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DUMP-IT-UP IN HET KORT
Dump-It-Up daagt de deelnemers uit te investeren in upcycling-, 
recycling- en/of precyclingprojecten om hun eigen afvalberg zo snel 
mogelijk te verkleinen. Wie de meeste projecten in handen heeft en 
de meeste upgrades kan toepassen, heeft meer kans het afval van 
zijn of haar ploeg te laten vergaan. 

 
Iedere ploeg vertrekt op ‘start’ en verzet de pion naargelang het aan-
tal ogen dat wordt gegooid. 
Komt een ploeg op een vak waarvan het project nog niet verkocht 
is, dan kan de ploeg het vak kopen van de bank. Een project wordt 

aangekocht met verga-jaren. 
Kom je op een vak dat werd opgekocht door een andere ploeg, dan 
betaal je milieutaks. De milieutaks verhoogt als het vak een upgrade 
kreeg. Ondertussen kan je met cycle-kaartjes extra verga-jaren ver-
dienen, afval weggeven of verga-jaren verliezen.

Iedere ploeg krijgt 1000 verga-jaren als startkapitaal en probeert 
een afvalberg van 3191 verga-jaren, en een fles en batterij die niet 
kunnen vergaan, zo klein mogelijk te maken in de loop van het spel. 
Doel van het spel: voldoende verga-jaren verzamelen om zo veel 
mogelijk afval van je afvalberg te laten vergaan. 

INHOUD

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 termen recycling, 

upcycling  en precycling. Aan de hand van voorbeelden krijgen 

ze inzicht in de praktische invulling hiervan. De spelers ervaren 

hoe onze levenswijze invloed heeft op de rest van de wereld.
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Bijlagen 

■■ Opstelling spelbord (bijlage 1)

■■ Overzicht verga-jaren (bijlage 2) 

■■ Eigendomsbewijzen (bijlage 3)

■■ Cycle-kaartjes (bijlage 4)

■■ Kopieerbladen opdrachten gevangenis (bijlage 5) 

Te downloaden bijlagen  

(DEZE BIJLAGEN VIND JE OP CHIRO.BE/DUMPITUP)

■■ Kaartjes afvalberg

■■ Vakken spelbord 

■■ Verga-jaren

Heb je zin om mee te werken  
aan de ontwikkeling van Spoor ZeS-spelen?   
Heb je opmerkingen of vragen?   
Laat het gerust weten  
via spoorzes@chiro.be.
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VOORBEREIDING
LEES DE UITLEG GOED DOOR! 
Stop het spel tijdig zodat je nog een kwartiertje een nabespreking 
kan doen.

Spelbord
Zet 3 tafels tegen elkaar in een driehoek en maak op iedere tafel 
8 vakken op een rij. Dit kan je doen door op A4 vellen kladpapier 
de namen van verschillende vakken te schrijven of door de vakken 
voor het spelbord te downloaden en af te drukken (chiro.be/dum-
pitup).

Heb je onvoldoende tafels of wil je buiten op de grond spelen? 
Maak een driehoek met lange stroken behangpapier of teken met 
krijt de vakken op de grond. Je kan ook 24 stoelen in een driehoek 
zetten. Wees creatief met je grote spelbord! 
Neem per vak de termen van het schema (zie bijlage 1) over of 
download de vakken van het spelbord op chiro.be/dumpitup. 

Afvalberg
Verzamel het materiaal voor de afvalbergen of print de kaartjes die 

je kan downloaden op chiro.be/dumpitup.

Begin op tijd aan het verzamelen van het materiaal en 
schakel je ouders en medeleiding in om de hoop bij elkaar 
te krijgen.

Leg de ‘afvalbergen’ verspreid rond het spelbord zodat de 
groepjes weten waar ze moeten gaan staan.

Hang het overzicht van de verga-jaren aan een muur of boom. (bij-
lage 2)

TIPS
■■ Je kan je inzamelactie beperken door een oude fleece en een 

fietsband in het aantal stukjes dat je nodig hebt te knippen, 
1 krantenblad staat symbool voor een krant. Je kan gewoon 
een banaan en appelsien bij het afval steken in plaats van 
de schillen en na het spel genieten van de stukjes fruit. Dat 
kan je ook doen voor de kauwgom: steek een ongekauwde 
kauwgom in  de afvalberg.

■■ Als je grote plastic zakken gebruikt, kan je daar meteen het 
materiaal per ploeg in bewaren.

■■ Spoel de conservenblikken, blikjes en gebruikte drankbeker 
goed uit. 

■■ Vergeet niet om het afvalmateriaal aan het einde van het spel 
goed te recycleren! 

Kaartjes
■■ Knip de eigendomsbewijzen uit (bijlage 3).

■■ Knip de cycle-kaartjes uit en leg ze op een stapel (bijlage 4).

■■ Kopieer 7 tot 10 keer het blad met de verga-jaren (te downloa-
den op chiro.be/dumpitup) en knip de briefjes van de verga-ja-
ren uit. Je kan ook verga-jarenbriefjes uitschrijven op stukjes 
kladpapier. 

TIP
Heb je geen zin in papieren geld? Houd dan als bank voor iede-
re ploeg een rekening open en schrijf op wat de inkomsten en 
uitgaven zijn. Minder papier en voorbereidingswerk, maar wel 
wat rekenwerk tijdens het spel.  
Trek voor iedere ploeg 2 kolommen. In de linkerkolom schrijf je 
het bedrag dat de ploeg heeft, in de rechterkolom telkens welk 
bedrag er bijkomt of afgaat, en het nieuwe bedrag onder het 
oude bedrag in de linkerkolom. 

Materiaal
ALGEMEEN MATERIAAL

■■ Dobbelsteen

■■ Pion per ploeg (bv. tassen of plastic bekers in verschillende kleu-
ren of wc-rolletjes)

■■ 45 flesdopjes, kroonkurken of lipjes van blikjes (aanduiding van 
upgrades)

■■ Materiaal om je spelbord te maken

* 3 tafels, papier, stiften, plakband
of
* krijt
Of
* stroken behangpapier, stiften

EEN BERG AFVAL PER PLOEG

■■ 2 petflessen (plastic fles)  

■■ 2 conservenblikken 

■■ 2 aluminium blikjes (frisdrank)

■■ 2 sigaretten(peuken)  

■■ 1 chipszak  

■■ 1 bananenschil   

■■ 1 appelsienschil   

■■ 2 maal kauwgom  

■■ 1 batterij  

■■ 1 (stuk) fleece  

■■ 1 fietsband (of autoband) 

■■ 2 plastic zakken  

■■ 1 glazen fles of bokaal   

■■ 1 kartonnen drinkbeker  

■■ 2 (vellen) kranten(papier)  

TIP
Gebruik het onderstaande invulschema voor het te verzamelen 
afval.

Vul hier in met hoeveel ploegen je het spel gaat spelen en hoe-
veel materiaal je bijgevolg nodig hebt.

…… ploegen =>

■■ 2 x …… = …… petflessen (plastic fles)  

■■ 2 x …… = …… conservenblikken  

■■ 2 x …… = …… aluminium blikjes (frisdrank) 

■■ 2 x …… = …… sigaretten(peuken)  

■■ 1 x …… = …… chipszakken  

■■ 1 x …… = …… bananen of schillen   

■■ 1 x …… = …… appelsienen of schillen   

■■ 2 x …… = …… maal kauwgom  

■■ 1 x …… = …… batterijen  

■■ 1 x …… = …… (stukken) fleece  

■■ 1 x …… = …… fietsbanden (of autoband) 

■■ 2 x …… = …… plastic zakken  

■■ 1 x …… = …… glazen flessen of bokalen   

■■ 1 x …… = …… kartonnen drinkbekers  

■■ 2 x …… = …… (vellen) kranten(papier)  

MATERIAAL VOOR DE GEVANGENISOPDRACHTEN

TIP
Bekijk welke opdrachten je wil geven als een ploeg in de gevan-
genis zit en leg enkel het materiaal klaar voor die opdrachten. 

■■ kopies van’Kopieerbladen opdrachten gevangenis’ (bijlage 5)

■■ balpennen

■■ glazen fles

■■ boek kaarten

■■ stoelen

■■ timer of horloge

■■ schoongemaakt brikkarton

■■ elektriciteitsplakband

■■ schoongemaakte blikjes

■■ schaar

■■ breekmes

■■ stoelen

Afval Verga-jaren Aantal
Krant 1 jaar 2

Kartonnen drinkbeker 1 jaar  1

Appelsienschil 1 jaar 1

sigaretten(peuken) 2 jaar 2

Bananenschil 3 jaar 1

Kauwgom 25 jaar 2

Conservenblik 50 jaar 2

Autoband (of fietsband) 50 jaar 1

Chipszak 80 jaar 1

aluminium blikje (frisdrank) 200 jaar 2

Petfles (plastic fles) 500 jaar 2

Fleece 500 jaar 1

Plastic zak 500 jaar 2

Glazen fles of bokaal  Vergaat nauwelijks (1.000.000 jaar) 1

Batterij vergaat niet 1
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VERDELING VAN PLOEGEN
Verdeling van ploegen
Verdeel je groep in 3 tot 6 ploegen, afhankelijk van het aantal deel-
nemers. Speel met minstens 2 en maximaal 5 personen per ploeg. 

