vaak worden 
er werknemers van buiten de regio aangenomen.  

Daarnaast maken mijnen landbouwgrond in de buurt 
onbruikbaar door vervuiling.  Soms wordt er voor een 

mijn een heel dorp platgewalst.

 Van de overheid mag je de meeste zaden enkel ko-
pen bij grote bedrijven die een patent hebben op 

die zaden.  Een biologische versie ervan verkopen is 
illegaal, maar goedkoper.  Daarenboven zijn die zaden 
inheems en moet je er geen kunstmest bij kopen.  Het 
is veel beter voor het milieu!  In de zadenwinkel wisse-

len boeren ook kennis uit.

Politie zou de orde moeten bewaken en burgers 
beschermen.  De politie schendt echter vaak mensen-
rechten: ze gebruiken overmatig geweld, maken zich 

zelf soms schuldig aan verkrachtingen, enz.

De kippen eten overschotjes op, leggen eitjes en 
worden op een redelijke leeftijd geslacht om in de 

soep te gaan.

Een klein stuk landbouwgrond voor een boer levert 
veel en divers voedsel op.  Dat kan voedsel zijn voor 

de familie, maar het kan ook verkocht worden.  Je kunt 
dus beter een klein stuk landbouwgrond hebben in 

plaats van het te verkopen aan een grootgrondbezit-
ter die valse beloftes maakt.

Een school is altijd een goed idee.  Kinderen leren 
sociale vaardigheden en doen kennis op.  Zo kunnen 
ze leren hoe ze op een ecologische manier gewassen 

kunnen verzorgen.

Werkgelegenheid is een vals voordeel bij een suiker-
rietplantage.  Er werken maar een paar mensen op een 

heel grote plantage.  Ze vervuilen vruchtbare grond 
met pesticiden.  De winst van de verkoop gaat niet 

naar de lokale bevolking.

Jongeren vullen hun tijd nuttig en hangen niet rond op straat 
als ze zich aansluiten bij een organisatie voor jongeren.  Ze 
leren op een respectvolle manier met anderen omgaan.  De 

jongerenorganisaties zijn meestal geen jeugdbeweging zoals 
bij ons, maar groepen die bijeenkomen in verband met artis-

tieke, politieke of sociale thema’s.  Net als bij ons zijn er vaak te 
weinig leiders en leidsters.

Een café is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten 
en waar ze ideeën kunnen uitwisselen.  Net als bij ons 
zijn er weleens problemen met dronken mannen die 

meisjes lastigvallen.  

Medische hulp voor basisproblemen beschikbaar
Met normale medische probleempjes kun je in een 
verpleegpost wel terecht.  Dat is goed.  Maar er is 

weinig materiaal aanwezig.

Werkgelegenheid is een vals voordeel.  Vaak worden 
er werknemers van buiten de regio aangenomen.  

Daarnaast maken mijnen landbouwgrond in de buurt 
onbruikbaar door vervuiling.  Soms wordt er voor een 

mijn een heel dorp platgewalst.

 Van de overheid mag je de meeste zaden enkel ko-
pen bij grote bedrijven die een patent hebben op 

die zaden.  Een biologische versie ervan verkopen is 
illegaal, maar goedkoper.  Daarenboven zijn die zaden 
inheems en moet je er geen kunstmest bij kopen.  Het 
is veel beter voor het milieu!  In de zadenwinkel wisse-

len boeren ook kennis uit.

Politie zou de orde moeten bewaken en burgers 
beschermen.  De politie schendt echter vaak mensen-
rechten: ze gebruiken overmatig geweld, maken zich 

zelf soms schuldig aan verkrachtingen, enz.

De kippen eten overschotjes op, leggen eitjes en 
worden op een redelijke leeftijd geslacht om in de 

soep te gaan.

Een klein stuk landbouwgrond voor een boer levert 
veel en divers voedsel op.  Dat kan voedsel zijn voor 

de familie, maar het kan ook verkocht worden.  Je kunt 
dus beter een klein stuk landbouwgrond hebben in 

plaats van het te verkopen aan een grootgrondbezit-
ter die valse beloftes maakt.

Een school is altijd een goed idee.  Kinderen leren 
sociale vaardigheden en doen kennis op.  Zo kunnen 
ze leren hoe ze op een ecologische manier gewassen 

kunnen verzorgen.

Werkgelegenheid is een vals voordeel bij een suiker-
rietplantage.  Er werken maar een paar mensen op een 

heel grote plantage.  Ze vervuilen vruchtbare grond 
met pesticiden.  De winst van de verkoop gaat niet 

naar de lokale bevolking.

Jongeren vullen hun tijd nuttig en hangen niet rond op straat 
als ze zich aansluiten bij een organisatie voor jongeren.  Ze 
leren op een respectvolle manier met anderen omgaan.  De 

jongerenorganisaties zijn meestal geen jeugdbeweging zoals 
bij ons, maar groepen die bijeenkomen in verband met artis-

tieke, politieke of sociale thema’s.  Net als bij ons zijn er vaak te 
weinig leiders en leidsters.

