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Kanske
Dromen over een toekomst zonder armoede?!
* Kanske is Zweeds voor ‘misschien’
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Kanske
In het kort >
Groepsgrootte: 6-30
Doelgroep: 12- tot 18-jarigen
Spelbegeleiding: 2 of meer
Duur: ongeveer 3 uur
Terrein: bij voorkeur buiten, kan ook binnen
Doel: De spelers ervaren hoe het is om te dromen over
de toekomst als je in armoede leeft. Ze merken hoe ze
mensen kansen kunnen geven en sociale uitsluiting
kunnen tegengaan. Ze maken kennis met structurele
armoedebestrijdingsmaatregelen.

Inleiding>
Iedereen vraagt zich weleens af wat de toekomst brengt. Iedereen
wil kunnen dromen over een gelukkige toekomst. Maar in ons
land leeft een op de zeven mensen in armoede. Hoe zouden zij
naar de toekomst kijken?
Tijdens Kanske krijgt elke deelnemer een personage als Luc,
Farida of Kenneth toegewezen, uit de familie Janssens, El Amrani
of Verwimp. Ze krijgen de opdracht om in 2015 te dromen over
2030. Hoe zal hun leven er dan uitzien? Wat willen ze tegen dan
bereikt hebben om echt gelukkig te zijn?

Tijdens het spel doen ze opdrachten om kansenjetons te
krijgen. Zo komen ze alle domeinen van het armoedeweb tegen:
onderwijs, justitie, vrije tijd, enz. Die domeinen kunnen je kansen
vergroten of je net tegenhouden op weg naar je droom. Via het
kansenpad geraken ze tegen het einde van het spel in 2030. Hoe
ziet hun leven er dan uit? Welke doelen hebben ze bereikt? Wat is
helemaal anders gelopen dan gedroomd?
Kanske is een drie uur durend spel op maat van
jeugdbewegingen, voor zes tot dertig deelnemers van twaalf
tot achttien jaar. Het is een spel dat verder gaat dan het spel
zelf, want jongeren in de jeugdbeweging kijken graag over het
muurtje en leren zo elkaars leefwereld kennen.
Voor het eerst voorzien we een aparte brochure voor gebruik
in de klas: de opdrachten zijn aangepast aan de klascontext, de
verhalen van de families worden uitgebreider omschreven, en
er wordt meer achtergrond voorzien bij het thema. Leerlingen
ervaren hoe anders het is om te dromen over de toekomst als je
in armoede leeft. Ze leren structurele maatregelen kennen die
de overheid kan nemen om armoede tegen te gaan. Ze ervaren
hoe ze zelf het verschil kunnen maken door samen met mensen in
armoede dit thema aan te pakken.
Dit is de spelbrochure voor de jeugdbeweging. Ben je
geïnteresseerd in de handleiding voor gebruik in de klas? Kijk dan
op spoorzesindeklas.be.
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Speel Kanske!>
Verdeel de spelers in drie tot zes families met maximaal vijf
personen per familie. Je kiest er best de familie Verwimp uit
omdat zij in 2015 financieel vrij sterk staan, de andere families kun
je vrij kiezen.
Elk van deze families heeft vijf personages (een à twee per
deelnemer). Elke speler krijgt een uitgewerkte persoonsfiche:
wie is deze persoon, hoe oud is hij of zij? Wat is er al in zijn of
haar leven gebeurd, wat zijn de dromen voor de toekomst? De
spelers lezen de fiches grondig en houden ze zelf bij, zodat ze
op de achterkant kunnen noteren wat er in de loop van het spel
verandert voor hun personage.
De spelers leven zich in hun personage in en ze dromen over
de toekomst: hoe ziet hun leven eruit over vijftien jaar? Wat
is er anders, wat blijft zeker hetzelfde? Wat zouden ze in een
ideale wereld kunnen bereiken tegen dan? Ze noteren op het
‘droombord’ van de familie wat ze voor elk familielid willen
bereiken tegen 2030.
Met die kansenjetons gaan de deelnemers naar het kansenpad.
Dat is een raster dat uitgetekend is op de grond. De
spelbegeleiding heeft een schema met het juiste pad voor elke
familie. Dat schema is als bijlage toegevoegd, voor elke familie is
er een ander pad uitgestippeld. De familie kan een kansenjeton
inruilen voor een gokje: een juiste gok brengt hen een jaar verder
op het pad, een foute zorgt ervoor dat er dat jaar iets negatiefs
gebeurt voor de familie. Ze moeten een nieuwe jeton inleveren
om opnieuw te mogen gokken op het kansenpad.
In deze brochure is voor alle families een verhaallijn van 2015 tot
2030 uitgewerkt. De spelleiding leest het positieve of negatieve
verloop voor naargelang de spelers een juiste of foute gok wagen.

De families verdienen kansenjetons aan de hand van
opdrachten en uitdagingen.
Opdrachten zijn raadsels, vragen of individuele taakjes die de
familie alleen kan oplossen. Die opdrachten liggen verdeeld
over het spelterrein. Met moeilijker opdrachten zijn er meer
kansenjetons te verdienen.
Uitdagingen zijn spelen die de ene familie kan spelen tegen een
andere. De familie die wint, krijgt een of meerdere kansenjetons,
naargelang hoe lang het spel duurt. De uitdagingen zijn
beschreven op affiches die ophangen op het spelterrein.
De deelnemers kiezen zelf vrij welke opdrachten en uitdagingen
ze doen en tegen wie. Ze gaan zelf aan de slag. Als ze ergens
mee klaar zijn, komen ze naar de spelbegeleiding. Die geeft de
winnaars het aantal kansenjetons dat de opdracht of uitdaging
waard is.
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Het spel is afgelopen als een familie het kansenpad volledig
doorlopen heeft. Op dat moment is het ineens 2030 voor
iedereen. Dan kijken de families wat ze bereikt hebben en
vergelijken ze dat met het droombord.

Voorbereiding >

Speluitleg>

◆◆ Kansenpad tekenen
◆◆ Je gekozen opdrachten afdrukken, kopiëren of overtekenen en
op het spelterrein leggen
◆◆ Affiches maken met de opdrachten en uitdagingen die je wilt
gebruiken
◆◆ Droomborden klaarleggen
◆◆ Persoonsfiches uitknippen
◆◆ Materiaal klaarleggen zodat de deelnemers zelf alles vinden
om de opdrachten en uitdagingen te doen. Zorg dat er
zeker voldoende pennen en papier voorzien zijn, dat is voor
verschillende opdrachten nodig.

Deel de persoonsfiches uit en geef de spelers vijf minuten tijd om
voor hun personage te dromen over de toekomst. Elke familie
noteert alles op hun droombord. Hang die droomborden op in de
buurt van het spelterrein.

Verdeelspel >
We moeten de spelers verdelen in families, dus gaan we op
zoek naar familietrekken. Iedereen staat in de startpositie
op één lijn. De spelleiding stelt een aantal vragen met twee
keuzeantwoorden. De deelnemers die A antwoorden, gaan een
stap vooruit, de anderen gaan een stap achteruit. Zo ga je door
tot de spelers ongeveer in het gewenste aantal groepjes staan.
Mogelijke vragen:
◆◆ Zijn je ogen eerder A) blauw of B) bruin?
◆◆ Eet je het liefste A) een appel of B) een banaan?
◆◆ Wil je liefst A) een groot huis met een kleine tuin of B) een klein
huis met een grote tuin?
◆◆ Is je lievelingskleur eerder A) rood of B) groen?
◆◆ Als maar een van beide zou bestaan, heb je dan liefst A) nacht
of B) dag?