Speel een kort verdeelspelletje om je groep in ploegjes te ver-
delen. Laat iedereen een schoen afgeven en leg bij ieder hoopje 
afval dat klaarstaat rond het spelbord een aantal schoenen zodat 
de groepjes gelijkmatig verdeeld zijn. De deelnemers zoeken hun 
schoen terug en gaan nu per ploeg rond het spelbord staan. 

Heb je een heel diverse ploeg? Verdeel de groepjes dan zelf, zodat je 
mooi gemengde ploegjes krijgt.

Basisbedrag per ploeg
Verdeel het basisbedrag per ploeg. Iedere ploeg krijgt  
1000 verga-jaren als startkapitaal. 

■■ 1 briefje van 500

■■ 3 briefjes van 100

■■ 3 briefjes van 50 

■■ 1 briefje van 20

■■ 2 briefjes van 10

■■ 1 briefje van 5

■■ 5 briefjes van 1

SPELUITLEG 
Ministerie van Milieu
De spelbegeleiding speelt de rol van Ministerie van Milieu. Zij geven 
ploegen 100 verga-jaren als ze voorbij ‘start’ komen en het aantal 
verga-jaren dat vermeld staat op de cycle-kaartjes. Ploegen kopen 
met hun verga-jaren projecten en upgrades van het Ministerie van 
Milieu. 

TIPS
■■ Ben je met 2 of meer begeleiding? Splits de taken dan op. 

Eén spelbegeleider staat bijvoorbeeld bij het spelbord, 
maant ploegen aan om te gooien met de dobbelsteen, 
geeft de uitleg bij een bepaald vak, stelt de vraag of een 
ploeg een project wil aankopen en begeleidt de battles. 
Ondertussen bewaart de tweede begeleider het geld en de 
eigendomskaartjes. Bij deze tweede spelbegeleider mogen 
de ploegen hun aankoop van een project komen verzilveren, 
afval verkopen tijdens het spel, geld wisselen, enz…

■■ Je kan als ministerie gewoon verga-jaren uitschrijven op 
papiertjes als de officiële verga-jaren op zijn.

Speluitleg
Doe de speluitleg aan je spelbord.  

Maak duidelijk dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk verga-ja-
ren te verzamelen zodat je zoveel mogelijk afval kan laten vergaan. 
Dit doe je door een stuk afval én het bijbehorende aantal verga-ja-
ren aan het ministerie te geven. Afval kan met de overeenkomstige 
verga-jaren tijdens het spel worden afgegeven aan het Ministerie 
van Milieu. Iedere ploeg krijgt 1000 verga-jaren als startkapitaal 
en probeert zo goed mogelijk te investeren in projecten om meer 
verga-jaren te verdienen. Je moet altijd een beetje overschot aan 
verga-jaren overhouden zodat je heel het spel kan uitspelen. Maar 
ploegen investeren best in projecten en upgrades van projecten om 
meer milieutaks te kunnen innen.

De ploeg die als eerste al het afval kwijtraakt, of op het einde van 
het spel nog het minst afval overhoudt (uitgedrukt in verga-jaren), 
wint het spel. Iedere ploeg start met een afvalberg van  
3191 verga-jaren.

TIP
Doe de rest van de speluitleg tijdens de eerste ronde. 

Start
De ploegen zetten zich met hun afvalberg rond het spelbord. Iedere 
ploeg gooit met de dobbelsteen. Zij die het hoogste aantal ogen 
gooien, mogen starten. 

Elke ploeg vertrekt met zijn pion op ‘start’ en verzet de pion naarge-
lang het aantal ogen dat wordt gegooid. 

De eerste ronde
Tijdens de eerste ronde kunnen ploegen nog geen projecten aan-
kopen. Zo heb je de tijd om de speluitleg te doen, verspreiden de 
ploegen zich over het spelbord en krijgen de deelnemers meer 
inzicht in het spel. Er worden al wel cycle-kaartjes genomen en een 
ploeg gaat ook naar de gevangenis als ze op het vak ‘gevangenis’ 
komen. 

Komt een ploeg op een gewoon vakje waarbij een project ge-
kocht kan worden, leg dan de stukjes ‘project kopen’, ‘verhandelen’, 
‘milieutaks’ en ‘upgrade’ uit. Je kan verwijzen naar de opbouw: de 
drie verschillende zijden van het spelbord verwijzen naar recyclen, 
upcyclen en precyclen. Je kan de drie termen uitleggen (zie blz. 37) 
en zeggen dat de projecten van precyclen meer kosten omdat het 
beter is geen afval te kopen of te maken dan bijvoorbeeld afval te 
recycleren. 

Komt een ploeg op ‘cycle-it-up’, ‘subsidiepot’, ‘gevangenis’ of een vak 
waarop een battle wordt uitgevochten, dan leg je dat vak uit. De 
opdrachten die bij deze vakken horen, worden meteen uitgevoerd. 
Je deelt dus wel cycle-kaartjes uit en speelt battles tijdens de eerste 
ronde.

Komt een ploeg voorbij ‘start’, geef hen dan 100 verga-jaren en leg 
uit dat iedere ploeg 100 verga-jaren krijgt als ze voorbij ‘start’ ko-
men.

Project kopen
Kom je op een vak waarvan het project nog niet verkocht is, dan 
kan je het vak kopen van het Ministerie van Milieu (de spelbegelei-
der). Een project wordt altijd aangekocht met verga-jaren. De ploeg 
die het project koopt, krijgt een eigendomsbewijs van het 
project. 

De vakjes  ‘containerpark’, ‘kringwinkel’ of ‘verpakkingsvrije 
winkel’ zijn niet te koop.

Bij de vakken ‘glasbak’ en ‘Bebat’ mag de ploeg meteen respec-
tievelijk zijn glas of batterij afgeven aan het ministerie. 

De projecten die niet aangekocht worden, blijven het hele spel door 
verkoopbaar aan dezelfde prijs als een andere ploeg op het vak 
komt. 

6
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Verhandelen
In latere rondes kunnen ploegen projecten verhandelen als ze aan 
de beurt zijn. Zo kunnen ze  projecten in dezelfde kleur in hun bezit 
krijgen en beginnen upgraden. Verhandelen kan door verga-jaren te 
bieden, eigendomsbewijzen te wisselen of een combinatie daarvan. 

Wil een ploeg graag af van een project, dan kunnen ze dit te koop 
aanbieden als ze aan de beurt zijn.

Milieutaks
Kom je op een vak dat eigendom is van een andere ploeg, dan be-
taal je milieutaks. De prijs van de milieutaks staat vermeld op het 
eigendomsbewijs van elk project.  Het is aan de ploeg die het vak 
bezit om de milieutaks op te eisen. 

Upgrade
Je kan een upgrade aan een project toevoegen als je alle projecten 
van eenzelfde kleur bezit. Als je ploeg aan de beurt is, kan je aan het 
ministerie de upgrade betalen. Je krijgt dan een flessendopje of blik-
jeslipje op je project, zo weet iedereen dat je een upgrade aankocht. 
De milieutaks die een andere ploeg dan moet betalen als ze op het 
vakje komen, verhoogt als het project een upgrade kreeg. Je kan tot 
drie upgrades aan een project toevoegen.

Upgrades  kun je op gelijk welk moment tijdens het spel doen. Ze 
stappen met de benodigde verga-jaren en de eigendomskaartjes 
naar de spelbegeleider die het geld beheert en krijgen in ruil voor 
de verga-jaren een flessendopje, kroonkurk of blikjeslipje. Aan-
gezien je tot drie upgrades kan toevoegen, kunnen er maximaal 3 
flessendopjes op een vak liggen.  
Moedig de spelers aan om zo snel mogelijk upgrades te kopen.’

Cycle-kaartje
Kom je op een Cycle-It-Up-vak, dan neemt je ploeg een cycle-kaartje. 
Je voert uit wat op dit kaartje staat. Als je verga-jaren verdient, krijg 
je die van het Ministerie van Milieu. Mag je afval wegdoen dan doe 
je dit bij de vermelde persoon of bij het ministerie. Moet je verga-ja-
ren afstaan, dan leg je die in de “subsidiepot”. Je legt het kaartje 
weer onderaan in de stapel. 

Kaartjes om meteen uit de gevangenis te mogen, mag je bijhouden 
tot de eerstvolgende keer dat je in de gevangenis moet. Ge-

bruik je dit kaartje, dan gaat het terug onderaan in de stapel.

Als er een kaartje wordt gebruikt waarbij een stuk afval 
aan ‘Glas’, ‘Pmd’ of ‘Bebat’ gegeven mag worden, dan mag 
de ploeg die het respectieve project bezit het stuk afval 

doorverkopen aan het ministerie voor het bedrag dat ver-
meld staat op het kaartje. 

Ploegen moeten proberen zoveel mogelijk cycle-kaartjes te pakken 
te krijgen, want het juiste cycle-kaartje te pakken krijgen is dé ma-
nier om je glas en batterij uit je afvalberg te krijgen.

TIP
Speel je maar met 3 ploegen? Haal dan één van de drie kaartjes 
die beginnen met “Kocht iemand al het project ‘glas’?” en ook 
één van de drie die beginnen met “Kocht iemand al het project 
‘Bebat’?” uit de cycle-kaartjes, zodat er nog maar twee van elk in 
de stapel zitten. 

Subsidiepot
Wie op het vak ‘subsidiepot’ komt, krijgt al de verga-jaren die in de 
subsidiepot liggen. 