Een café is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten 
en waar ze ideeën kunnen uitwisselen.  Net als bij ons 
zijn er weleens problemen met dronken mannen die 

meisjes lastigvallen.  

Medische hulp voor basisproblemen beschikbaar
Met normale medische probleempjes kun je in een 
verpleegpost wel terecht.  Dat is goed.  Maar er is 

weinig materiaal aanwezig.

Werkgelegenheid is een vals voordeel.  Vaak worden 
er werknemers van buiten de regio aangenomen.  

Daarnaast maken mijnen landbouwgrond in de buurt 
onbruikbaar door vervuiling.  Soms wordt er voor een 

mijn een heel dorp platgewalst.

 Van de overheid mag je de meeste zaden enkel ko-
pen bij grote bedrijven die een patent hebben op 

die zaden.  Een biologische versie ervan verkopen is 
illegaal, maar goedkoper.  Daarenboven zijn die zaden 
inheems en moet je er geen kunstmest bij kopen.  Het 
is veel beter voor het milieu!  In de zadenwinkel wisse-

len boeren ook kennis uit.

Politie zou de orde moeten bewaken en burgers 
beschermen.  De politie schendt echter vaak mensen-
rechten: ze gebruiken overmatig geweld, maken zich 

zelf soms schuldig aan verkrachtingen, enz.

De kippen eten overschotjes op, leggen eitjes en 
worden op een redelijke leeftijd geslacht om in de 

soep te gaan.

Een klein stuk landbouwgrond voor een boer levert 
veel en divers voedsel op.  Dat kan voedsel zijn voor 

de familie, maar het kan ook verkocht worden.  Je kunt 
dus beter een klein stuk landbouwgrond hebben in 

plaats van het te verkopen aan een grootgrondbezit-
ter die valse beloftes maakt.



15

KOPIEERBLAD VOOR OPDRACHT: MIJN 3





17

ColomTrio



AFRO-COLOMBIANEN

INDIANEN

CAM
PESIN

O
’S

ColomTrio



19

ColomTrio



AFRO-COLOMBIANEN

INDIANEN

CAM
PESIN

O
’S

ColomTrio



AFRO-COLOMBIANEN

INDIANEN

CAM
PESIN

O
’S

ColomTrio



22

ColomTrio



AFRO-COLOMBIANEN

INDIANEN

CAM
PESIN

O
’S

ColomTrio



24

ColomTrio





26

ColomTrio



27

BRIEF 1 

Beste indianen

Net als jullie ben ik opgevoed in deze gemeenschap.  Graag 
zou ik van deze gemeenschap een veilige haven en een goe-
de omgeving maken voor alle indianen en zeker voor al onze 
kinderen.  Dat kan ik niet zonder jullie!

Jullie zullen onze manier van leven en onze cultuur moeten 
beschermen en een sterke gemeenschap uitbouwen.  Zorg 
ervoor dat er zeker een school in jullie dorp is.  Er zijn wel 
veel leerkrachten die een plaats in een school gekregen heb-
ben omdat ze op de juiste politieke partij gestemd hebben.  En 
soms zijn ze niet zo goed in lesgeven.  Maar kinderen leren on-
danks alles veel bij op school!  Zo kunnen ze bijvoorbeeld leren 
hoe ze planten kunnen verzorgen met respect voor het milieu.

Veel succes met jullie missie!

Celia

Beste Afro-Colombianen

Net als jullie ben ik opgevoed in deze gemeenschap.  Graag 
zou ik van deze gemeenschap een veilige haven en een goede 
omgeving maken voor alle Afro-Colombianen en zeker voor al 
onze kinderen.  Dat kan ik niet zonder jullie!

Jullie zullen onze manier van leven en onze cultuur moeten 
beschermen en een sterke gemeenschap uitbouwen.  Kies ze-
ker voor een stuk landbouwgrond!  Op een eigen stuk grond 
kunnen we verschillende soorten voedsel kweken.  We kunnen 
dan gevarieerd eten en misschien nog wat groenten verkopen!

Veel succes met jullie missie!

Deyanira

Beste campesino’s

Net als jullie ben ik opgevoed in deze gemeenschap.  Graag 
zou ik van deze gemeenschap een veilige haven en een goede 
omgeving maken voor alle campesino’s en zeker voor al onze 
kinderen.  Dat kan ik niet zonder jullie!

Jullie zullen onze manier van leven en onze cultuur moeten 
beschermen en een sterke gemeenschap uitbouwen.  Zorg dat 
je zeker een winkel met biologische zaden in je dorp hebt.  
De regering verplicht ons om bepaalde zaden te kopen van 
grote bedrijven.  Maar die zijn zo gemanipuleerd dat we het 
jaar nadien zelf geen zaden kunnen oogsten van die planten!  
We moeten ook kunstmest kopen van die bedrijven en dat is 
heel duur.