Vertel de deelnemers dat ze kansenjetons moeten verzamelen.
Dat doen ze door zelf een opdracht of uitdaging uit te kiezen
en die tot een goed einde te brengen. Als ze een opdracht
afgewerkt of een uitdaging gewonnen hebben, komen ze bij de
spelbegeleiding. Die controleert de opdracht en geeft het aantal
kansen dat de opdracht waard was. (Die kansen zijn pokerjetons,
kroonkurkjes, kaartjes of een ander materiaal waar je er veel van
hebt.)
De opdrachten horen telkens bij een bepaald domein van het
armoedeweb. De deelnemers mogen zelf kiezen op welke
domeinen ze kansen nodig hebben, maar ze mogen niet
tweemaal na elkaar een opdracht doen uit hetzelfde domein. Elke
opdracht mag maar één keer gedaan worden.
Met die kansenjetons gaan de spelers naar het kansenpad.
Daar staat iemand van de begeleiding met het juiste pad en de
verhaallijnen per familie. De groep geeft een kansenjeton af en
doet een gokje. Als ze juist gokken, leest de spelbegeleiding voor
wat er dat jaar positief in hun familie gebeurt, het is een goede
stap in het bereiken van de dromen. Kleur het gekozen vak in
of duid het aan. Die familie mag haar volgende gok vanuit de
nieuwe positie wagen. Als ze fout gokken, leest de spelleiding
voor hoe de familie erop achteruitgaat. Duid dat niet aan op
het kansenpad, de spelers onthouden zelf welke gok ze gedaan
hebben. De deelnemers noteren die gebeurtenis op hun eigen
personagefiche zodat ze goed onthouden hoe ver ze staan in het
bereiken van hun droom.

Tip!

Als je met twee of meer mensen bent om het spel te
begeleiden, verdeel dan de taken: iemand blijft bij het
kansenpad staan en laat de deelnemers gokjes wagen, de
anderen houden de opdrachten en uitdagingen in de gaten
en delen kansenjetons uit.
Sta je er alleen voor, dan kun je de kansenjetons laten vallen.
De winnaar van de uitdaging of degene die de opdracht
heeft uitgevoerd, krijgt onmiddellijk het aantal gokjes op het
kansenpad.
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Materiaallijst>

Nabespreking>

Algemeen:

Het spel is afgelopen wanneer de eerste ploeg helemaal tot
het einde geraakt van het kansenpad en dus 2030 bereikt. Op
dat moment is het plots 2030 voor alle gezinnen. Elke familie
bekijkt aan de hand van de droomborden en de aanvullingen op
de persoonsfiches hoe ver ze nu staan in het bereiken van hun
gedroomde toekomst.
De winnaar van het spel is niet zeker de groep die als eerste
2030 bereikte. Het is de groep die het meeste dromen heeft
verwezenlijkt.
Praat over waarom bepaalde dromen niet zijn uitgekomen.
Wat valt op? Zie je verbanden tussen de domeinen? Kun je een
voorbeeld geven?
Hoe verschillen de dromen van de gezinnen?
Welke moeilijkheden hebben vooral andere moeilijkheden
veroorzaakt?
Wanneer kwam je wel een stuk vooruit? Wat kan daarbij helpen?
Kunnen mensen in armoede nog dromen?

◆◆ Droomborden en personagefiches van de verhalen die je hebt
gekozen
◆◆ Kansenjetons (dat kunnen pokerjetons, kroonkurkjes, pareltjes,
briefjes, enz. zijn - iets waar je er veel van hebt)
◆◆ Krijt om kansenpad te tekenen
◆◆ Voldoende pennen en papier

Voor de opdrachten:

◆◆ Opdrachtenaffiche waar de spelers zelf kunnen kiezen welke
opdrachten ze uitvoeren
◆◆ De droedels, sudoku, doktersbriefje, verkeersborden en logo’s
die je wilt gebruiken
◆◆ Schmink
◆◆ Bal en hoepel
◆◆ Tv-gids
◆◆ Speelkaarten
◆◆ Macramétouw
◆◆ Krant
◆◆ Vacaturekrant
◆◆ Reclameblaadjes van voedingswinkels
◆◆ Euro’s van verschillende landen

Voor de uitdagingen:

◆◆ Kegels
◆◆ Krant en schaar
◆◆ Bal, borstels, stoelen
◆◆ Twee even grote doeken
◆◆ Tien spelwimpels
◆◆ Krijt
◆◆ Zes kurken, twee kleuren verf
◆◆ Touw
◆◆ Twee emmers, een pingpongballetje, een drinkbekertje per
speler
◆◆ Dikke speelkoord, ‘geldbriefjes’
◆◆ Stoelen
◆◆ Stickers
◆◆ Kaartjes voor ‘Wie ben ik?’
◆◆ Kaartjes voor ‘Hints met beroepen’
◆◆ Een groot doek, twee hoeden
◆◆ Ballonnen
◆◆ Tafel
◆◆ Kaartjes met huishoudproducten
◆◆ Affiche met uitdagingen om uit te kiezen

De volgende inzichten worden in het gesprek duidelijk.
◆◆ Armoede is niet louter een individueel probleem, maar
evengoed een maatschappelijk probleem. Het wordt eerder
veroorzaakt door dingen die mensen overkomen. ‘Ik werd
ziek, waardoor mijn gezin en ik in de problemen raakten. We
hadden een lager inkomen’ – ‘Ik werd gediscrimineerd op het
werk, waardoor ik moeilijk aan het werk geraakte’.
◆◆ Armoede is meer dan geen geld hebben. Wie in armoede
leeft, heeft moeilijkheden op verschillende domeinen: werk,
onderwijs, huisvesting, inkomen, gezondheid, vrije tijd, gezin,
sociale contacten, justitie en mobiliteit.
◆◆ Al die domeinen zijn met elkaar verweven – zoals het
armoedeweb. Daarom is een structurele aanpak van armoede
nodig: ‘Toen de werkloosheidsuitkering omhoog ging en de
kinderbijslag anders verdeeld werd, kregen we plots heel wat
meer kansen’ - ‘De duurzame renovatiepremie heeft voor ons
gezin een groot verschil gemaakt, daardoor hebben we het
vochtprobleem kunnen aanpakken, wat een effect had op de
gezondheid van de gezinsleden.’
◆◆ Strijden tegen armoede kan alleen als we dat samen doen!
‘Toen de andere groep ons even meehielp, gingen we echt
vooruit’ – ‘Mijn personage heeft heel veel kunnen oplossen
doordat de mensen in haar buurt even de tijd namen om haar
verder te helpen’ – ‘Mijn personage ging vlot vooruit in het
bereiken van haar droom toen ze zich begrepen voelde en niet
meer gepest werd’.

Tip!

Gebruik de verhalen, de extra info bij de verhalen op p. 18
om de discussie te voeden. Laat de deelnemers vooral praten
vanuit wat zij hebben ervaren tijdens het spel.
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Bijlagen>
Uitgetekende startpositie raster
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
A

START familie Stevens

B
C

START familie Bogaerts

D
E

START familie Frank

F
G

START familie Verwimp

H
I

START familie El Amrani

J
K

START familie Janssens

L
M
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Oplossing voor spelbegeleiding
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
A

START familie Stevens

B
C

START familie Bogaerts

D
E

START familie Frank

F
G

START familie Verwimp

H
I

START familie El Amrani

J
K

START familie Janssens

L
M
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Opdrachten >

Deze opdrachten zijn één kansenjeton waard.
Deze opdrachten zijn twee kansenjetons waard.