Gevangenis
Kom je op het vak ‘gevangenis’, dan vliegt de hele ploeg in de ge-
vangenis: in de driehoek van het spelbord. Eén persoon mag ach-
terblijven om het spel te volgen en milieutaks te innen. Die persoon 
mag ook de ploeg vertegenwoordigen op eventuele battles, maar 
mag niet dobbelen met de dobbelsteen. De pion van de ploeg in de 
gevangenis blijft staan tot de ploeg uit de gevangenis is.  
De deelnemers die in de gevangenis zitten, proberen zo snel moge-
lijk een opdracht tot een goed einde te brengen.  Gebruik hiervoor 
de opdrachten op p. 29. De kopieerblaadjes voor de opdrachten 
vind je in bijlage 5, de oplossingen staan bij de opsomming van de 
opdrachten.

TIP
Verbeter niet te streng, sommige opdrachten zijn moeilijk.

Battles
Komt een ploeg op ‘containerpark’, ‘kringwinkel’ of ‘verpakkingsvrije 
winkel’, dan spelen alle ploegen een battle tegen elkaar. Een battle 
is een spel waarbij punten worden geteld per ploeg of waarbij er 1 
deelnemer als winnaar overblijft. Je vindt de spelen op p. 33.

Je kiest als spelbegeleiding welk spel de groep speelt als battle. Kies 
op voorhand de volgorde van de spelen die je wil doen en bekijk 
hoe je ze kan aanpassen. Heb je weinig deelnemers, dan kan je de 
spelen helemaal spelen. Speel je met een grote groep deelne-
mers en met meer dan drie ploegen, laat dan een heel ploegje 
uitvallen telkens als een speler van dat ploegje verliest.

Er zijn spelen voor heel de groep en spelen voor twee ploegen. 

Kies je voor een spel in 2 ploegen, dan mag de ploeg die op het 
battle-vak komt 1 of 2 andere ploegen kiezen. Deze grotere ploeg 
speelt tegen de groep die overblijft. Alle ploegen die winnen, mo-
gen met de dobbelsteen gooien om verga-jaren te krijgen.

Speel je met een oneven aantal ploegen, dan kiest de ploeg die aan 
zet is ook een ploeg die zich zal opsplitsen om de groepen eerlijk te 
verdelen. Deze ploeg maakt geen kans om verga-jaren op te strij-
ken.

De ploeg die wint, mag met de dobbelsteen gooien. Naargelang 
het aantal ogen wint de ploeg verga-jaren:

■■ 1:  10

■■ 2: 20

■■ 3: 50

■■ 4: 100

■■ 5: 200

■■ 6: 300

TIPS
■■ Heb je maar 2 uur om het spel te spelen, kies dan één vak 

uit de drie battle-vakken waarbij je een spel speelt als een 
ploeg op het vak komt. Bij de andere 2 vakken mag de ploeg 
gewoon dobbelen en krijgen ze het overeenkomstige bedrag. 

■■ Komen ploegen te snel na elkaar op een battle-vak, dan kan 
je tijdens het spel beslissen dat 1 of 2 vakken (tijdelijk of 
permanent) enkel dobbelen als uitkomst heeft en geen battle.

■■ Heb je zin in verandering of denk je dat het spel het nodig 
heeft? Dan kan je naarmate het spel vordert meer winst 
uitkeren na een battle. Vermeerder de bedragen bijvoorbeeld 
per uur.   
Tweede uur: Derde uur:  
1: 20 1:  50  
2: 50 2: 100 
3: 100 3: 200 
4: 200 4: 300 
5: 300 5: 500 
6: 500 6: 700

Afval laten vergaan
Ploegen kunnen op elk moment afval samen met de overeenkom-
stige verga-jaren aan het Ministerie van Milieu geven. Zo houden ze 
wel minder verga-jaren over om te kunnen investeren. 

Er zijn in het spel ook andere manieren om afval kwijt te geraken, 
bijvoorbeeld door cycle-kaartjes of door bepaalde projecten te 
kopen.

Afronden van het spel
Geef een half uur voor het einde aan wanneer het spel afgelopen 
zal zijn. Zo weten de deelnemers dat ze niet meer moeten inves-
teren maar zoveel mogelijk winst moeten proberen te maken. Ze 
kunnen vanaf nu zoveel mogelijk afval met de overeenkomstige 
verga-jaren bij het Ministerie voor Milieu binnenbrengen. 

TIPS
Deze tips moet je niet uitleggen aan deelnemers. Hou ze wel in 
je achterhoofd tijdens het spel.

■■ Zie je dat alle ploegen te weinig geld hebben om het spel 
vlot te doen verlopen? Zeg dan af en toe: “Joepie! Doordat 
jullie zo veel maatregelen nemen, krijgen jullie extra 
belastingvoordeel. Je krijgt verga-jaren van het ministerie!” En 
geef hen allemaal een extra budget. 

■■ In nood kan een ploeg ook afval en de overeenkomstige 
verga-jaren van een andere ploeg aanvaarden om weer aan 
verga-jaren te komen en verder te kunnen spelen. Zo kan 
ploeg A bijvoorbeeld een petfles en een aluminium blikje van 
ploeg B overnemen, en daarvoor ook 700 verga-jaren krijgen 
die ze kunnen investeren. 

9
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SPEEL HET SPEL ALS BORDSPEL:  
AANPASSINGEN
Speel je het spel in klasverband of met een kleine groep die niet 
graag actieve spelen doet, pas dan enkele materialen en spelregels 
aan. Hieronder vind je tips. Kies zelf welke regels je wil aanpassen!

MATERIAAL

Gebruik geen echt afval, maar speel met kaartjes met afval op afge-
beeld om de afvalberg voor te stellen. 

DEELNEMERS

Heb je een kleine ploeg of wil je het spel in kleine groepjes in je klas 
spelen? Laat iedereen dan individueel spelen. Je kan het spel spelen 
met 3 tot 6 spelers en iemand die de rol van Ministerie van Milieu op 
zich neemt.

PROJECT KOPEN

Een project moet gekocht worden als een ploeg of speler voor het 
eerst op het vak komt. Wil de ploeg of speler het project niet kopen, 
dan wordt het per opbod verkocht. De ploeg of speler die het pro-
ject niet wilde aankopen, mag niet mee bieden. Het ministerie zorgt 
ervoor dat het bieden goed verloopt. 

GEVANGENIS 

Selecteer zelf de gevangenisopdrachten die bruikbaar zijn.

BATTLES

Je speelt geen battles. De ploeg of persoon die op ‘containerpark’, 
‘kringwinkel’ of ‘verpakkingsvrije winkel’ komt, gooit nogmaals met 
de dobbelsteen en krijgt het bedrag uitgekeerd dat overeenkomt 
met het aantal gegooide ogen.

Afval laten vergaan

Ploegen of spelers die afval en de overeenkomstige verga-jaren wil-
len afstaan aan het ministerie doen dat enkel als het hun beurt is. 

AFRONDEN VAN HET SPEL

Geef op voorhand duidelijk aan wanneer het spel afgelo-
pen zal zijn. 

BIJLAGE 1
OPSTELLING SPELBORD
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BIJLAGE 3BIJLAGE 2
OVERZICHT VERGA-JAREN
Het aantal jaar dat nodig is om een soort afval te laten vergaan in de natuur.

Afval Verga-jaren Aantal
Krant 1 jaar 2

Kartonnen drinkbeker 1 jaar  1

Appelsienschil 1 jaar 1

sigaretten(peuken) 2 jaar 2

Bananenschil 3 jaar 1

Kauwgom 25 jaar 2

Conservenblik 50 jaar 2

Autoband (of fietsband) 50 jaar 1

Chipszak 80 jaar 1

aluminium blikje (frisdrank) 200 jaar 2

Petfles (plastic fles) 500 jaar 2

Fleece 500 jaar 1

Plastic zak 500 jaar 2

Glazen fles of bokaal  Vergaat nauwelijks (1.000.000 jaar) 1

Batterij vergaat niet 1

EIGENDOMSKAARTJES
GFT

Aankoopprijs  ��������������������� 60
Prijs van upgrade ������������������ 50

Milieutaks �������������������������  5
Milieutaks upgrade 1 ��������������� 40
Milieutaks upgrade 2  ��������������� 80
Milieutaks upgrade 3  �������������� 170

GLAS
Aankoopprijs ��������������������    80
Prijs van upgrade ������������������  50

Milieutaks  ������������������������  10
Milieutaks upgrade 1 ���������������  50
Milieutaks upgrade 2 ��������������  100
Milieutaks upgrade 3 ��������������  200

Je mag je glas aan het ministerie geven!

PMD
Aankoopprijs  ���������������������  80
Prijs van upgrade ������������������  50

Milieutaks  ������������������������  10
Milieutaks upgrade 1 ���������������  50
Milieutaks upgrade 2  ��������������  100
Milieutaks upgrade 3 ��������������  200

RECUPEL
Aankoopprijs �������������������    100
Prijs van upgrade ������������������  70

Milieutaks  �����������������������   10
Milieutaks upgrade 1 ���������������  70
Milieutaks upgrade 2  ��������������  150
Milieutaks upgrade 3  ��������������  250

BEBAT
Aankoopprijs �������������������   120
Prijs van upgrade  �����������������  100

Milieutaks �����������������������   10
Milieutaks upgrade 1 ��������������  100
Milieutaks upgrade 2  ��������������  200
Milieutaks upgrade 3 ��������������  350

Je mag je batterij aan het ministerie geven!