Veel succes met jullie missie!

Fanny

BRIEF 2 

Beste indianen

Het is me ter ore gekomen dat jullie hard aan het werken zijn 
om onze gemeenschap uit te bouwen.  Jullie zijn op de goede 
weg!  Ondertussen ben ik niet blijven stilzitten.  Ik heb eens 
geïnformeerd bij verstandige mensen om mij heen wat zij van 
onze gemeenschap denken en ze gaven me de volgende tip: 
je kunt beter geen politiekantoor in je dorp hebben.  De 
politie schendt namelijk vaak mensenrechten: ze gebruiken 
overmatig geweld en maken zich zelf soms schuldig aan ver-
krachtingen.

Ik vertrouw op jullie enthousiasme!

Veel succes

Celia

Beste Afro-Colombianen

Het is me ter ore gekomen dat jullie hard aan het werken zijn 
om onze gemeenschap uit te bouwen.  Jullie zijn op de goede 
weg!  Ondertussen ben ik niet blijven stilzitten.  Ik heb eens 
geïnformeerd bij verstandige mensen om mij heen wat zij van 
onze gemeenschap denken en ze gaven me de volgende tip: 
vermijd de mijnen.  Mijnbedrijven zeggen dat ze jullie werk 
zullen geven, maar dat is niet zo!  En ze maken landbouwgrond 
in de omgeving onbruikbaar door vervuild water.

Ik vertrouw op jullie enthousiasme!

Veel succes

Deyanira

Beste campesino’s

Het is me ter ore gekomen dat jullie hard aan het werken zijn 
om onze gemeenschap uit te bouwen.  Jullie zijn op de goede 
weg!  Ondertussen ben ik niet blijven stilzitten.  Ik heb eens 
geïnformeerd bij verstandige mensen om mij heen wat zij van 
onze gemeenschap denken en ze gaven me de volgende tip: 
vermijd de suikerrietplantages. Ze zullen enkel voor proble-
men zorgen.  De grootgrondbezitters zeggen dat ze jullie werk 
zullen geven, maar dat is niet zo!  Bovendien vervuilen ze, door 
de pesticiden die ze sproeien.

Ik vertrouw op jullie enthousiasme!

Veel succes

Fanny
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BRIEF 3 

Beste indianen

Mijn mama is verdwenen ...  We weten niet wat er gebeurd is ...  
Ik weet wel dat mijn mama jullie hielp met jullie gemeenschap 
sterker te maken door tips te geven.  Willen jullie ons helpen als 
wederdienst?

We zouden graag weten wie onze mama heeft meegenomen.  
We durven er bijna niet aan te denken, maar het is zelfs mo-
gelijk dat ze vermoord is!  Kunnen jullie ons helpen?  Als we 
informatie vinden, kunnen we de politie tips geven.  Misschien 
ontdekken jullie zelfs wie de opdracht heeft gegeven?

Bedankt om ons te helpen!

Lina, dochter van Celia

Beste Afro-Colombianen

Mijn mama is verdwenen ...  We weten niet wat er gebeurd is ...  
Ik weet wel dat mijn mama jullie hielp met jullie gemeenschap 
sterker te maken door tips te geven.  Willen jullie ons helpen als 
wederdienst?

We zouden graag weten wie onze mama heeft meegenomen.  
We durven er bijna niet aan te denken, maar het is zelfs mo-
gelijk dat ze vermoord is!  Kunnen jullie ons helpen?  Als we 
informatie vinden, kunnen we de politie tips geven.  Misschien 
ontdekken jullie zelfs wie de opdracht heeft gegeven?

Bedankt om ons te helpen!

Luis, zoon van Deyanira

Beste campesino’s

Mijn mama is verdwenen ...  We weten niet wat er gebeurd is ...  
Ik weet wel dat mijn mama jullie hielp met jullie gemeenschap 
sterker te maken door tips te geven.  Willen jullie ons helpen als 
wederdienst?

We zouden graag weten wie onze mama heeft meegenomen.  
We durven er bijna niet aan te denken, maar het is zelfs mo-
gelijk dat ze vermoord is!  Kunnen jullie ons helpen?  Als we 
informatie vinden, kunnen we de politie tips geven.  Misschien 
ontdekken jullie zelfs wie de opdracht heeft gegeven?

Bedankt om ons te helpen!