ONDERWIJS >

Los deze drie droedels op.
MATERIAAL: droedels
OPLOSSING: werking – eend – kanarie
Maak één zin waarin alle letters van het alfabet voorkomen.
Vul een raster in met drie letters die de spelleiding koos.
VOORBEELD:
Dieren

Merken

Geografische plaats

Historische figuur

Lichaamsdelen

Nijlpaard

Nutella

Namen

Napoleon

Nek

VRIJE TIJD>
Verzin de beste slogan ooit voor jouw jeugdbeweging.
Schmink alle groepsleden in een weerverschijnsel.
MATERIAAL: schmink
Sport! Voor drie verschillende spelers van de ploeg: gooi tien keer een bal door een hoepel vanop vijf meter afstand + kop tien
keer op een bal + jongleer tien keer met de bal op de voet.
MATERIAAL: bal, hoepel
Zing ‘Ik heb de zon zien zakken in de zee’ volledig met de hele ploeg in alle opties. Er zijn zes mogelijkheden: zon zien zakken
in de zee, zon zien zeeën in de zak, zak zien zonnen in de zee, enz.
Stel een gevarieerde tv-avond samen (van 18 tot 22.30 uur) volgens de volgende criteria: je moet naar vier verschillende zenders
kijken, en er moet zeker een informatieprogramma, een serie en een documentaire bij zitten. Kondig de tv-avond aan als een
volleerde presentator of presentatrice.
MATERIAAL: tv-gids

9

HUISVESTING
Schrijf vijf tips op om water te besparen in huis.
Beeld samen een piramide uit.
Maak een kaartenhuisje van vier verdiepingen.
MATERIAAL: speelkaarten
Maak een dak boven jullie hoofd met materiaal dat je vindt op het spelterrein. Dat
wordt getest op waterdichtheid.
Verwarm jezelf: laat iemand van de groep zweten.

GEZONDHEID
Ontcijfer wat er op dit doktersbriefje staat.
MATERIAAL: doktersbriefje [download ‘doktersbriefje’ op chiro.be/kanske]
Stel een gezond dagmenu samen met een budget van € 3 per persoon per dag.
MATERIAAL: reclameblaadjes van voedingswinkels
Schrijf tien eetbare dieren op waarvan de naam begint met een k.

INKOMEN
Los deze sudoku op.
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4 8 7
5
5 6
3 1 5
8 4
7
6
5
3 1
7 2
6
9 3
9
7
3
8

3
9
5 1
3
1
7
2 5

Raad van welk land deze euro’s afkomstig zijn.
MATERIAAL: euro’s van verschillende landen. [download de ‘euro’s - landen’ op chiro.be/kanske]
Leer de ‘eindjes aan elkaar knopen’: maak vijf macramébandjes.
MATERIAAL: macramétouw

4

8

7

2

9

1

5

6

3

9

5

6

4

3

7

1

9

2

2

3

1

5

8

6

4

9

7

6

2

9

8

4

3

7

5

1

8

7

4

6

1

5

2

3

9

3

1

5

9

7

2

6

4

8

5

6

8

7

2

9

3

1

4

1

4

2

3

5

8

9

7

6

7

9

3

1

6

4

8

2
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HULPVERLENING
Leg de juiste linken: voor welk probleem kun je terecht bij welke organisatie?
CLB
CAW
Brandweer
OCMW

Een bijennest laten verdwijnen
Studieondersteuning
een leefloon aanvragen
Schuldbemiddeling

OPLOSSING:
Brandweer: een bijennest laten verdwijnen. CAW: schuldbemiddeling. OCMW: een leefloon aanvragen. CLB: studieondersteuning.
Zoek op/achterhaal waar de volgende afkortingen voor staan: BJB (Bijzondere Jeugdbijstand) – OCMW (Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn) – CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) – CGGZ (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) - MPI
(Medisch-Pedagogisch Instituut)
Waarvoor staan de volgende logo’s?

OPLOSSING: OCMW – Rode Kruis – Brandweer - Apotheek
Zoek een bepaald woord in de krant.
MATERIAAL: krant

JUSTITIE
Wat betekenen deze verkeersborden?

OPLOSSING
A: Verboden toegang voor bestuurders van een voertuig waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide
B: Vrachtwagenverkeer – verboden in te halen
C: Verboden stil te staan
D: Aanduiding slipgevaar
E: Vooraanduiding groot wild
Welke rechtbank bestaat er niet: rechtbank van tweede aanleg – politierechtbank – rechtbank van derde aanleg – kerkelijke
rechtbank?
OPLOSSING: rechtbank van derde aanleg
Zet de volgende politierangen in de juiste volgorde: commissaris – hoofdinspecteur – aspirant-inspecteur –
aspirant-hoofdinspecteur – hoofdcommissaris – inspecteur – agent – aspirant-agent – aspirant-commissaris.
OPLOSSING
hoofdcommissaris – commissaris – aspirant-commissaris – hoofdinspecteur – aspirant-hoofdinspecteur – inspecteur –
aspirant-inspecteur – agent – aspirant-agent
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SOCIALE CONTACTEN
Wat betekent de volgende zin?

15 për qind e popullsisë jeton në varfëri (Albanees)
人口的15％生活在贫困中(Chinees)
15 τοις εκατό του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας (Grieks)
15 per cent de la població viu en la pobresa (Catalaans)
Nüfusun yüzde 15’i yoksulluk içinde yaşıyor (Turks)
OPLOSSING
15 % van de bevolking leeft in armoede.
Lijst de vijf beste/slechtste manieren op om thuis te
vertellen dat je een slecht rapport hebt.
Zoek twee mensen in de groep die dezelfde ogen hebben,
een andere haarkleur, allebei met hun tong aan hun neus
kunnen, maar niet met hun tong kunnen rollen.

ARBEID EN TEWERKSTELLING >
Vouw twintig bootjes uit kladpapier.
Verzamel een kledingstuk van elke deelnemer en plooi netjes
op.

GEZIN
Los het volgende raadsel op. Twee vaders en twee zonen
gaan vissen. Iedereen vangt één vis, in totaal worden er drie
gevangen. Hoe kan dat?
OPLOSSING: zoon, vader en grootvader zijn gaan vissen

Wat doen deze mensen: chiropractor - croupier – oncoloog?
OPLOSSING: bottenkraker – persoon die achter de speeltafel
staat in een casino – specialist die bezig is met kankeronderzoek
en ‑behandeling.

Verjaardagsfeest! Geef alle ingrediënten van een klassieke
tiramisu.
OPLOSSING: lange vingers, Amaretto, mascarpone, eierdooiers,
eiwit, suiker, koffie

Vind in de vacaturekrant een job voor een van je
gezinsleden.
MATERIAAL: een vacaturekrant

Los het volgende vraagstuk op. Een moeder van 33 jaar
heeft twee kinderen van vier en twee jaar. Over hoeveel
jaar zal ze dubbel zo oud zijn als haar twee kinderen samen?
OPLOSSING: over 7 jaar
Maak een origineel dagboekverslag over jouw familie – elk
vanuit je eigen personage.
Vertaal het woord ‘tante’ in vijf talen.
Geef drie meisjesnamen voor elke letter van het alfabet.
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Uitdagingen>

Deze opdrachten zijn twee kansenjetons waard.
Deze opdrachten zijn drie kansenjetons waard.

ONDERWIJS
De minuut
Iedereen zit bijeen in een kring en sluit de ogen. Iedereen probeert om exact één minuut na het startsignaal de ogen te openen.
De ploeg van de persoon die het dichtst bij die minuut zit, wint.

Omgekeerd tellen
Ga in een kring zitten met de twee families geschrankt. De deelnemers tellen samen in wijzerzin tot 15: de eerste zegt 1,
de tweede zegt 2, enz. Wanneer de kring rond is, mag degene die 15 zei een van de cijfers vervangen door een woord (bv: 7 wordt
schoolbord). Dan tellen de groepsleden opnieuw tot 15 maar degene die 7 moest zeggen, zegt nu schoolbord. Degene die 15 zegt,
mag opnieuw een cijfer vervangen door een woord. Wie een fout maakt, valt af. Degene die als laatste overblijft, heeft gewonnen – die
ploeg mag door.

Ghost
De deelnemers zitten in een kring. Ze zeggen één voor één een letter en proberen een woord te zoeken met alle letters die al
gezegd werden. Als X geen woord meer weet, heeft hij of zij twee opties: X kan bluffen en nog een andere letter zeggen, of X kan ‘Ghost’
zeggen, waarop degene die laatst een letter zei (persoon Y) een woord met alle letters moet zeggen. Als Y daarin slaagt, dan valt X af.
Als Y dat niet kan, en dus aan het bluffen was, valt Y af. Speel door tot er maar drie overlevenden zijn. De groep die bij die drie in de
meerderheid is, krijgt drie kansenjetons.