KLEDINGCONTAINER
Aankoopprijs �������������������   150
Prijs van upgrade �����������������  120

Milieutaks �����������������������   15
Milieutaks upgrade 1 ��������������  120
Milieutaks upgrade 2  ��������������  250
Milieutaks upgrade 3 ��������������  400

TWEEDEHANDS.BE
Aankoopprijs ��������������������  170
Prijs van upgrade �����������������  150

Milieutaks �����������������������   20
Milieutaks upgrade 1 ��������������  150
Milieutaks upgrade 2  ��������������  350
Milieutaks upgrade 3  ��������������  500

KUNST MET AFVAL
Aankoopprijs ��������������������  170
Prijs van upgrade  �����������������  150

Milieutaks �����������������������   20
Milieutaks upgrade 1 ��������������  150
Milieutaks upgrade 2  ��������������  350
Milieutaks upgrade 3  ��������������  500

ROMMELMARKT
Aankoopprijs ��������������������  200
Prijs van upgrade  �����������������  150

Milieutaks �����������������������   20
Milieutaks upgrade 1 ��������������  150
Milieutaks upgrade 2 ��������������  350
Milieutaks upgrade 3 ��������������  500

REPAIRCAFÉ
Aankoopprijs  ��������������������  220
Prijs van upgrade �����������������  200

Milieutaks �����������������������   25
Milieutaks upgrade 1 ��������������  200
Milieutaks upgrade 2 ��������������  450
Milieutaks upgrade 3 ��������������  650

DE LELIJKEGROENTJESWINKEL
Aankoopprijs  �������������������   240
Prijs van upgrade �����������������  200

Milieutaks �����������������������   25
Milieutaks upgrade 1 ��������������  200
Milieutaks upgrade 2 ��������������  450
Milieutaks upgrade 3  ��������������  650

WISSELBEKERS
Aankoopprijs �������������������   240
Prijs van upgrade �����������������  220

Milieutaks �����������������������   25
Milieutaks upgrade 1 ��������������  250
Milieutaks upgrade 2 ��������������  500
Milieutaks upgrade 3  ��������������  750

ZELFPLUKBOERDERIJ
Aankoopprijs  �������������������   270
Prijs van upgrade �����������������  220

Milieutaks �����������������������   30
Milieutaks upgrade 1 ��������������  250
Milieutaks upgrade 2 ��������������  500
Milieutaks upgrade 3 ��������������  750

PEERBY.BE
Aankoopprijs  �������������������   300
Prijs van upgrade  �����������������  250

Milieutaks �����������������������    30
Milieutaks upgrade 1 ��������������  250
Milieutaks upgrade 2  ��������������  600
Milieutaks upgrade 3  ��������������  800 

CAMBIO
Aankoopprijs  �������������������� 300
Prijs van upgrade ����������������� 250

Milieutaks ������������������������ 30
Milieutaks upgrade 1 �������������� 250
Milieutaks upgrade 2  �������������� 600
Milieutaks upgrade 3 �������������� 800
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PMD
Afval sorteren: Plastic flessen en 

flacons, Metalen verpakkingen en 
Drankkartons.

GLASBAK
Afval sorteren: enkel glazen flessen 

en bokalen waar eten in zat.

GFT  

Afval sorteren: Groente-, Fruit- en 
Tuinafval. 

KLEDINGCONTAINER
Container om kleren in te zamelen 

die dienen om doorverkocht te 
worden of te recycleren (als ze van 

slechte kwaliteit zijn). 

BEBAT
Bebat zamelt gebruikte batterijen 

in, sorteert en recycleert. 

RECUPEL
Recupel organiseert het inzamelen 

en verwerken van afgedankte 
elektro-toestellen en lampen.

ROMMELMARKT
Een markt waar voorwerpen 

worden verkocht door mensen 
die deze spullen niet meer nodig 

hebben. 

KUNST MET AFVAL
Kunstwerken gemaakt van afval. 

TWEEDEHANDS.BE
Een website waar je 

tweedehandsgoederen kan 
aanbieden of kopen.

WISSELBEKERS
Gemaakt van hard plastic zodat ze 
opnieuw gebruikt kunnen worden.

DE LELIJKE 
GROENTJESWINKEL

Winkel die ook groenten met een 
gekkere vorm verkoopt.

REPAIRCAFÉ
Een repareerbijeenkomst waar 

je meegebrachte kapotte spullen 
kan repareren met hulp van 

vrijwilligers. 

CAMBIO
Een auto-deelsysteem waarbij je 

een beroep kan doen op een wagen 
maar je hoeft er zelf geen te kopen.

PEERBY.BE
Een website en app waarmee je 
spullen kan lenen van je buren. 

ZELFPLUKBOERDERIJ
In samenspraak met de boer oogst 
je regelmatig zelf groenten en/of 

fruit. 

BIJLAGE 4
CYCLE-KAARTJES

Je dumpte een zak afval op 
straat: ga naar de gevangenis! 

Je gooide stukken spiegelglas 
in de glasbak: ga naar de 

gevangenis!

Je gooide een batterij bij het 
restafval, giftige stoffen zullen 
in de grond dringen: ga naar de 

gevangenis!

Je stookte al je afval op in je 
tuin: ga naar de gevangenis!

Je gooide een oude gsm bij 
het restafval: ga naar de 

gevangenis.

Je gooide glas bij het restafval: 
ga naar de gevangenis.

Je hebt geleerd hoe je goed 
moet sorteren. Je mag de 

gevangenis verlaten.

Je voerde een werkstraf uit en 
verzamelde 2 kilo zwerfvuil. Je 
mag de gevangenis verlaten. 

Je verstuurde je kapotte gsm 
naar Ghana, zogezegd als 

tweedehandswaar. Die ligt nu op 
een afvalberg. Je krijgt hiervoor 

een boete van 50 verga-jaren.

Je koopt een nieuwe laptop. Je 
moet hiervoor een recupelbijdrage 

betalen van 25 verga-jaren.  Je 
betaalt dit aan de houder van 
Recupel of anders aan de pot.

Door de slechte werkomstandigheden 
in een goudmijn in Congo is een 

heel stuk van de mijn ingestort. Het 
ontgonnen goud is nodig om een gsm 

te maken. Je stort een bijdrage van 
100 verga-jaren voor het noodteam 

van de Belgische overheid.

Je eet iedere dag 200 gram vlees. 
Je betaalt daarvoor 50 verga-

jaren. 
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Je staat 5 uur lang alleen in de file 
met je auto. Betaal 20 verga-jaren 

boete! 

De plastic soup in de oceaan wordt 
steeds groter. Iedereen betaalt 

een milieubijdrage van 20 verga-
jaren om deze afvalberg op te 

ruimen.

De olievoorraad begint te 
slinken. Dat betekent dat alles 
duurder zal worden. Iedereen 

moet 25 verga-jaren extra 
betalen.

Er zijn weer 5 walvissen 
aangespoeld op het strand. Ze 
zaten vol plastic. Iedere ploeg 
legt 10 verga-jaren in de pot.

Door de opwarming van de 
aarde zitten er dorpen en 

steden zonder water. Iedereen 
betaalt 20 verga-jaren voor 

noodhulp. 

Steeds meer boeren uit Peru 
verliezen hun grond aan grote 

mijnbouwprojecten. Jij steunt een 
lokale organisatie die opkomt voor de 
rechten van deze boeren. Je krijgt 50 

verga-jaren voor je steun.

Door de klimaatverandering vallen 
de regenbuien in Burkina Faso in een 

kortere periode heviger. De vruchtbare 
grond wordt zo weggespoeld. Schenk 
Broederlijk Delen geld om de lokale 
boerenorganisatie te steunen die de 
grond weer vruchtbaar probeert te 

maken. In ruil krijg je 50 verga-jaren. 

Je koos ervoor een Fairphone te 
kopen. Deze smartphone wordt 
zoveel mogelijk gemaakt met 

duurzaam ontgonnen grondstoffen. 
Je wordt voor deze duurzame keuze 

beloond met 100 verga-jaren.

Je koopt voor de verjaardag van je 
mama oorbellen gemaakt van fair 
trade zilver. De ontginning van dit 
zilver gebeurde met respect voor 

mens en milieu. Je wordt voor deze 
duurzame keuze beloond met 70 

verga-jaren.

Je brengt je oude gsm binnen 
om gerecycleerd te worden en 

krijgt korting op je nieuwe gsm. 
Je ontvangt 50 verga-jaren.

Je koopt tweedehands 
meubelen op tweedehands.be. 

Ga naar het vakje 
tweedehands.be. 

Als je voorbij START komt, 
krijg je 100 verga-jaren.

De tentoonstelling met 
afvalkunstwerken was een 

succes. De ploeg die in het bezit 
is van 'Kunst met afval' krijgt 20 

verga-jaren.
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BIJLAGE 4BIJLAGE 4

Je kiest ervoor om met het 
openbaar vervoer naar je werk 
te gaan. Proficiat, je krijgt 50 

verga-jaren! 

Je neemt iedere dag een 
brooddoos mee in plaats van 

zilverpapier. Hiervoor krijg je 20 
verga-jaren.

Je verkoopt je auto en neemt 
een Cambio-abonnement. 

Zowel jij als de eigenaar van 
Cambio krijgen 70 verga-jaren. 

De grondstoffen worden 
schaarser, Recupel groeit en 

krijgt een gratis upgrade van 
het ministerie.

Het repaircafé krijgt geen 
subsidies meer: de persoon 

die het nu heeft, moet het aan 
jullie verkopen per opbod.