Natalia, dochter van Fanny

MATERIAAL VOOR OPDRACHT: VERPLEEGPOST 2
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KAARTJES MET TIPS 

NAAM

CELIA

WOONT IN

TACUEYÓ

KLEREN

BLAUWE JURK

LAATST
 GEZIEN

BIJ DE BAKKER

MANIER 
VAN VERZET

LID VAN 
INHEEMSE WACHT

WANNEER 

‘S NACHTS

HOE

AUTO

WAT

ONTVOERD

NAAM

DEYANIRA

WOONT IN

PADILLA

KLEREN

RODE 
HOOFDDOEK

LAATST 
GEZIEN

THUIS

MANIER 
VAN VERZET

VORMING OP 
STRAAT

WANNEER 

‘S NAMIDDAGS

HOE

MOTO

WAT

VERHUISD NAAR 
DE STAD NA 

BEDREIGINGEN

NAAM

FANNY

WOONT IN

EL TIGRE

KLEREN

ROOD T-SHIRT

LAATST
 GEZIEN

OP STRAAT

MANIER 
VAN VERZET

BIOLOGISCHE 
LANDBOUW

WANNEER 

‘S OCHTENDS

HOE

4X4

WAT

ONDER-
GEDO KEN WEGENS 

DOODS-
BEDREIGINGEN

HOE

4X4

WAT

ONDER-
GEDO KEN WEGENS 

DOODS-
BEDREIGINGEN

OPDRACHT GEVER

BEDRIJF  DAT 
ZADEN EN 

KUNSTMEST 
VERKOOPT

LAATST 
GEZIEN

OP STRAAT

MANIER 
VAN VERZET

BIOLOGISCHE 
LANDBOUW

WANNEER 

‘S OCHTENDS

OPDRACHT GEVER

GROOTGROND-
BEZITTER VAN 

SUIKERRIET
PLANTAGE

WOONT IN

EL TIGRE

KLEREN

ROOD T-SHIRT

WANNEER 

‘S NAMIDDAGS

HOE

MOTO

WAT

VERHUISD NAAR 
DE STAD NA 

BEDREIGINGEN

KLEREN

RODE 
HOOFDDOEK

LAATST 
GEZIEN

THUIS

MANIER 
VAN VERZET

VORMING OP 
STRAAT

WAT

ONTVOERD

OPDRACHT GEVER

DIRECTEUR 
VAN EEN 

MIJNBEDRIJF

WOONT IN

PADILLA

MANIER 
VAN VERZET

LID VAN 
INHEEMSE WACHT

WANNEER 

‘S NACHTS

HOE

AUTO

WOONT IN

TACUEYÓ

KLEREN

BLAUWE JURK

LAATST 
GEZIEN

BIJ DE BAKKER
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OPDRACHT UITLEG MATERIAAL

Bakkerij 3 Taarten uitbeelden!  Schrijf een soort taart op een papiertje en laat het 
aan één persoon van de groep zien.  De anderen moeten het raden.
Voorbeelden: confituurtaart, zwartewoudtaart, carré confituur, wor-
teltaart, slagroomtaart, cupcake, appelcrumble, enz.  Je kunt ook uit-
breiden naar andere dingen bij de bakker: stokbrood, praline, pistolet, 
croissant, chocoladekoek, enz.

Namen van taarten, pen en 
papier

Kippenkwekerij 1 Laat een ei van 5 m hoogte naar beneden vallen zonder dat het breekt. Een ei per ploeg, en materiaal 
om het te beschermen (of toe-
gang tot het materiaallokaal)

Kippenkwekerij 2 Speel kippen in een legbatterij: kruip in een doos of een kleine ruimte 
zoals de wc of een keukenkast.  Geen geschikte ruimte of doos?  Ga met 
je hele groep op een halve krant staan.

Doos of krant

Kippenkwekerij 3 Geef iedereen een (symbolische) pluim! Pen en papier

Landbouwgrond 1 Breng alle groepsleden van punt a naar b op een levende kruiwagen.  
Maak met de twee sterksten van je ploeg een kruiwagen: één persoon 
neemt de benen van een tweede persoon vast, de tweede persoon 
beweegt zich voort op zijn of haar handen.  Dat team brengt een voor 
een de ploegleden van het ene naar het andere punt. 
Naargelang de ploeg sterke of minder sterke leden bevat, geef je hen 
de toestemming om een, twee of drie keer van kruiwagenteam te ver-
anderen.

Landbouwgrond 2 Rug tegen rug overeind komen vanuit zithouding.  Zet je per twee met 
je zitvlak op de grond, met je rug tegen elkaar.  Zet je voeten dicht te-
gen elkaar, zo dicht mogelijk tegen je zitvlak.  Probeer je rug zo recht 
mogelijk te houden.  Kom overeind zonder je armen in te haken of met 
je handen op de grond te duwen.

Landbouwgrond 3 Kruip met je ploeg in een boom.  De eerste die erin kruipt, moet er als 
eerste weer uit.

Een boom

vervolg van pagina 8
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Trio
RONDE 3: SAMENWERKEN!  