VRIJE TIJD
Wielertoerist
Vorm met de hele groep een originele fiets en leg er zo snel mogelijk een zelf afgesproken parcours mee af.

Inhaaltikkertje
De twee ploegen staan geschrankt, iedereen op gelijke afstand van elkaar, rond een afgebakend terrein. Dat kan bijvoorbeeld
rond een gebouw zijn, of rond kegels op een grasveld. Na het startsignaal mogen ze in wijzerzin beginnen lopen en proberen ze degene
voor hen in te halen. Wie ingehaald wordt, valt af. De ploeg van wie er als laatste iemand overblijft, wint.
MATERIAAL: Regels

Viswapperen
Elke ploeg tekent een vis op krantenpapier en knipt die uit. Elke ploeg maakt een wapperinstrument. Leg de vissen op de
startpositie, bijvoorbeeld de ene kant van een lange tafel. Na het startsignaal probeert elke ploeg zijn vis zo snel mogelijk naar de
overkant te wapperen.
MATERIAAL: krant en scharen

Zittend handbal
De doelwachters zitten achter het doel, en zij hebben een borstel waarmee ze de bal uit hun doel proberen te houden. Alle
spelers moeten op hun aangeduide plaats blijven zitten. Speel je dit naast een muur, dan geeft dat mogelijkheden om via
kaatsen de bal door te spelen.
MATERIAAL: bal, borstels, voor elke speler een stoel

a

a B
B a

B a
a B

B
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HUISVESTING
Hints met huishoudproducten
De twee ploegen duiden om beurten iemand aan die een kaartje trekt en het huishoudproduct uitbeeldt voor de hele groep, de
anderen raden. De familie die het meeste van de tien kaartjes heeft geraden, wint.
MATERIAAL: kaartjes met huishoudproducten: keukenpapier – vaatwastablet – afwasmiddel – stofdoekje – allesreiniger – luchtverfrisser
– ontkalker – zwabber – bruine zeep – kristalsoda – schuurborstel – lijnolie – alcoholazijn – vlekkenverwijderaar – ontstopper

Krap behuisd
Sta met de hele groep op een doek en probeer het zo snel mogelijk om te draaien zonder de grond te raken.
MATERIAAL: twee even grote doeken

Kom maar binnen
Elke speler draagt een spelwimpel achter op de rug. Vanaf de startlijn proberen de spelers van beide ploegen in een cirkel te
geraken die zich op het speelveld van de andere ploeg bevindt. Daar gekomen, plaatsen ze een kruisje in de cirkel. Als onderweg hun
wimpel afgenomen wordt, moeten ze terugkeren naar hun eigen speelhelft. Het spel duurt twee minuten. De ploeg die dan het meeste
kruisjes heeft geplaatst, heeft gewonnen.
MATERIAAL: voor elke speler een spelwimpel en krijt

GEZONDHEID
Mazelen
Elke ploeg krijgt drie kurken met verf op. In één minuut tijd zet je zoveel mogelijk stippels van jouw kleur op het lichaam van de
deelnemers van de andere ploeg.
MATERIAAL: zes kurken en twee kleuren verf

Been gebroken
Leg om het snelst een parcours af met je been aan het been van een medegroepslid gespalkt.
MATERIAAL: touw

Dolle hond
Er is bij elke ploeg een ‘dolle hond’ die zijn of haar T-shirt achterstevoren draagt. De dolle hond moet de andere groepsleden
besmetten door hen te tikken. Zij moeten dan ook hun T-shirt omdraaien en meehelpen de anderen te tikken. De ploeg met de laatste
‘gezonde’ heeft gewonnen.

Niet besmetten
Elke ploeg krijgt als doel een emmer. Elke speler krijgt een drinkbekertje. De bedoeling is dat het pingpongballetje in de
emmer van de andere ploeg terechtkomt. Het balletje wordt van bekertje tot bekertje doorgespeeld, zodat niemand aan het besmette
pingpongballetje moet komen. De speler met het balletje gooit het dus met zijn of haar bekertje door naar het bekertje van een
ploeggenoot. Als het balletje de grond raakt, gaat het naar de andere ploeg. Er mag niet gelopen worden met het balletje. De ploeg
die als eerste drie doelpunten maakt, is de winnaar.
MATERIAAL: twee emmers, een pingpongballetje, een drinkbekertje per speler
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INKOMEN
Money money money
Zing met de families om beurten een lied dat met geld te maken heeft. De familie die als eerste geen lied meer kent, heeft
verloren.

Poen pakken
Een dik touw deelt het spelterrein in tweeën. Aan de ene kant staan alle spelers, aan de andere kant liggen er ‘geldbriefjes’,
telkens één minder dan er spelers zijn. Na het startsignaal kruipen alle spelers onder het touw. Degene die geen bankbiljet kan
bemachtigen, gaat op het touw zitten. De ploeg die als laatste overblijft, wint drie kansenjetons.
MATERIAAL: dikke speelkoord, ‘geldbriefjes’

Inbrekertje
De ene ploeg maakt een cirkel, met de handen in elkaar gehaakt. Eén speler van de andere ploeg probeert in de cirkel in te
breken. Draai daarna de rollen om. De ploeg die het snelste kon inbreken, is de winnaar.

HULPVERLENING
Steunen
Overbrug zo snel mogelijk met de hele ploeg een afstand. Er mogen maar vijf voeten en vier handen de grond raken.

Stoelenrace
Elke ploeg krijgt twee stoelen en moet zo snel mogelijk van de ene kant van het terrein naar de andere kant geraken zonder de
grond te raken.
MATERIAAL: vier stoelen

Sterke slang
Eén ploeg zit in een kring, de armen in elkaar gehaakt. De andere ploeg probeert de cirkel te breken. Daarna wordt er gewisseld.
De ploeg die het langst met de armen in elkaar gehaakt kan blijven zitten, wint.

Hulp bieden
Zorg ervoor dat degene die nog het minst ver staat op het kansenpad twee jaar vooruit gaat.

Stickersteun
Elke ploeg heeft een kapitein die de grond niet mag raken. Op elke kapitein hangen een aantal stickers. De kapiteins moeten
proberen bij elkaar stickers af te pakken, terwijl ze de grond niet mogen raken. Wie na twee minuten het meeste stickers over heeft,
wint.
MATERIAAL: stickers

JUSTITIE
Vind de dader
De twee ploegen kiezen iemand in de andere ploeg als ‘dader’ in een vechtpartij. Ze spreken dit af binnen de ploeg en vertellen
het aan de spelleiding, maar zorgen ervoor dat de andere ploeg niet te weten komt wie de ‘dader’ is. Elke ploeg krijgt een stoel. Na het
startsignaal proberen beide ploegen de ‘dader’ op de stoel te krijgen. De ploeg die daar als eerste in slaagt, heeft gewonnen!
MATERIAAL: twee stoelen

Nuchterheidstest
Alle spelers staan in de kring. Eén persoon per ploeg gaat in het midden staan. De spelers in de kring steken hun armen uit en
beginnen te draaien. De spelers in het midden bepalen samen het tempo door instructies te roepen: ‘sneller’, ‘trager’, ‘om het snelst’, enz.
Als iedereen ongeveer zat gedraaid is, roepen degenen in het midden ja en proberen zij zo snel mogelijk alle leden van de andere ploeg
te tikken.
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SOCIALE CONTACTEN
Blind vertrouwen
Teken zo goed mogelijk een complexe figuur over. Eén persoon per team tekent zonder dat
hij of zij de voorbeeldtekening gezien heeft. Een andere persoon van hun team geeft mondeling
aanwijzingen zonder dat zij zien wat hun tekenaar doet.
MATERIAAL: krijt

Wie ben ik?
Elke ploeg krijgt een kaartje met een naam van een bekende persoon. De ene ploeg raadt welke
persoon de andere ploeg in handen heeft door om beurten ja-neevragen te stellen. De ploeg die het
snelst de bekende persoon van de andere ploeg raadt, heeft gewonnen.
MATERIAAL: kaartjes met bekende mensen: Bob de Bouwer – Barack Obama – Guy Verhofstadt – Frank Deboosere – Siska Schoeters –
koningin Mathilde – Jeanne d’Arc – Clara Cleymans

Handje-klap
De twee ploegen zitten geschrankt rond een tafel met hun handen op het tafelblad. Je linkerhand ligt boven de rechterhand
van je linkerbuur, je rechterhand ligt onder de linkerhand van je rechterbuur. Iemand slaat met een hand op tafel. De handen slaan
een voor een verder, zo gaat het in wijzerzin de cirkel rond. Als iemand tweemaal met de hand op tafel klopt, keer je om en ga je in
tegenwijzerzin verder. Wie een fout maakt (bv.: slaan als het niet jouw beurt is, of niet snel genoeg slaan), neemt de hand weg waarmee
dat gebeurde. Speel door tot alle spelers van één ploeg uitgeschakeld zijn.