Kocht iemand al het project ‘glas’? 
Dan kan je hier je glas sorteren. Geef hen 
je glas, zij krijgen er 50 verga-jaren voor 

van het ministerie in ruil.  
Werd het project nog niet gekocht? 

Dan heb je pech! 
Steek de kaart onder de stapel.

Kocht iemand al het project ‘glas’? Dan 
kan je hier je glas sorteren. Geef hen je 
glas, zij krijgen er 50 verga-jaren voor 

van het ministerie in ruil.  
Werd het project nog niet gekocht? Dan 

heb je pech! Steek de kaart onder de 
stapel.

Kocht iemand al het project ‘glas’? Dan 
kan je hier je glas sorteren. Geef hen je 
glas, zij krijgen er 50 verga-jaren voor 

van het ministerie in ruil.  
Werd het project nog niet gekocht? Dan 

heb je pech! Steek de kaart onder de 
stapel.

Kocht iemand al het project ‘Bebat’? Dan 
kan je hier je batterij sorteren. Geef hen 
je batterij, zij krijgen 50 verga-jaren van 

het ministerie in ruil voor de batterij. 
Werd het project nog niet gekocht? Pech! 

Steek de kaart onder de stapel.

Kocht iemand al het project ‘Bebat’? Dan 
kan je hier je batterij sorteren. Geef hen 
je batterij, zij krijgen 50 verga-jaren van 

het ministerie in ruil voor de batterij. 
Werd de straat nog niet gekocht? Pech! 

Steek de kaart onder de stapel.

Kocht iemand al het project ‘Bebat’? Dan 
kan je hier je batterij sorteren. Geef hen 
je batterij, zij krijgen 50 verga-jaren van 

het ministerie in ruil voor de batterij. 
Werd de straat nog niet gekocht? Pech! 

Steek de kaart onder de stapel.

Kocht iemand al het project ‘PMD’? Je 
kan hen een petfles, conservenblik of 
drankblikje geven. Zij krijgen van het 
ministerie de helft van de verga-jaren 

van het gekozen stuk afval in ruil. 
Werd de straat nog niet gekocht? Spijtig. 

Steek de kaart onder de stapel.
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KOPIEERBLADEN OPDRACHTEN GEVANGENIS
OPDRACHT PORTEFEUILLE
Maak een portefeuille van een brik.
Vouw de doos open en duw ze plat.
Boven en beneden zie je een vouwlijn van de opengeduwde delen. Knip op deze lijn de boven- en onderkant er af.

Duw de zijkanten van de doos naar binnen en druk de doos plat.
Verdeel de doos denkbeeldig in drie delen, waarvan de onderste twee delen iets groter zijn dan het bovenste deel. Knip van het bovenste 
deel de zijkanten en de voorkant af (stippellijn op foto). De vorm is nu klaar.

Vouw het onderste deel naar binnen en niet de twee delen aan elkaar. 

Vouw het bovenste deel hierover.
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BIJLAGE 5 BIJLAGE 5
OPDRACHT BLIK 1
Materiaal: cuttermes, blikje

Maak een leuke theelichthouder van een blikje. 

Let op! Snij op de grond of op tafel, zeker niet op je been.

Maak op gelijke afstanden sneden in het blik. Duw de bovenkant gelijkmatig naar beneden  zodat je een mooie lampionvorm krijgt. 

OPDRACHT BLIK 2
Materiaal: cuttermes, schaar, blikje 

Maak een leuke theelichthouder van een blikje. 

Let op! Snij op de grond of op tafel, zeker niet op je been.

Snij de bovenkant van het blik af. Knip op gelijke afstand stroken en plooi die naar buiten. Neem 1 strook en plooi die over de twee 
volgende. Doe dit met alle stroken. De laatste strook schuif je onder de al geplooide stroken.

              
1 1

3

5

3

5

2 2

4

6

4

6
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OPDRACHT PAPIER
WAT WEL EN WAT NIET IN DE PAPIERBAK? SCHRIJF DE ONDERSTAANDE WOORDEN IN DE JUISTE KOLOM.

Behangpapier, Brik, Cadeaupapier, Carbonpapier, Geprint papier, Eierdozen, 
Enveloppen, Foto’s, Geplastificeerd papier, Kartonnen verpakkingen, Keukenrol, 
Koffiefilters, Kranten, Papieren verpakkingen, Reclamedrukwerk, Tijdschriften,  
Wc-papier

WEL IN DE PAPIERBAK NIET IN DE PAPIERBAK

7

9

11

8

10

12
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OPDRACHT GFT 1
Wat wel en wat niet bij het gft? Opdracht 1

Soort afval Wel/niet

Aardappelschillen

Asbak/ houtskoolresten

Dennennaalden  

Etensresten (gekookt)

Kaaskorsten zonder plastic

Keukenpapier

Koffiefilter

Luiers

Noten en pitten

Schelpen

Sinaasappelschillen

Stofzuigerzakken + inhoud

Theebladeren en zakjes

OPDRACHT GFT 2
Wat wel en wat niet bij het gft? Opdracht 2

Soort afval Wel/niet

Bladeren

Bloemen en plantenresten

Brood

Gras

Haren van mensen en dieren

Kamerplanten

Kerstbomen

Lucifers

Melk- en sappakken (brik)

Onkruid

Papier

Schillen groente en fruit

Sigarettenpeuken

BIJLAGE 5 BIJLAGE 5



2928

Dump
Up-It-

OPDRACHTEN GEVANGENIS
OPDRACHT PORTEFEUILLE
Materiaal: schaar, blik, kopieerblad 'Opdracht portefeuille'

Maak een portefeuille van een brik. 

OPDRACHT BLIK 1
Materiaal: cuttermes, blikje, kopieerblad 'Opdracht blik 1'
Maak een leuke theelichthouder van een blikje. 

OPDRACHT BLIK 2
Materiaal: cuttermes, schaar, blikje, kopieerblad 'Opdracht blik 2'
Maak een leuke theelichthouder van een blikje. 

OPDRACHT PAPIER*: oplossing
Materiaal: balpen, kopieerblad 'Opdracht papier'
Wat wel en wat niet in de papierbak? Schrijf onderstaande woorden in de juiste kolom.

Wel in de papierbak Niet in de papierbak

■■ Cadeaupapier 

■■ Eierdozen 

■■ Enveloppen 

■■ Geprint papier

■■ Kartonnen verpakkingen 

■■ Kranten 

■■ Papieren verpakkingen 

■■ Reclamedrukwerk 

■■ Tijdschriften

■■ Behang

■■ Brik

■■ Carbonpapier

■■ Foto’s

■■ Geplastificeerd papier

■■ Keukenrol

■■ Koffiefilters 

■■ Wc-papier

*Voor de opdrachten papier, GFT en glas, baseerden we ons op http://www.jma.org/jma-at-school/lesmateriaal/vo/energie/afval-en-milieu/achtergrondinformatie-afval’

OPDRACHT GLAS
Waarom hoort dit glas niet in de glasbak? Verbind!

In de glasbak horen flessen en bokalen, ook wel verpakkingsglas genoemd. Waarom horen de onderstaande soorten glas niet in de glasbak?

Product Uitleg

Kristalglas…

… heeft een andere samenstelling dan 
verpakkingsglas en moet daarom bij de glashandel 
ingeleverd worden.

Gloeilampen…
… moeten bij het klein gevaarlijk afval, omdat de 
starter niet van glas is en gevaarlijke stoffen bevat.

Spaarlampen…

… is vensterglas met een opgedampt laagje metaal 
(vroeger kwik, tegenwoordig aluminium, koper 
of brons). Metalen mogen niet in het nieuwe glas 
terechtkomen. Dit glas moet daarom bij het restafval.

Opaalglas 
(ondoorschijnend)

… bestaan ook niet alleen uit glas en bevatten 
chemische bestanddelen waardoor ze bij het KGA 
(klein gevaarlijk afval) moeten.

Spiegelglas…

… is anders gehard en heeft een andere 
samenstelling dan verpakkingsglas. Er komen brokjes 
niet-gesmolten glas in het gesmolten glas terecht. Dit 
soort glas moet bij het grijze afval of restafval.

Tl-buizen…
… bestaan niet alleen uit glas, ze moeten bij het 
grijze afval of restafval.

Vensterglas…

… bevat fluor. Als dit soort glasscherven in het 
glasafval zit, komt bij de productie van nieuw glas 
fluor terecht in de afvalgassen. Dit soort glas moet bij 
het grijze afval of restafval.

Vuurvast glas…
(bijv. ovenschaal)

… Aan dit glas is lood toegevoegd waardoor het 
extra transparant en minder hard is. Het bevat dus 
loodoxide dat dan in het nieuwe glas terecht zou 
komen.