Materiaal 
➜  Balletjes (afhankelijk van de groepsgrootte: 30 tot 100)

➜  Enkele emmers of dozen

➜  Blinddoeken

➜  Fietsbanden, stevig plakband en/of touw

➜  Materiaal om terrein af te bakenen (touw/banken/stoelen/
dozen)

➜  Timer

Opstelling 
Baken drie vakken af rond het speelveld.  Het leukste is om de 
vakken met stoelen, banken, tafels of dozen af te bakenen, of 
touw op heuphoogte tussen bomen of palen te hangen zodat 
je fysiek de afbakening kan voelen.  Als je de vakken enkel op 
de grond aftekent, voelen de blinden niet wanneer ze een grens 
overschrijden.

Op het speelveld liggen een hele hoop balletjes.  Rond het 
armenvak plaats je één tot drie emmers of dozen waarin de 
balletjes terecht moeten komen.

Aan het einde van ronde 2 leerden de ploegen allemaal de 
tegenstander van hun aanvoerster kennen door samen te werken.  
Het is enkel door samen te werken dat ze kans maken om in ronde 
3 hun tegenstander(s) te verslaan.

Leg eerst het spel uit aan iedereen.  Laat dan ieder groepje even 
vertellen wie de tegenstander van hun aanvoerster is, en dus ook 
hun tegenstander.  Pas na die uitwisseling vertrekken alle ploegjes 
naar hun vak.

Algemene speluitleg
Er zijn op het terrein drie vakken afgebakend, waartussen zich het 
speelveld bevindt.

Eén ploeg begint in het benenvak.  De spelers gaan per twee 
staan met hun rug tegen elkaar.  Ze binden hun linkervoet aan 
de rechtervoet en hun rechtervoet aan de linkervoet van degene 
achter hen.

Een tweede ploeg begint in het ogenvak.  Zij moeten zich 
blinddoeken.

De derde ploeg begint in het armenvak.  Zij binden hun handen 
achter hun rug aan elkaar.

Over het terrein liggen balletjes verspreid, dat zijn gewapende 
mensen die voor onze tegenstanders werken.  De balletjes 
moeten allemaal in de emmers geraken.  Er zijn wel enkele 
voorwaarden:

➜  De ploeg met de aaneengebonden voeten moet de balletjes 
gaan halen en in hun eigen vak leggen.

➜  De geblinddoekte ploeg moet de balletjes van het benenvak 
naar het armenvak brengen.  De mensen uit het benenvak 
moeten hen roepen als er daar balletjes liggen.  Hebben de 
geblinddoekten een bal vast, dan roepen de spelers uit het 
armenvak hen om de balletjes te komen afgeven.

➜  De ploeg met vastgebonden handen moet in hun vak blijven 
staan, balletjes ontvangen van de geblinddoekten en de balletjes 
in de emmers proberen te gooien.  De balletjes die naast de 
emmers vallen, moeten weer opgehaald worden door de mensen 
met gebonden benen.

Na een bepaalde tijd fluit de begeleiding.  Iedereen moet naar 
het wisselvak gaan, daar geven de ploegen de ‘beperkingen’ door.  
Daarna gaat het spel verder.  Even later worden de beperkingen 
nog een keer doorgegeven.

wisselvak/ogen

ar
m

en

b
enen

emmers

balletjes

30 MINUTEN
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Uitwisselmoment
Om te zien wie in welk vak begint, zegt ieder groepje kort wie hun 
aanvoerster is, wat er met haar gebeurde en wie de opdrachtgever 
was.

Bij ieder ploegje kan de begeleiding meteen 
achtergrondinformatie geven over hun aanvoerster en vertellen in 
welk vak ze bijgevolg moeten starten.

De rode ploeg:  Celia en de indianen verzetten zich zonder 
wapens.  Ze verzetten zich door in grote groep te protesteren.  
Ze gebruiken de kracht van de massa.  De rode ploeg moet dus 
goed kunnen samenwerken.  In het spel werken ze samen om te 
wandelen.  
De rode ploeg begint dus in het benenvak.

De groene ploeg: Deyanira probeert mensen kennis bij 
te brengen, zodat iedereen weet dat je land verkopen aan 
grootgrondbezitters een slecht idee is.  Sommige mensen zijn 
nog niet goed geïnformeerd, ze zijn dus blind voor de negatieve 
gevolgen van beslissingen.  
De groene ploeg moet zich eerst blinddoeken.

De blauwe ploeg:  Fanny wil biologische en lokale zaden 
verkopen.  Ze is tegen gemanipuleerde zaden die je met 
kunstmest moet bemesten.  Maar de regering steunt de grote 
multinationals.  Fanny is dus ‘met de handen gebonden’.  
De blauwe ploeg begint in het armenvak.

De spelers vechten in het spel samen tegen de gewapende 
groepen (de balletjes).  Het zijn namelijk die gewapende groepen 
die ingezet worden door grootgrondbezitters, mijndirecteurs, en 
grote bedrijven die zaden en kunstmest verkopen.

Actie
De deelnemers spelen tegen de tijd om alle ballen in de emmers 
te krijgen.  Elk in hun eigen ploeg, maar toch samen.  Motiveer 
de niet-geblinddoekte ploegen om de geblinddoekten goed te 

begeleiden.