Uitbrekertje
De ene ploeg maakt een cirkel met de handen in elkaar gehaakt. Eén speler van de andere ploeg zet zich in de cirkel en
probeert uit te breken. Draai daarna de rollen om. De ploeg die het snelste kon uitbreken, is de winnaar.

ARBEID EN TEWERKSTELLING
Hints met beroepen
De twee ploegen duiden om beurten iemand aan die een kaartje trekt en het beroep uitbeeldt voor de hele groep, de anderen
raden. De familie die het meeste van de tien kaartjes heeft geraden, wint.
MATERIAAL: Kaartjes met beroepen: acteur – boswachter – chirurg – dakwerker – elektricien – fotograaf – garagist – hulpkok – ingenieur
– journalist – kassamedewerk(st)er – landmeter – minister – notaris – opticien

Hoedje op
Twee spelers (van elke ploeg één) houden een groot doek verticaal gespannen vast, als een muur. De andere spelers zitten
verspreid in de ruimte, elke ploeg aan één kant van het doek zodat ze elkaar niet zien. Bij elke ploeg is één speler het diensthoofd, hij of
zij zet een hoed op. Het doek wordt naar beneden gedaan. Iedereen probeert zo snel mogelijk de naam te zeggen van de speler van de
andere ploeg die de hoed op heeft. Het doek wordt vijf keer naar beneden gedaan.
MATERIAAL: een groot doek, twee hoeden
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GEZIN
Bolle buiken

Leg om het snelst een parcours af met een ballon gekneld tussen de twee buiken van ploeggenoten.
MATERIAAL: ballonnen

Opvangen
Voor twee ploegen, ze krijgen elk twee jetons. Een vrijwilliger van elke familie staat boven op een tafel met de rug naar de groep
toe. Op de grond nemen de families elkaars handen vast. De speler op de tafel laat zich vallen, de rest vangt hem of haar op. Elke ploeg
waarvan iemand dit probeert, krijgt een punt.
MATERIAAL: tafel

Familie Stevens>
De familie Stevens is een nieuw samengesteld gezin. Mama Wendy had al een dochter en een zoon: Sara en Jonas. Papa Luc had al een dochter
Katrien. Het gezin woont in 2015 in een huurappartement met heel wat vocht en schimmel, daardoor moeten ze heel erg hun best doen om
vooruit te komen. Ze moeten elke keer twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Mama Wendy

Is 35 jaar in 2015. Ze werkte als schoonmaakster maar heeft door die zware job ernstige rugproblemen gekregen. Ze is sinds enkele maanden
thuis om te herstellen, maar dat verloopt heel moeizaam. Ze krijgt een ziekte-uitkering. Wendy heeft geen diploma secundair onderwijs, ze wilde
vroeger altijd kapster worden.

Familie Stevens
De familie Stevens is een nieuw samengesteld gezin. Mama Wendy had al een dochter en een zoon: Sara en Jonas. Papa Luc had al een dochter
Katrien. Het gezin woont in 2015 in een huurappartement met heel wat vocht en schimmel, daardoor moeten ze heel erg hun best doen om
vooruit te komen. Ze moeten elke keer twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Papa Luc

Is veertig jaar in 2015. Hij werkt in een garage voor moto’s vlak bij de deur. Hij heeft zijn diploma carrosserie. Hoewel hij zot is van moto’s, heeft hij
er zelf geen want dat is te duur.

Familie Stevens
De familie Stevens is een nieuw samengesteld gezin. Mama Wendy had al een dochter en een zoon: Sara en Jonas. Papa Luc had al een dochter
Katrien. Het gezin woont in 2015 in een huurappartement met heel wat vocht en schimmel, daardoor moeten ze heel erg hun best doen om
vooruit te komen. Ze moeten elke keer twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Sara

Is de dochter van Wendy. Ze is vijftien jaar, studeert wetenschappen-wiskunde en wil graag dierenarts worden. Ze heeft astma, wat erger wordt
door het vocht en de schimmel in huis.

Familie Stevens
De familie Stevens is een nieuw samengesteld gezin. Mama Wendy had al een dochter en een zoon: Sara en Jonas. Papa Luc had al een dochter
Katrien. Het gezin woont in 2015 in een huurappartement met heel wat vocht en schimmel, daardoor moeten ze heel erg hun best doen om
vooruit te komen. Ze moeten elke keer twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Jonas

Is de zoon van Wendy. Hij is dertien jaar, hij heeft net zijn eerste jaar gedaan in de A-stroom, maar hij was er niet door en gaat naar de B-stroom, in
een andere school. Dat vindt hij heel jammer, omdat hij heel wat vrienden had in de klas. Hij is bang zijn sociale contacten te verliezen. Hij voetbalt
graag, maar is niet bij een club aangesloten.

Familie Stevens >
De familie Stevens is een nieuw samengesteld gezin. Mama Wendy had al een dochter en een zoon: Sara en Jonas. Papa Luc had al een dochter
Katrien. Het gezin woont in 2015 in een huurappartement met heel wat vocht en schimmel, daardoor moeten ze heel erg hun best doen om
vooruit te komen. Ze moeten elke keer twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Katrien

Is de dochter van papa Luc. Ze is zeventien jaar en zit in haar vijfde jaar voeding-verzorging. Ze wil graag met kinderen werken later. Ze heeft een
weekendjob in de horeca. Ze wil graag haar rijbewijs halen, maar dat is moeilijk aangezien er thuis geen auto is en rijlessen erg duur zijn.

Familie Bogaerts
Mama Chantal was getrouwd met Marc en kreeg met hem twee dochters: Celine en Frauke. Tien jaar geleden overleed Marc. Enkele jaren daarna
leerde Chantal Dirk kennen. Zij kregen samen twee zoontjes: Elias en Daan. Enkele maanden geleden hebben Chantal en Dirk besloten om uit
elkaar te gaan. Het gezin woont sindsdien in een klein huurhuisje en staat op de wachtlijst voor een sociale woning. Dit gezin moet elke keer twee
opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Mama Chantal

Is 35 jaar. Ze werkt deeltijds als leerkracht geschiedenis in de derde graad van het secundair onderwijs. Ze krijgt een aanvullend
overlevingspensioen sinds het overlijden van haar man. Sinds ze er alleen voor staat, is het vaak een heel geregel om opvang en vervoer te voorzien
voor de kinderen. Gelukkig springt oma af en toe in. Chantal heeft nog weinig vrienden en is eigenlijk alleen bezig met de kinderen. Ze droomt er
al lang van om eens naar Rome te gaan.

Familie Bogaerts <>
Mama Chantal was getrouwd met Marc en kreeg met hem twee dochters: Celine en Frauke. Tien jaar geleden overleed Marc. Enkele jaren daarna
leerde Chantal Dirk kennen. Zij kregen samen twee zoontjes: Elias en Daan. Enkele maanden geleden hebben Chantal en Dirk besloten om uit
elkaar te gaan. Het gezin woont sindsdien in een klein huurhuisje en staat op de wachtlijst voor een sociale woning. Dit gezin moet elke keer twee
opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Celine

Is de oudste dochter van het gezin. Ze is zestien jaar en doet niets liever dan op haar broertjes en zus passen. Ze wil later ook graag een groot
gezin. Ze zit momenteel in het vierde jaar van de opleiding toerisme. En dat vindt ze wel leuk!