BIJLAGE 5
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OPDRACHT GFT 1: oplossing
Materiaal: balpen, kopieerblad 'Opdracht gft 1'
Wat wel en wat niet bij het gft? Oplossing 1

Soort afval Wel/niet

■■ Aardappelschillen

■■ Asbak/ houtskoolresten

■■ Dennennaalden

■■ Etensresten (gekookt)

■■ Kaaskorsten zonder plastic

■■ Keukenpapier

■■ Koffiefilter

■■ Luiers

■■ Noten en pitten

■■ Schelpen

■■ Sinaasappelschillen

■■ Stofzuigerzakken + inhoud

■■ Theebladeren en zakjes

Wel

Niet

Wel

wel

Wel

Wel

Wel

Niet

Wel

Niet

Wel

Niet

Wel

OPDRACHT GFT 2: oplossing
Materiaal: balpen, kopieerblad 'Opdracht gft 2' 
Wat wel en wat niet bij het gft? Oplossing 2

Soort afval Wel/niet

■■ Bladeren

■■ Bloemen en plantenresten

■■ Brood

■■ Gras

■■ Haren van mensen en dier

■■ Kamerplanten

■■ Kerstbomen

■■ Lucifers

■■ Melk- en sappakken (brik)

■■ Onkruid

■■ Papier

■■ Schillen groente en fruit

■■ Sigarettenpeuken

Wel

Wel

Wel

Niet

Wel

Niet

Niet

Niet

Wel

Niet 

Wel

Niet 

Niet

OPDRACHT GLAS: oplossing
Materiaal: balpen, kopieerblad 'Opdracht glas' 
Waarom hoort dit glas niet in de glasbak? Verbind!
In de glasbak horen flessen en bokalen, ook wel verpakkingsglas genoemd. Waarom horen de onderstaande soorten glas niet in de glasbak?

Product Uitleg

■■ Kristalglas… 

■■ Gloeilampen…

■■ Spaarlampen… 

■■ Opaalglas (ondoorschijnend)… 

■■ Spiegelglas… 
 

■■ Tl-buizen… 

■■ Vensterglas… 

■■ Vuurvast glas… (bijv. ovenschaal)

… Aan dit glas is lood toegevoegd waardoor het extra transparant en minder hard is. Het bevat 
dus loodoxide dat dan in het nieuwe glas terechtkomt zou komen.

… bestaan niet alleen uit glas, ze moeten bij het grijze afval of restafval.

… bestaan niet alleen uit glas en bevatten chemische bestanddelen waardoor ze bij het klein 
gevaarlijk afval moeten.

… bevat fluor. Als dit soort glasscherven in het glasafval zit, komt bij de productie van nieuw 
glas fluor terecht in de afvalgassen. Dit soort glas moet bij het grijze afval of restafval.

… is vensterglas met een opgedampt laagje metaal (vroeger kwik, tegenwoordig aluminium, 
koper of brons). Metalen mogen niet in het nieuwe glas terechtkomen. Dit glas moet daarom 
bij het restafval.

… moeten bij het klein gevaarlijk afval, omdat de starter niet van glas is en gevaarlijke stoffen 
bevat.

… heeft een andere samenstelling dan verpakkingsglas en moet daarom bij de glashandel 
ingeleverd worden.

… is anders gehard en heeft een andere samenstelling dan verpakkingsglas. Er komen brokjes 
niet-gesmolten glas in het gesmolten glas terecht. Dit soort glas moet bij het grijze afval of 
restafval.

OPDRACHT OVERSTEKEN
Materiaal:  Stoelen
Steek met je ploeg het terrein over met hetzelfde aantal stoelen als personen, zonder de grond te raken.

OPDRACHT KAARTJE-BLAAS
Materiaal:  Fles en speelkaarten
Blaas om beurten enkele kaarten van een glazen fles waarop een boek speelkaarten ligt. Er mag maar 1 kaart overblijven. 

OPDRACHT T-SHIRTS
Wissel allemaal van T-shirt.

OPDRACHT ZIN DOORZEGGEN
Fluister één voor één een zin door. Die moet op het einde nog correct zijn.

■■ Frits mixte zijn whisky met een whiskymixer

■■ Grote grazers grazen graag in grasgroen gras

■■ De Spaanse man spreekt prima Frans. En natuurlijk ook Spaans.

■■ Gooi geen groene groenten in de grote gracht. 

TERREIN OPRUIMEN
Ruim een stuk van het terrein op.
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BATTLES
Spelen met iedereen

Iedereen speelt hier individueel of per ploeg. 

De battles moeten niet te lang duren. Pas het spel zo aan dat je 
even actief kan spelen, maar daarna weer naar het spelbord kan.

SCHOENENPETANQUE 

Alle spelers hangen een van hun schoenen losjes over hun tenen. 
Een voor een schoppen ze die weg: ofwel om het verst, ofwel zo 
dicht mogelijk bij een bepaald voorwerp.

UITBREKERTJE

Iedere ploeg vaardigt een uitbreker af, die zich blinddoekt. De an-
deren gaan in een kring rond de uitbrekers staan, met hun gezicht 
naar buiten, en zo dat ze niet naast iemand van hun eigen ploeg 
staan. De spelers in de kring haken hun armen stevig in elkaar.De 
ploeg van wie de afgevaardigden na het startsignaal als eerste kun-
nen uitbreken, wint. 

OP DE TAFEL

In het midden van het lokaal of spelterrein staat een stevige tafel, 
iedereen staat er op gelijke afstand van. Na het sein rent iedereen 
naar de tafel en proberen ze erbovenop te geraken. Als de vastge-
stelde tijd verstreken is (bv.: 1 minuut), tel je welke ploeg de meeste 
spelers op de tafel heeft. 

Variant: Speel hetzelfde concept met een cirkel afgebakend op de 
grond (met touw of krijt).

Tip: Ben je met heel veel, laat iedere ploeg dan 2 afgevaardigden 
sturen voor het spel.

GHOST

Iedereen staat in een kring. 1 iemand begint en zegt een letter. De 
bedoeling is dat iedereen met deze letter een woord vormt in zijn 
hoofd. Dan mag de volgende persoon de tweede letter zeggen. 
Je bouwt dus telkens verder op een woord dat jij in je hoofd hebt, 
maar niet zegt. Iedereen zal dus een ander woord hebben. Wanneer 
je niets meer weet is het de bedoeling om toch nog letters verder 
te zeggen. Wanneer de persoon (bij zijn beurt) denkt dat er geen 
woord meer bestaat met de vorig gezegde letters of dat de persoon 
voor hem geen woord meer in zijn hoofd heeft, dan zegt hij dat die 
persoon liegt. Kan die vorige persoon nog een woord zeggen, dan is 
de persoon aan het woord dood. Kan de vorige persoon niets meer 
zeggen, dan is die dood. 

Extra: zodra je dood bent, word je een ‘ghost’. Je doet in principe 
niet meer mee, maar mag gerust nog vragen stellen of letters ertus-
sen zeggen. Als iemand reageert op de vraag van een 'ghost’, dan is 
ook die persoon dood.

Twee opties om de winnende ploeg aan te duiden:

■■ Je speelt het spel tot iedereen ‘ghost’ is, de ploeg van de laatst 
overgebleven persoon wint. 

■■ Telkens er iemand uit is en ‘ghost’ wordt, valt de hele ploeg uit 
en gaat die aan de kant staan. Je speelt het spel dan maximaal 5 
keer als je met 6 ploegen bent.

TIP
Dit spel kan moeilijk zijn voor tito’s. Kies een ander spel als jouw 
groep dit niet leuk zou vinden.

VARKENSBAK

Aan de ene kant van het lokaal of speelveld staat een tafel waar-
achter twee spelers op hun knieën zitten. De anderen zitten aan de 
andere kant van het lokaal. Op het startsignaal moeten ze zo snel 
mogelijk onder de tafel door geraken. De twee varkens mogen hen 
tegenhouden. De laatste twee die onder de tafel passeren, zijn de 
varkens in de volgende ronde. Bij de daarop volgende ronde, als er 
nieuwe varkens zijn, spelen zij niet meer mee. De persoon die in de 
laatste ronde het eerst onder de tafel door geraakt, wint de battle.

Variant:  De spelbegeleiding staat in het midden van het terrein 
met de benen open. Iedereen moet door de benen van de spelbe-
geleiding. De laatste twee die onder de benen door gaan, vallen af 
en gaan met de benen open voor de spelbegeleiding staan.

HAASJE-OVER IN ’T VIERKANT

In het midden van het lokaal of speelveld is een vierkant van 1,5 bij 
1,5 m getekend. In dat vierkant staat een persoon. Iedereen moet 
haasje-over doen bij die persoon, maar je mag niet in het vierkant 
komen. Waar je neerkomt, moet je blijven staan. Het wordt 
alsmaar moeilijker om dat te blijven doen. Wie toch in het 
vierkant terechtkomt, moet degene in het midden aflossen 
én de ploeg van deze persoon valt uit. 

Tip: Zorg ervoor dat de springers afwisselend van verschil-
lende ploegen komen, zo vermijd je dat ploeg 1 alle makkelijke 
sprongen voor zijn rekening neemt. 

Materiaal: krijt, plakband of touw om het vak af te bakenen.
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TIKKERTJE TELETUBBIE

Baken een terrein af en duid een tikker aan, bv. de spelbegeleiding. 
De spelers lopen rond als Teletubbies, met gestrekte armen en be-
nen. Als je getikt wordt, moet je blijven staan, voortdurend 'o-oooh' 
roepen en je armen daarbij telkens in de lucht gooien. Iemand be-
vrijden kan door buik aan buik tegen elkaar te springen.

Wie 3 keer getikt wordt, valt uit. Wie als laatste overblijft, wint de 
battle.

BRANDENDE PAAL 

Vorm een cirkel rond een boom of paal en neem elkaar goed vast. 
Zorg ervoor dat je niet naast iemand van je eigen ploeg staat. De 
bedoeling is anderen tegen de paal te trekken. Wie de paal raakt, 
valt af.

Variant:  Maak een cirkel met touw en speel hetzelfde concept. Wie 
een voet in de cirkel zet, valt af.