Na zeven minuten fluit de spelleiding.  Iedereen gaat naar het 
wisselvak.  De ploegen geven de ‘beperkingen’ door.  De rode 
ploeg krijgt vastgebonden armen, de groene ploeg vastgebonden 
benen en de blauwe ploeg wordt geblinddoekt.  Na een drietal 
minuten gaat het spel verder.

Na nog eens zeven minuten fluit de spelleiding weer.  Nu wordt de 
rode ploeg geblinddoekt, de groene ploeg krijgt vastgebonden 
armen en de blauwe ploeg vastgebonden benen.  Het wisselen 
zal weer een drietal minuten duren.  Je speelt nu voor een laatste 
keer zeven minuten.

Zie je dat er na zeven minuten al heel veel balletjes in de emmers 
liggen, bouw dan een ‘bom’ in waarna je de emmer weer uitgiet.  
Je kunt bijvoorbeeld de wisseltijd echt timen op drie minuten.  Als 
de wissel niet lukte in die tijd, kun je de bom laten afgaan.

Pep hen – zeker in de laatste zeven minuten – op om op tijd alle 
balletjes in de emmers te krijgen!

Zitten alle balletjes op tijd in de emmer?  Hoera!  De aanvoersters 
zijn vrij!  De deelnemers hebben door samen te werken een stap 
gezet tegen de mijnbouwers, de grootgrondbezitters en de bedrij-
ven die zaden en kunstmest verkopen.  De dorpen zullen blijven 
bestaan.

Tip
Weinig tijd?  Laat de groepen niet doorschuiven na zeven minu-
ten, en laat het spel maar een tiental minuten duren.

Geen buitenruimte?  Zoek naar een leuke oplossing voor bin-
nen!  Gebruik een groot lokaal of speel het spel over meerdere 
lokalen.
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Trio
NABESPREKING 

Maak drie vakken ter grootte van een slaapmatje.  Geef ieder vak 
een kleur van de Colombiaanse vlag.  Zorg dus voor een geel, een 
blauw en een rood matje, of plant een vlagje of gekleurd stuk 
papier in de grond.   
De spelbegeleiding leest een stelling voor waarbij iedere kleur 
staat voor een antwoord.  De deelnemers kiezen het antwoord 
dat het dichtst bij hun mening ligt en gaan in dat vak liggen.  
Als meerdere deelnemers hetzelfde antwoord hebben, gaan ze 
op elkaar liggen.  Degene die bovenaan ligt, moet zijn of haar 
antwoord toelichten.

Na enkele stellingen kun je dat principe veranderen en de 
middelste of onderste laten antwoorden.

Vraag na de stellingen of iemand nog iets kwijt wil over het spel of 
over het thema.

Vond je het frustrerend dat de opdrachten die je moest doen 
om een mijn, een suikerrietplantage of een politiekantoor te 
verdienen, verloren moeite waren?

➜  1.  Ja

➜  2.  Een beetje

➜  3.  Nee

Vond je het moeilijk om op het einde van ronde twee de overgang 
te maken van competitie naar samenwerking?

➜  1.  Ja

➜  2.  Een beetje

➜  3.  Nee

In wie haar schoenen zou je het minst graag staan?

➜  1.  Celia: de indiaanse die zich zonder wapens verzet om 
grondgebied veilig te stellen

➜  2.  Deyanira: de Afro-Colombiaanse die probeert mensen 
kennis bij te brengen, zodat iedereen weet dat land verkopen aan 
grootgrondbezitters een slecht idee is

➜  3.  Fanny: de campesino-vrouw die zich inzet voor biologische 
landbouw, terwijl de regering wil dat iedereen zaden koopt bij 
multinationals en kunstmest gebruikt

Nu je het spel gespeeld hebt, zou je het anders aanpakken mocht 
je het opnieuw spelen?

➜  1.  Ja

➜  2.  Misschien

➜  3.  Nee

De aanvoersters vechten elk op hun manier om hun grond te 
behouden.  Wat zou je doen als jouw (Chiro)groep haar lokalen en/
of speelterrein dreigt te verliezen?

➜  1.  Betogen of protesteren

➜  2.  Een petitie opstarten

➜  3.  Iemand omkopen

➜  (Wie niets zou doen, mag blijven rechtstaan.)

EXTRA COLOMTRIO 

Campagne Broederlijk Delen 2016: Met een leven speel je niet

7 uur, de wekker gaat. Op automatische piloot doorloop je de 
ochtendroutine. Tafel dekken, koffie zetten. Je onderdrukt 

een geeuw en schenkt jezelf een kopje koffie uit. Terloops 
werp je een blik door het raam: welk weer wordt het 
vandaag?