Familie Bogaerts
Mama Chantal was getrouwd met Marc en kreeg met hem twee dochters: Celine en Frauke. Tien jaar geleden overleed Marc. Enkele jaren daarna
leerde Chantal Dirk kennen. Zij kregen samen twee zoontjes: Elias en Daan. Enkele maanden geleden hebben Chantal en Dirk besloten om uit
elkaar te gaan. Het gezin woont sindsdien in een klein huurhuisje en staat op de wachtlijst voor een sociale woning. Dit gezin moet elke keer twee
opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Frauke

Is dertien jaar en is een echte bolleboos. Ze doet het heel goed op school en zit thuis voortdurend achter de boeken. Ze heeft weinig vrienden op
school. Ze wil heel graag verder studeren, maar weet al dat dat met de huidige financiële toestand van het gezin niet makkelijk zal zijn.

Familie Bogaerts
Mama Chantal was getrouwd met Marc en kreeg met hem twee dochters: Celine en Frauke. Tien jaar geleden overleed Marc. Enkele jaren daarna
leerde Chantal Dirk kennen. Zij kregen samen twee zoontjes: Elias en Daan. Enkele maanden geleden hebben Chantal en Dirk besloten om uit
elkaar te gaan. Het gezin woont sindsdien in een klein huurhuisje en staat op de wachtlijst voor een sociale woning. Dit gezin moet elke keer twee
opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Elias

Is zes jaar. Hij is altijd al heel sportief en lenig geweest. Zijn papa gelooft dat hij een topvoetballer kan worden!

Familie Bogaerts
Mama Chantal was getrouwd met Marc en kreeg met hem twee dochters: Celine en Frauke. Tien jaar geleden overleed Marc. Enkele jaren daarna
leerde Chantal Dirk kennen. Zij kregen samen twee zoontjes: Elias en Daan. Enkele maanden geleden hebben Chantal en Dirk besloten om uit
elkaar te gaan. Het gezin woont sindsdien in een klein huurhuisje en staat op de wachtlijst voor een sociale woning. Dit gezin moet elke keer twee
opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Daan

Is drie jaar en begrijpt nog niet zoveel van wat er allemaal in zijn gezin aan het gebeuren is. Hij heeft een sterk karakter, en het is duidelijk dat hij
heel creatief zal zijn.

familie Frank
Christa en Ann leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze hadden beiden een grote kinderwens en
hebben zeer veel geld betaald voor verschillende ivf-behandelingen. Vijf jaar geleden bracht Christa hun dochter Justine ter wereld. Drie jaar
geleden werd Ann zwanger van Aaron. De familie Frank heeft een adoptiezoontje uit Senegal: Ben. Het gezin woont in de stad, in een te klein
appartement. Ze dromen ervan om een huis te bouwen aan de rand van de stad. Omdat ze achter staan met het betalen van de facturen moeten
ze telkens twee opdrachten doen om een kans te verdienen op het kansenpad.

Mama Christa

Is 36 jaar en werkt deeltijds als verpleegkundige. Ze heeft hierdoor heel wat last aan haar rug. Drie kinderen op korte tijd, dat brengt heel wat chaos
met zich mee. Het is allemaal wat drukker dan gedacht. Christa heeft in het verleden al eens een depressie gehad, ze is bang om te hervallen.

familie Frank
Christa en Ann leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze hadden beiden een grote kinderwens en
hebben zeer veel geld betaald voor verschillende ivf-behandelingen. Vijf jaar geleden bracht Christa hun dochter Justine ter wereld. Drie jaar
geleden werd Ann zwanger van Aaron. De familie Frank heeft een adoptiezoontje uit Senegal: Ben. Het gezin woont in de stad, in een te klein
appartement. Ze dromen ervan om een huis te bouwen aan de rand van de stad. Omdat ze achter staan met het betalen van de facturen moeten
ze telkens twee opdrachten doen om een kans te verdienen op het kansenpad.

Mama Ann

Is veertig jaar en werkt als zelfstandig kinesitherapeute in een groepspraktijk. Ze doet nu heel veel uren en zou het niet erg vinden om wat minder
te gaan werken, zodat ze wat meer thuis kan zijn bij de kinderen. Ann is altijd geïnteresseerd geweest in Afrika.

familie Frank
Christa en Ann leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze hadden beiden een grote kinderwens en
hebben zeer veel geld betaald voor verschillende ivf-behandelingen. Vijf jaar geleden bracht Christa hun dochter Justine ter wereld. Drie jaar
geleden werd Ann zwanger van Aaron. De familie Frank heeft een adoptiezoontje uit Senegal: Ben. Het gezin woont in de stad, in een te klein
appartement. Ze dromen ervan om een huis te bouwen aan de rand van de stad. Omdat ze achter staan met het betalen van de facturen moeten
ze telkens twee opdrachten doen om een kans te verdienen op het kansenpad.

Justine

Is vijf jaar en het langverwachte eerste dochtertje van Christa en Ann. Ze is erg gevoelig en pikt heel snel zaken op. Ze is heel sociaal tegen mensen
die ze nog niet kent.

familie Frank
Christa en Ann leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze hadden beiden een grote kinderwens en
hebben zeer veel geld betaald voor verschillende ivf-behandelingen. Vijf jaar geleden bracht Christa hun dochter Justine ter wereld. Drie jaar
geleden werd Ann zwanger van Aaron. De familie Frank heeft een adoptiezoontje uit Senegal: Ben. Het gezin woont in de stad, in een te klein
appartement. Ze dromen ervan om een huis te bouwen aan de rand van de stad. Omdat ze achter staan met het betalen van de facturen moeten
ze telkens twee opdrachten doen om een kans te verdienen op het kansenpad.

Aaron

Is drie jaar en is altijd een heel rustig baasje geweest. Hij is een echt moederskindje en trekt heel erg naar Ann. Zij neemt hem weleens mee naar de
kinepraktijk, dat vindt hij heerlijk!

familie Frank
Christa en Ann leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze hadden beiden een grote kinderwens en
hebben zeer veel geld betaald voor verschillende ivf-behandelingen. Vijf jaar geleden bracht Christa hun dochter Justine ter wereld. Drie jaar
geleden werd Ann zwanger van Aaron. De familie Frank heeft een adoptiezoontje uit Senegal: Ben. Het gezin woont in de stad, in een te klein
appartement. Ze dromen ervan om een huis te bouwen aan de rand van de stad. Omdat ze achter staan met het betalen van de facturen moeten
ze telkens twee opdrachten doen om een kans te verdienen op het kansenpad.

Ben

Is vijf jaar en is net geadopteerd vanuit Senegal. Hij heeft het nog heel erg moeilijk om zich aan te passen en heeft veel heimwee naar zijn
geboorteland.

Familie Verwimp
Dirk en Christine wonen met hun drie zonen in een groot huis met vijf slaapkamers, aan de rand van de stad. Zij en hun kinderen komen niets
tekort. Ze hebben twee wagens: een voor Dirk en een voor Christine. De kinderen gaan alle drie met de trein of bus naar school, aangezien er een
vlotte verbinding is. De kosten om het huis te onderhouden, zijn wel redelijk hoog, maar uiteindelijk was dat nooit een probleem.
Deze familie moet maar één opdracht doen voor ze gokjes kunnen wagen op het kansenpad.