Tip: Wil je sneller spelen, dan valt de hele ploeg af van de persoon 
die de paal raakt. 

LEVENDE MIKADO

1 ploeg blijft rechtstaan terwijl de andere deelnemers een levende 
vleeshoop maken. 

Na het startsignaal mag ploeg A proberen zoveel mogelijk spelers 
los te trekken. Hiervoor krijgen ze 30 seconden of 1 minuut. Na deze 
tijd volgt een eindsignaal en worden de losgetrokken deelnemers 
geteld.

Hierna blijft de tweede ploeg rechtstaan terwijl de rest weer een 
vleeshoop maakt. Ook deze ploeg probeert op korte tijd zo veel 
mogelijk spelers uit de vleeshoop te trekken.

Herhaal tot alle groepen konden spelen. De ploeg die de meeste 
deelnemers uit de vleeshoop kon trekken, wint. 

SOKKEN TREKKEN

Iedereen zit op de grond zonder schoenen, maar met sokken. 
Na het startsignaal probeert iedereen zoveel mogelijk sok-

ken van voeten te trekken. 

De ploeg die na een bepaalde tijd (bijv. 1 minuut) het 
meeste sokken heeft, wint de battle.

PAARD-EN-RUITER

In een cirkel worden per ploeg koppeltjes gemaakt. Daarvan staat 
de ene recht, de andere  zit op de rug van de eerste. Er ligt een 
voorwerp in het midden van de cirkel. De ruiters gooien een bal, 
schoen of geknoopte trui door. Als de bal valt, springen de ruiters 
van de paarden, lopen ze de cirkel rond, en kruipen ze door de 

benen van hun paard. De speler die als eerste het voorwerp in het 
midden vast heeft, wint de battle.

GRASSPRIETJE-TREK

Van iedere ploeg staat er een afgevaardigde in het midden. Die spe-
lers gaan per twee tegenover elkaar staan, elk met een grassprietje. 
Die grassprietjes haken ze in elkaar, en ze houden de uiteinden vast 
tussen duim en wijsvinger. De spelleiding telt af, en dan trekken de 
spelers hun grassprietje naar zich toe. De spelers met gescheurde 
grassprietjes vallen af, de anderen spelen verder tegen elkaar. 

 

TIP
Oneven aantal ploegen? Vraag dan twee afgevaardigden per 
ploeg. Ze spelen telkens tegen iemand van een andere ploeg.

SCHOENENROOF

Een speler zit geblinddoekt in het midden van een afgebakende 
kring. In die kring liggen schoenen van de anderen. Iedereen pro-
beert telkens, vertrekkende aan een beginlijn, zijn of haar schoenen 
te bemachtigen door naar de kring te sluipen en telkens te probe-
ren een schoen te grijpen. De geblinddoekte speler moet proberen 
die anderen te tikken voor ze hun schoen te pakken hebben. Word 
je aangetikt, dan moet je je schoen laten liggen, terugkeren naar de 
beginlijn en opnieuw beginnen. 
De ploeg die het eerst zijn eigen schoenen heeft kunnen grijpen, 
wint. 

Variant: De ploeg met de meeste schoenen na een bepaalde tijd 
wint. 

Spelen in twee ploegen

De ploeg die op het battle-vak komt, mag 1 of 2 andere ploegen 
kiezen. Deze grotere ploeg speelt tegen de groep die overblijft. 
Alle ploegen die winnen, mogen met de dobbelsteen gooien.

Speel je met een oneven aantal ploegen, dan kiest de ploeg die 
aan zet is ook een ploeg die zich zal opsplitsen om de groepen 
eerlijk te verdelen. Deze ploeg maakt geen kans om verga-jaren 
op te strijken.

BINNEN BUITEN

Een ploeg zet zich in het lokaal, de andere buiten. Welke ploeg staat 
het snelst op de plaats van de andere ploeg? 

Variant: De twee ploegen zetten zich aan bomen, rioolputjes, stoe-
len…

LEVEND DAMMEN

Twee ploegen stellen zich elk aan een kant van het speelveld op. 
Om beurten zet een van hun spelers een stap. Ze kiezen zelf hoe ver 
en in welke richting, zolang het maar voorwaarts is. Kun je na die 
stap een tegenspeler voor jou aanraken, dan valt die tegenspeler af. 
Spelers die je gepasseerd bent, mag je niet tikken.Wie de overkant 
bereikt, wordt een 'dam': er mag een medespeler die afgevallen was 
op je rug komen zitten. Vanaf nu mag je bij elke beurt twee stappen 
zetten, in om het even welke richting. 

Stop het spel na een bepaalde tijd (bv. 5 minuten) en kijk welke 
ploeg nog de meeste spelers op het terrein heeft staan.

VOETBAL ZONDER BAL

Twee ploegen stellen zich elk aan een kant van het speelveld op. 
Om beurten zet een van hun spelers een stap. Ze kiezen zelf hoe ver 
en in welke richting, zolang het maar voorwaarts is. Kun je na die 
stap een tegenspeler voor jou aanraken, dan valt die tegenspeler af. 
Spelers die je gepasseerd bent, mag je niet tikken.Wie de overkant 
bereikt, wordt een 'dam': er mag een medespeler die afgevallen was 
op je rug komen zitten. Vanaf nu mag je bij elke beurt twee stappen 
zetten, in om het even welke richting. 
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NABESPREKING
Hou een rustige nabespreking terwijl je gezellig in een cirkel zit. 
Hieronder vind je richtvragen waarvan je kan vertrekken. 

Heb je een rumoerige ploeg? Gebruik dan een ‘spreekflesje’: enkel 
de persoon die het flesje vast heeft, mag aan het woord zijn, de rest 
luistert. 

ð	Wat blijft je bij van de cycle-kaartjes?

ð	Is er iets opgevallen aan het spelbord?   
 
Als je er tijdens de speluitleg nog niet naar verwees,  kan je hier ver-
wijzen naar de opbouw: de zijden van het spelbord verwijzen naar 
recyclen, upcyclen en precyclen. Je kan die drie termen uitleggen 
(zie blz. 37) en zeggen dat de projecten van precyclen meer kosten 
omdat het beter is geen afval te kopen of te maken dan bijvoor-
beeld afval te recycleren. 

ð	Heb je iets nieuws leren kennen? Bijvoorbeeld projecten die je 
nog niet kende? Heb je nog vragen?  

Uitleg van termen en projecten staat op blz 37.  Ook op de eigen-
domskaartjes kan je een korte uitleg vinden van het respectievelijke 
project.

ð	Zouden jullie iets met jullie groep kunnen doen? Doorheen het 
jaar of op een actiedag? 

o Zou je bijvoorbeeld eens een rommelmarkt, ruilbeurs 
of klerenswap, repaircafé of upcycle-workshop orga-
niseren?

o Zou je meer gemotiveerd zijn om dit te organiseren 
als je er een actie aan kan koppelen die geld op-
brengt voor jouw ploeg/groep/klas?

o Wie zou je bij het organiseren kunnen helpen?

o Wat zou je in je dagelijkse werking kunnen aanpas-
sen om bewuster om te gaan met grondstoffen, ma-
terialen of afval?

o Wat zou je op kamp kunnen doen? 

o Wie zou je hierbij kunnen helpen?

ð	 Brainstorm: Wat wil je doen? Hoe moet het eruit-
zien? Wie moet er komen? 

Wil je echt werk maken van een actie? 

Kijk dan eens op chiro.be/chirocycle. Daar vind je onder ‘actie’ een 
heleboel tips en draaiboeken om iets te organiseren.

Uitleg van termen en projecten 
Recyclen: Recycleren, het opnieuw gebruiken van materialen door 
afval als grondstof te zien. Je moet hiervoor meestal goed sorteren. 

Upcyclen: Materialen zo verwerken dat je er iets nieuws mee maakt, 
maar wel zonder het afval eerst tot grondstof te verwerken. Wij 
plaatsten hier ook hergebruik onder: tweedehandskleren of meu-
bels uit de kringwinkel kopen is beter dan nieuwe kleren of meu-
bels. Maar echt upcyclen is een oude tafel mooi schilderen zodat 
hij in je huis past, juwelen maken van kroonkurken, een bankstel 
maken van oude palletten, enz.

Precyclen: Afval verminderen door het te vermijden of met meer-
dere mensen materialen te gebruiken. Zo kan je koekjes kopen die 
niet apart verpakt zijn of kan je samen met je buren een boormachi-
ne aankopen.

Gft:  Groente-, Fruit- en Tuinafval. Gft wordt per stad of gemeente 
anders gecomposteerd en kan verschillende dingen opleveren: 
compost, biogas of groene energie. Bekijk daarom thuis nog eens 
goed wat je wel of niet in de gft-bak van jouw gemeente mag doen.

Glasbak: Glas moet goed gesorteerd worden. Enkel glazen flessen 
en bokalen waar eten in zat, mogen in de glasbak en zullen ver-
werkt worden tot nieuw bruikbaar glas. Het glas wordt gesmolten 
om nieuw glas te vormen. Glas van ramen of ovenschotels mag 
niet in de glasbak omdat het een andere smelttemperatuur heeft, 
waardoor stukjes ongesmolten glas de mogelijkheid tot recycleren 
teniet kunnen doen.

Pmd:  Plastic, Metaal en Drankkartons

Plastic flessen: Elke plastic fles of flacon wordt gewassen en daarna 
vermalen tot schilfers of verwerkt tot korrels. Via diverse technieken 
worden de schilfers en korrels gesmolten en omgevormd, om er 
dan nieuwe producten mee te maken.  
Plastic van yoghurtpotjes is minderwaardig aan het plastic van 
petflessen en kan daarom niet gerecycleerd worden.