Je verslikt je in je koffie. Een graafmachine komt je tuin 
binnengereden, dwars door de omheining heen. Nog voor je 

kunt knipperen met je ogen (droom ik nog?) begint de machine te 
graven. In geen tijd is je mooie gazon verwoest.
Na enkele ogenblikken begint het door te dringen. De 
verontwaardiging begint op te borrelen. Waar komt die 
graafmachine vandaan? Waar is ze mee bezig? Zoiets kan toch 
helemaal niet? Dat is hier wel mijn tuin! Staat hier ergens een 
verborgen camera misschien?
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Maak kennis met Celia, Deyanira en Fanny
Voor deze drie Colombiaanse vrouwen is dit scenario geen fictie. Het is bittere realiteit. 
De grond waarop zij wonen wordt dagelijks bedreigd.

Celia Umenza Velasco
➜  36 jaar
➜  Woont in Tacueyó, een inheemse 

gemeenschap.
➜  Celia behoort tot de stam van de 

Nasa-indianen.

Celia woont in Tacueyó. Het gewapende 
conflict woedt in deze streek heel hevig. 
Guerrilla en leger strijden om de controle 
over het gebied. Drugshandel tiert er we-
lig. Gevechten, moorden en verkrachtin-
gen zijn schering en inslag.
Celia en haar dorpsgenoten lijden zwaar 
onder het conflict. Hoe kunnen zij hun 
eigen plannen realiseren te midden van al 
dat geweld? “Dit is nochtans ons gebied”, 
vertelt Celia. “Het is het land van onze 
voorouders, de Nasa-indianen. En toch wil-
len ze ons verjagen. Velen zijn al vertrok-
ken. In sommige dorpen blijft er amper 
iemand over. Onze eeuwenoude inheemse 
cultuur gaat verloren.”

Deyanira Gonzalias Rodallega
➜  55 jaar
➜  Woont in Padilla, een gemeenschap 

waar veel mensen van Afro-Colom-
biaanse afkomst leven.

Een beetje verderop, in Padilla, woont 
Deyanira. Ze verkoopt kumis, een lokale
yoghurtdrank. Traditioneel zijn de Afro-Co-
lombianen een landbouwvolk. Maar aan 
landbouw doen kan Deyanira niet meer. 
95 % van de landbouwgronden in de 
streek is in het bezit van grote bedrijven 
die suikerriet verbouwen.
Sinds de jaren ‘60 zetten deze bedrijven 
de bevolking onder druk om hun land te 
verkopen.
Voorheen was de grond een bron van 
inkomsten voor heel wat boerenfamilies. 
Nu gaat alle opbrengst naar enkelingen: 
de eigenaars van de plantages. 
Deyanira noemt het suikerriet het groene 
monster. “Alles heeft het ons afgenomen. 
Mensen moesten verhuizen, op zoek naar 
ander werk. Families werden ontwricht en 
leven in armoede. Het heeft onze cultuur 
afgenomen, onze liefde, onze vrijheid.”

Fanny Mosquera Serna
➜  46 jaar
➜  Woont in El Tigre. De mensen hier 

hebben een gemengde achtergrond 
en noemenzichzelf campesino.

Fanny is boerin. Maar veel land heeft ze 
niet. Met amper één hectare moet haar 
gezin rondkomen. Fanny: “Met wat we 
oogsten leven we niet. We overleven.” In 
Colombia is nochtans geen tekort aan 
grond. Hij is enkel erg ongelijk verdeeld. 
1,1 % van de eigenaars bezit 52,2 % van 
alle gronden.
Ook de overheid maakt het de kleine boe-
ren moeilijk. Zo wil de overheid het ge-
bruik van lokale zaden verbieden. Boeren 
mogen enkel gecertificeerde zaden kopen 
die verkocht worden door grote multinati-
onals. De zaden worden zo gemanipuleerd 
dat boeren er de bijbehorende kunstmest 
voor moeten kopen. Dat is niet alleen 
schadelijk voor het milieu, het is ook onbe-
taalbaar voor boeren zoals Fanny.

De hoogste bieder
Grond is voor boerengemeenschappen in Colombia veel meer 
dan dat lapje waar hun huis op staat. Ze wonen er, ze werken er. 
Ze produceren er hun voedsel. Grond bepaalt hun cultuur en hun 
identiteit. Hij vertelt het verhaal van hun voorouders. Grond heeft 
zelfs een spirituele waarde.
En toch is het de economische waarde van grond die voorop staat. 
Veel bedrijven, grootgrondbezitters en gewapende groepen zien 
vooral het geld dat de grond kan opbrengen. Want in de grond 
zit goud. En op die vruchtbare grond kunnen ze grote plantages 
aanleggen. Of een stuwdam. Om hun doel te bereiken, schrikken 
ze nergens voor terug. Vaak gaat hun drang naar winst gepaard 
met omkopingen, bedreigingen en moorden. Als het maar op-
brengt. Dat is onrechtvaardig. Want grond behoort toe aan de 
gemeenschappen die er wonen. En niet aan de hoogste bieder. Of 
aan degene met de meeste macht.