Papa Dirk

Is vijftig jaar. Hij is bedrijfsleider van een communicatie- en pr-bedrijf. Het gaat het laatste jaar minder goed met zijn bedrijf. Dirk gelooft echter
dat dit een tijdelijke dip is ten gevolge van de economische crisis. Na een moeilijk jaar kan het nu alleen maar weer beter gaan. Dirk leeft voor zijn
bedrijf. Hij wil carrière maken en meer en meer geld verdienen. Hij wil ervoor zorgen dat zijn gezin niets tekort komt. Hij zou graag een eigen villa
met een zwembad bouwen.

Familie Verwimp
Dirk en Christine wonen met hun drie zonen in een groot huis met vijf slaapkamers, aan de rand van de stad. Zij en hun kinderen komen niets
tekort. Ze hebben twee wagens: een voor Dirk en een voor Christine. De kinderen gaan alle drie met de trein of bus naar school, aangezien er een
vlotte verbinding is. De kosten om het huis te onderhouden, zijn wel redelijk hoog, maar uiteindelijk was dat nooit een probleem.
Deze familie moet maar één opdracht doen voor ze gokjes kunnen wagen op het kansenpad.

Mama Christine

Is 48 jaar. Zij is architecte en werkt in een bureau dat de laatste jaren gegroeid is. Kort geleden is er bij haar chronischevermoeidheidssyndroom
(CVS) vastgesteld. Dat is een gezondheidsprobleem waarbij er sprake is van slopende vermoeidheid die maanden of zelfs jaren kan aanslepen.
Patiënten hebben een groot aantal lichamelijke en psychische klachten en geen weerstand tegen stress. Toch blijft ze aan het werk, omdat ze het
hoge werktempo moet kunnen volgen. Er blijven namelijk nieuwe klanten bij komen die ze niet kan weigeren.
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tekort. Ze hebben twee wagens: een voor Dirk en een voor Christine. De kinderen gaan alle drie met de trein of bus naar school, aangezien er een
vlotte verbinding is. De kosten om het huis te onderhouden, zijn wel redelijk hoog, maar uiteindelijk was dat nooit een probleem.
Deze familie moet maar één opdracht doen voor ze gokjes kunnen wagen op het kansenpad.

Olivier

Is de oudste zoon van Christine en Dirk. Hij is achttien jaar. Hij zit in zijn laatste jaar economie-wiskunde. Hij wil volgend jaar starten met de
opleiding communicatiewetenschappen zodat hij later bij zijn vader aan de slag kan in het bedrijf. Wie weet kan hij zijn vader wel opvolgen?
Olivier houdt van exclusieve, snelle wagens.
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tekort. Ze hebben twee wagens: een voor Dirk en een voor Christine. De kinderen gaan alle drie met de trein of bus naar school, aangezien er een
vlotte verbinding is. De kosten om het huis te onderhouden, zijn wel redelijk hoog, maar uiteindelijk was dat nooit een probleem.
Deze familie moet maar één opdracht doen voor ze gokjes kunnen wagen op het kansenpad.

Quinten

Is de tweede zoon van Christine en Dirk. Hij is zestien jaar. Hij is een heel sociale jongen. Hij zit ondertussen al vijf jaar in de plaatselijke Chirogroep.
Momenteel volgt hij humane wetenschappen. Hij wil later psycholoog worden, maar zijn ouders willen dat hij na het behalen van zijn secundair
diploma een master probeert in de rechten.
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vlotte verbinding is. De kosten om het huis te onderhouden, zijn wel redelijk hoog, maar uiteindelijk was dat nooit een probleem.
Deze familie moet maar één opdracht doen voor ze gokjes kunnen wagen op het kansenpad.

Diederik

Is de jongste zoon. Hij is veertien jaar. Momenteel zit hij in zijn derde jaar Grieks-Latijn. Hij is een artistieke duizendpoot. Hij voelt zich heel goed
in de naschoolse tekenlessen. Hij is heel goed in tekenen, schilderen, boetseren, enz. maar is alles behalve sociaal aangelegd. Diederik is gek op de
kunstscène in Parijs.

Familie El Amrani
Farouk en Marima trouwden in Marokko toen Marima nog maar achttien was. Ze hebben samen drie dochters: Farida, Aisha en Leila. Farouk zag
geen toekomst meer voor zijn gezin in Marokko. Het gezin emigreerde vorig jaar naar België. Ze wonen momenteel in een stadswoning met maar
twee slaapkamers, slechte beglazing en isolatie, geen warm water en geen verwarming. Zij konden deze woning op de privémarkt huren aan een
spotprijs. Het gezin heeft geen wagen. Er wordt hen aangeraden om de fiets te nemen. Dat is niet zo evident, want ze hebben nog nooit gefietst.
Het gezin spreekt geen Nederlands. Hun moedertaal is Arabisch. De familie moet twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het
kansenpad.

Papa Farouk

Is vijftig jaar. Hij is hoogopgeleid als bio-ingenieur. In Marokko geraakte hij niet aan werk. Tijdens zijn doctoraatsstudie liep hij in België stage. Hij
hoopt in België werk te vinden. Farouk spreekt dankzij zijn opleiding vloeiend Engels.
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kansenpad.

Mama Marima

Is 37 jaar. Ze trouwde op jonge leeftijd en kreeg snel kinderen. Daardoor is ze altijd thuisgebleven om voor de kinderen te zorgen en het
huishouden te doen, en was een opleiding niet nodig. Ze spreekt enkel Arabisch. In Marokko was ze enorm geliefd en bracht ze geregeld alle
vrouwen uit de buurt bijeen. Dat vond ze erg plezant.
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Farida

Is de oudste dochter, ze is zeventien jaar. Farida vindt het niet leuk dat ze moesten verhuizen en dat ze Marokko en haar vele vrienden heeft moeten
achterlaten. In België kent ze niemand, en ze spreekt de taal niet. Ze voelt zich zo alleen. Farida wil graag iets in de verkoop doen. Ze moet met
haar jongere zussen één kamer delen en dat vindt ze helemaal niet leuk. Ze is te oud om een kamer te delen. Ze wil wat privacy.
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kansenpad.

Aisha

Is vijftien jaar. Zij is zeer sociaal en ziet de verhuis wel als een uitdaging. In Marokko had ze wel enkele vriendinnetjes – en die zal ze wel missen –
maar ze zal hier wel snel nieuwe vriendinnen vinden! Aisha was een goede studente in Marokko. Ze is een krak in talen. Naast haar moedertaal
spreekt ze Engels en Frans. Aisha houdt van fotografie. Het is toch leuk om je herinneringen te kunnen vastleggen op beeld?
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Het gezin spreekt geen Nederlands. Hun moedertaal is Arabisch. De familie moet twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het
kansenpad.

Leila

Is de jongste dochter. Zij is twaalf jaar. In Marokko noemden de leerkrachten haar al een hevig kind. Zij ging helemaal niet graag naar school, ze
vond het allemaal veel te moeilijk. Ze had in Marokko op school maar weinig vriendinnen en speelde veel alleen.

Familie Janssens
Karin en Rudy zijn ondertussen al 25 jaar gelukkig getrouwd en zijn de ouders van twee tieners: Kenneth en Deborah. Eén jaar geleden kwam de
moeder van Karin, oma Maria, bij hen inwonen omdat zij niet meer in staat is om alleen te wonen. Het gezin woont in een kleine gezinswoning
op het platteland met vier slaapkamers. De woning is echter niet aangepast aan de zorgen en noden van oma Maria, en ook niet aan die nieuwe
woonvorm. Het is moeilijk om rond te komen met het loon van Karin, de werkloosheidsuitkering van Rudy en het klein pensioentje van oma Maria.
Dit gezin moet elke keer twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Mama Karin

Is vijftig jaar. Zij werkt voltijds als opvoedster in een gesloten jeugdinstelling. Ze doet dit werk zeer graag, maar het is een zeer zware job met af en
toe nacht- en weekendwerk. Ze wil graag minder gaan werken om beter voor haar moeder te kunnen zorgen, die meer en meer zorg vraagt. Ze
kookt heel graag, maar heeft meestal te weinig tijd om zich hier echt in uit te leven.
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moeder van Karin, oma Maria, bij hen inwonen omdat zij niet meer in staat is om alleen te wonen. Het gezin woont in een kleine gezinswoning
op het platteland met vier slaapkamers. De woning is echter niet aangepast aan de zorgen en noden van oma Maria, en ook niet aan die nieuwe
woonvorm. Het is moeilijk om rond te komen met het loon van Karin, de werkloosheidsuitkering van Rudy en het klein pensioentje van oma Maria.
Dit gezin moet elke keer twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Papa Rudy