Metaal:  We recycleren metaal omdat we zo natuurlijke grondstoffen 
sparen. Staal is een grondstof die oneindig gerecycleerd kan wor-
den. Ook op energievlak winnen we enorm door te recycleren: er 
is tot 85% minder energie nodig om staal te recycleren dan om het 
te produceren. Voor gerecycleerd aluminium loopt dat zelfs op tot 
95%. Minder energieverbruik betekent minder CO2-uitstoot en dat 
komt ons klimaat ten goede.1 

Drankkartons: Net als oud papier worden de drankkartons onder-
gedompeld in water. Op die manier worden de papiervezels losge-
weekt van de plastic en aluminium lagen. 
De losgekomen kartonvezels worden daarna verder gerecycleerd 
zoals papier en karton. Het plastic kan gerecycleerd worden of 
gebruikt als energiebron voor cementovens, terwijl het aluminium 
ofwel gerecyleerd wordt, ofwel een eigen toepassing krijgt.2

Recupel: Recupel is een Belgische vzw die het inzamelen en verwer-
ken van afgedankte elektro-toestellen en lampen organiseert.3 Bij 
de aankoop van een elektronisch product betaal je een Recupel-bij-

1  https://www.fostplus.be/nl/sorteren-recycleren/alles-over-recycleren/
metalen-verpakkingen-recycleren
2  https://www.fostplus.be/nl/sorteren-recycleren/alles-over-recycleren/
drankkartons-recycleren
3  http://www.recupel.be/nl/

drage. Deze bijdrage wordt dan gebruikt om het inzamelen en ver-
werken te financieren.

Containerpark: Het terrein waar je gesorteerd afval in daartoe be-
stemde containers kan deponeren

Bebat: Bebat zamelt gebruikte batterijen in, sorteert en recycleert. 
De metalen en waardevolle materialen worden eruit gehaald en 
opnieuw als grondstof gebruikt. Alle andere, soms giftige, stoffen 
worden netjes verwerkt.

Kledingcontainer: Verschillende ngo's zamelen kleren in. Wat nog 
verkocht kan worden, wordt tweedehands aangeboden. Wat niet 
meer gedragen kan worden, wordt gerecycleerd, bv. tot poetsdoe-
ken. 

Kringwinkel: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en 
verkoopt ze weer. Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht. 
Je kan ook zelf je spullen naar de Kringwinkel brengen.

Tweedehands.be: Een website waar je tweedehandsgoederen kan 
aanbieden of kopen.

Kunst met afval: Kunstwerken gemaakt van of op basis van afval. 
(bv.: Bernard Pras, kunstenaarscollectief Vizoog, Christopher Cop-
pers, Christophe Henry)

Rommelmarkt: Een markt waar gebruikte voorwerpen worden 
aangeboden door mensen of organisaties. 

Repaircafé: Een Repair Café is een repareerbijeenkomst, georga-
niseerd op buurtniveau. Je kan er meegebrachte kapotte spullen 
repareren met hulp van vrijwilligers. Doelstellingen zijn het verklei-
nen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en 
het versterken van de sociale cohesie. 

De lelijkegroentjeswinkel: Er zijn (nog) geen winkels die enkel ‘le-
lijke’ of ‘gekke’ groentjes verkopen. Sommige winkels proberen wel 
al om ook de groenten met een gekkere vorm te verkopen. Volgens 
schattingen zou namelijk 5 tot 10% van de groenten op de afval-
berg belanden omdat ze er niet mooi genoeg uitzien. 

Herbruikbare bekers: In plaats van wegwerpbekers kan je ook 
herbruikbare bekers gebruiken op je fuif of evenement. Die zijn ge-
maakt van hard plastic. Meestal vraagt de organisator een waarborg 
van een euro voor de beker, dat bedrag krijg je terug als je de beker 
inlevert. Bij meerdere gemeenten, intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden en provincies kan je herbruikbare bekers huren 
of ontlenen.

Verpakkingsvrije winkel: Ook wel een ‘zero waste shop’ 
genoemd. Dit is een winkel die uitsluitend goederen en 
producten verkoopt met zo goed als geen verpakking, uit 
bulk en/of in duurzame herbruikbare (leeggoed)verpakkin-
gen. Hier wordt verwacht dat je je eigen verpakking op voorhand 
meeneemt en zelf vult naar wens. Er worden uiteraard ook duur-
zame verpakkingsmaterialen aangeboden zoals bokalen, wasbare 
zakjes en potjes. De voorkeur gaat naar biologische en lokale pro-
ducten.

EXTRA DUMP-IT-UP
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Zelfplukboerderij: In samenspraak met de boer oogst je regelmatig 
zelf groenten en/of fruit op de boerderij. 

Peerby: Ook te vinden onder wijdelen.be. Een leendienst voor bu-
ren; een website en app waarmee je spullen kan lenen van je buren. 
Je geeft aan wat je nodig hebt en Peerby vraagt de dichtstbijzijnde 
buren die ook lid zijn of ze tijd en zin hebben om je bijvoorbeeld de 
boormachine uit te lenen.

Cambio: Cambio is een auto-deelsysteem. Met een abonnement 
reserveer je een auto in je buurt en met een speciale kaart ontgren-
del je hem. Zo kan je een beroep doen op een wagen wanneer je er 
één nodig hebt maar hoef je er zelf geen te kopen.

BROEDERLIJK DELEN 

Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssa-
menwerking. Ze zet zich in voor een waardig leven voor gemeen-
schappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika. Broederlijk 
Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want 
er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede.

Een van de thema’s waar Broederlijk Delen rond werkt, is het duur-
zaam beheer van natuurlijke rijkdommen. De honger naar grond-
stoffen van de wereldeconomie groeit. Om die honger te stillen, 
willen bedrijven steeds meer grondstoffen ontginnen. Ook heel wat 
land en water komt zo in de handen van deze bedrijven. Boeren 
kunnen niet aan landbouw doen zonder land en water. Maar de 
toegang wordt hen vaak bemoeilijkt of zelfs met geweld ontnomen. 
Broederlijk Delen eist dat land, water en grondstoffen duurzaam 
beheerd worden. En dit met inspraak van de lokale bevolking.

Meer informatie over Broederlijk Delen vind je op de website 
broederlijkdelen.be. 

Speel de spelen ‘¿Menos Minas?’ en ‘Achiyaku’ van Spoor ZeS en 
Broederlijk Delen om meer te weten te komen over het ontginnen 
van grondstoffen en de gevolgen voor de lokale bevolking. Je vindt 
ze op spoorzes.be/jongerenspel. 

SECOND LIFE@SCHOOL

 “Geef oude spullen een tweede leven” 
is het motto van dit creatieve project 
voor het secundair onderwijs. Ga in 
tegen de wegwerpcultuur en ontdek 
het plezier van upcycling, herstellen 
en delen. SecondLife@School biedt 
je een online toolkit, contacten met 
initiatieven uit de kringloopeconomie en kant-en-klaar lesmateriaal. 
Ideaal voor scholen die hun vakoverstijgend project (GIP, vrije ruim-
te, mini-onderneming, …) of een specifiek vakgebied een sociale en 
duurzame dimensie willen geven.

 Je kiest zelf op welk moment je in het project stapt, hoe lang je 
deelneemt en op welke manier je invulling geeft.  
Meer op www.second-life.be.

Second Life@School is een project van Broederlijk Delen, Studio Globo, 
BOS+ en CATAPA, met steun van de Vlaamse Overheid.

Adressenlijst
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/Mechelen/Brussel 

Varkensstraat 6

2800 Mechelen

015-29 84 58

mechelen@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 opmerkingen of vragen?   
Laat het gerust weten  
via spoorzes@chiro.be.



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 ook andere materialen.

IN EIGEN HANDEN

Wat geven we (niet) uit handen? Welke keuzes maak jij? Hoe laat je je beïnvloeden? 
Laten we anderen de toekomst bepalen of werken we eraan mee? Aan welke toe-
komst, waar, voor wie? Hoe maken we duurzame keuzes, in Burkina Faso, hier, overal?

Broederlijk Delen ondersteunt plannen om armoede en ongelijkheid te bestrijden, tot 
iedereen mee is.

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

Meer info via chiro.be/tekstenboekje.

MANI NI TABA*

(*betekent ‘allemaal samen’ of ‘iedereen mee’ in het Mooré)

 Rainata, een meisje van twaalf, neemt jou en je leerlingen mee naar Burkina Faso. 
Maak kennis met haar dorp en vriendjes en ga mee op zoek naar Abbas, haar 
neefje dat is gaan lopen.

Mani ni Taba is een vakoverschrijdend project voor het lager onderwijs dat het 
campagnethema van Broederlijk Delen op een speelse en belevende manier in 
de klas brengt. Het bevat aanknopingspunten met de lessen godsdienst, werel-
doriëntatie, taal en muzische vorming.

Mani ni Taba bestaat uit een lestraject van vier weken, maar is ook bruikbaar 
voor kortere trajecten van één of meerdere lessen. Inclusief handleiding voor 
de leerkracht (met een spannend verhaal, kant-en-klare lessen met metho-
dieken, gespreksvormen, stilvalmomentjes en leuke weetjes), een werkboekje 
met opdrachten voor de leerlingen en het themalied.

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