Drie sterke vrouwen
Zou jij het laten gebeuren? Celia, Deyanira en Fanny niet. Deze 
drie sterke vrouwen kijken niet moedeloos toe. Ze steken hun nek 
uit om hun grondgebied te beschermen, ook al worden ze daar-
door bedreigd.
Ze staan er gelukkig niet alleen voor. Alle drie zijn ze lid van lokale 
organisaties waarmee Broederlijk Delen samenwerkt. Met die 
steun gaan ze in hun gemeenschap aan de slag om hun rech-
ten te verdedigen.
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Spoor ZeS
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03-231 07 95
spoorzes@chiro.be
chiro.be/spoorzes
spoorzesindeklas.be

Broederlijk Delen

NATIONAAL SECRETARIAAT 

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02-502 57 00
info@broederlijkdelen.be
broederlijkdelen.be 

REGIONALE DIENSTEN 

Regionaal secretariaat Antwerpen 
Rolwagenstraat 73
2018 Antwerpen
03-217 24 90
antwerpen@broederlijkdelen.be 

Regionaal secretariaat Limburg 
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
011-24 90 20
hasselt@broederlijkdelen.be 

Regionaal secretariaat Oost-Vlaanderen 
Sint-Salvadorstraat 30
9000 Gent
09-269 23 40
gent@broederlijkdelen.be 

Regionaal secretariaat Vlaams-Brabant en Mechelen 
Varkensstraat 6
2800 Mechelen
015-29 84 58
mechelen@broederlijkdelen.be 

Regionaal secretariaat Brussel 
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02-213 04 73
brussel@broederlijkdelen.be 

Regionaal secretariaat West-Vlaanderen 
Sint-Jorisstraat 13
8800 Roeselare
051-26 08 08
roeselare@broederlijkdelen.be 

Heb je zin om mee te werken aan de ontwikkeling van 
Spoor ZeS-spelen?  Heb je reacties of opmerkingen 
over dit spel?  
Laat het gerust weten via spoorzes@chiro.be.  
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ZIN IN NOG MEER SPOOR ZES-SPELEN?  
Ga naar chiro.be/jongerenspel, daar vind je nog een heleboel jongerenspelen!

NOG MEER SPOOR ZES!  
Naast jongerenspelen maakt Spoor ZeS nog andere materialen.

Grond onder je voeten 
Tekstenboekje

In welke grond ben je geworteld? Wie bepaalt waar jij leeft en toekomst hebt? Wie houdt de touwtjes in 
handen? Ervaringen van jongeren in Colombia en van jongeren hier zetten aan het denken, discussiëren en 
doen.

Onze keuzes en onze acties maken een verschil: we gaan ervoor!

Broederlijk Delen ondersteunt de plannen van mensen in het Zuiden. Hún plannen om onrecht en 
armoede te bestrijden. Dat is de beste garantie voor duurzame verandering. De oplossing ligt daar én hier.

Spoor ZeS biedt een verzameling poëzie, doordenkers, mijmeringen en methodieken aan, in een handig 
boekje. Voor individueel gebruik en gebruik in groepen en klassen. 

Meer info via chiro.be/tekstenboekje.

Kitek Kiwe
Aanbod basisonderwijs

Tweede tot zesde Leerjaar

Jennifer, een meisje van twaalf, neemt jou en je leerlingen mee naar Colombia. Maak 
kennis met haar dorp en vriendjes en ontdek hoe ze voor haar rechten opkomt. Zal ze 
erin slagen om de grond waar ze leeft te beschermen?

Kitek Kiwe is een speels, vakoverschrijdend project voor het lager onderwijs en vertaalt 
de campagne van Broederlijk Delen op een leuke, belevende manier naar de klas.

Kitek Kiwe bevat een handleiding voor de leerkracht, met een spannend verhaal, 
kant-en-klare lessen met methodieken, gespreksvormen, stilvalmomentjes en leuke 
weetjes, een werkboekje met opdrachten voor de leerlingen en het themalied. Een echte 
meezinger! 

Meer info via chiro.be/spoorzes of op spoorzesindeklas.be.



ColomTrio
IN HET KORT 

Groepsgrootte: 6 tot 30 deelnemers

Doelgroep:12- tot 18-jarigen

Spelbegeleiding: 2 of meer

Duur: 2,5 tot 3 uur

Terrein: Binnen en/of buiten

Doel: De deelnemers maken kennis met 
de drie verschillende bevolkingsgroepen 
in Colombia en met hoe zij omgaan met 
de negatieve krachten die hun grondge-
bied bedreigen.  De spelers ervaren hoe 
moeilijk het is keuzes te maken met be-
perkte informatie.

“Somos diferentes, pero no indiferentes.” 
We zijn verschillend maar niet onverschillig.

Guardia Indígena

Uit: tekstenboekje ‘Grond onder je voeten’