Is 48 jaar. Hij werkte al sinds zijn 25 jaar in de automobielsector, maar door de financiële crisis werd hij ontslagen. Hij krijgt nu een lage
werkloosheidsuitkering. Hij heeft het er enorm moeilijk mee dat hij niet kan werken om zijn gezin te onderhouden. Hij zoekt al twee jaar naar een
nieuwe job, maar door zijn leeftijd is dat niet makkelijk. Zijn hobby is vissen.
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op het platteland met vier slaapkamers. De woning is echter niet aangepast aan de zorgen en noden van oma Maria, en ook niet aan die nieuwe
woonvorm. Het is moeilijk om rond te komen met het loon van Karin, de werkloosheidsuitkering van Rudy en het klein pensioentje van oma Maria.
Dit gezin moet elke keer twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Oma Maria

Oma Maria is 76 jaar. Zij is de moeder van Karin. Ze krijgt maar een klein pensioen omdat ze tijdens haar carrière enkele jaren thuis bleef voor
de kinderen. Ze wil wel graag in een woonzorgcentrum wonen, maar dat is niet mogelijk. Ze woont nu bij Karin, maar ziet dat ze daar veel last
veroorzaakt.
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op het platteland met vier slaapkamers. De woning is echter niet aangepast aan de zorgen en noden van oma Maria, en ook niet aan die nieuwe
woonvorm. Het is moeilijk om rond te komen met het loon van Karin, de werkloosheidsuitkering van Rudy en het klein pensioentje van oma Maria.
Dit gezin moet elke keer twee opdrachten doen voor ze een gokje mogen wagen op het kansenpad.

Kenneth

Kenneth is de zoon van Karin en Rudy. Hij is zeventien jaar. Hij is metselaar met een leercontract en dat doet hij zeer graag. Hij vindt het tof om zijn
handen uit de mouwen te steken. Hij kan niet wachten om te beginnen werken. Hij is al twee jaar samen met Ellen.
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Deborah

Dochter Deborah is vijftien jaar. Zij volgt al een aantal jaar handel. Tot nu toe doorloopt ze haar schoolcarrière zonder veel problemen. Deborah wil
echter graag model worden en is daar veel mee bezig. Het is duidelijk dat haar passie meer daar ligt dan in de handel.

Extra info bij de verhalen >

Deze extra informatie kun je gebruiken om de verhalen extra
inhoudelijk te staven. Als je niet alle verhalen kunt spelen, kun je
hier bekijken welke het meest aansluiten bij jouw doelgroep.

HUISVESTING
Renovatiepremies
Dit vind je bij de families Stevens, Frank, Verwimp, El Amrani
en Janssens.
Een goede woning is voor mensen in armoede vaak beperkt tot
een woning die min of meer betaalbaar is. Met alle gevolgen van
dien. De energiekosten lopen hoog op, er zijn vochtproblemen
of andere ernstige gebreken. Meestal is de totale woonkost te
hoog om te dragen. De voorbije jaren zijn onze woningen wel
al energiezuiniger geworden, maar de vochtproblemen zijn
toegenomen!
Als je eigenaar bent, heb je het voordeel dat je zeker bent van
je woning. Je hebt een dak boven je hoofd en kunt dat niet – of
toch moeilijk – verliezen. Maar voor wie als eigenaar een laag
inkomen heeft, kunnen kosten aan het huis voor aanpassingen
en renovaties wel zwaar doorwegen. Bovendien eist de regering
dat iedereen tegen 2020 bepaalde maatregelen en aanpassingen
doet, om woningen energiezuiniger te maken.
Hoe kunnen we dit aanpakken? Enerzijds is er nood aan
informatie, op maat van de meest kwetsbare bewoners.
Daarnaast zullen er grotere aanpassingen aan woningen nodig
zijn in de strijd tegen vocht. Hiervoor zullen de nodige middelen
vrijgemaakt moeten worden in de ondersteuning van eigenaars,
verhuurders en huurders. Welzijnszorg vraagt in de campagne
‘Een toekomst zonder armoede’ aan de regering om een groot
renovatiepact af te sluiten dat aandacht heeft voor de structurele
problemen aan woningen, isolatie en energiezuinigheid,
maar ook voor de grote vochtproblemen. De regering moet
renovatiemaatregelen nog meer aanmoedigen, zowel op de huurals op de woonmarkt.

Sociale woningen
Dit vind je bij de families Stevens en Bogaerts.
Momenteel is de sociale woonmarkt en vooral de sociale
huurmarkt nog veel te klein. Slechts 6,7 % van de woningen zijn
sociale woningen. Bovendien snoeit Vlaanderen met de huidige
regering 15 % in de middelen voor de sociale huurwoningen en
stelt ze de eigen doelstellingen voor het bouwen van 43 000 extra
sociale huurwoningen nog maar eens bij. Deze keer van 2023 tot
2025, terwijl de oorspronkelijke doelstelling tegen 2020 was. De
overheid ondersteunt in het woonbeleid dus vooral de gezinnen
die bovenaan op de inkomensladder staan. Wie een laag inkomen
heeft, moet hopen dat hij of zij snel aan een sociale woning
geraakt.
Sociale huisvesting biedt – voorlopig? – meer woonzekerheid en
zekerheid over de betaalbaarheid. Dat geldt evenwel niet voor
iedereen. Het grootste probleem bij de sociale huisvesting is het
tekort aan woningen: er worden 148 000 woningen verhuurd,
maar er staan nog zo’n 107 000 mensen op de wachtlijst! Kortom:
de regering kan het zich niet veroorloven om de doelstelling uit
te stellen om meer sociale huurwoningen te creëren. Er zijn zo
snel mogelijk extra sociale huurwoningen nodig, en het zal niet
voldoende zijn om 43 000 woningen extra te bouwen aangezien
er meer dan 100 000 mensen op de wachtlijst staan.

INKOMEN
Kinderbijslag
Dit vind je bij de families Stevens, Bogaerts, Frank, Verwimp
en El Amrani.
Kinderbijslag is een maandelijkse toelage voor iedereen die een
of meer kinderen heeft. De regeling verschilt voor werknemers,

ambtenaren en zelfstandigen.
Je vraagt dit aan bij het kinderbijslagfonds, of als je zelfstandige
bent bij het sociaal verzekeringsfonds. Op dit moment wordt
er veel nagedacht over de hervorming van de kinderbijslag. De
voorstellen lopen nogal uiteen. De schrik zit erin dat mensen in
armoede getroffen zullen worden als er geen sociale correcties
zijn, omdat gezinnen in armoede vaak grote gezinnen zijn.

Werkloosheidsuitkering
Dit vind je bij de families Bogaerts en Frank.
Als je je job verliest, kom je in bepaalde gevallen in aanmerking
voor een werkloosheidsuitkering. Je krijgt zo’n uitkering als
je een tijd in loondienst gewerkt heb. De Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA) bepaalt of je er recht op hebt of
niet en hoe hoog het bedrag zal zijn. Je moet dat aanvragen
bij de vakbond. Als je zelf ontslag nam, ben je niet altijd
uitkeringsgerechtigd!
Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van het loon dat je verdiende
in je laatste job en van je huidige gezinssituatie. Wanneer je
gezinssituatie verandert, kan het bedrag van je uitkering dus
veranderen.
Het bedrag van de uitkering zal na verloop van tijd zakken – dat
heet degressiviteit. Hoe langer je werkloos bent, hoe minder
uitkering je krijgt. Zo wil de regering stimuleren dat je als
werkloze zo snel mogelijk weer aan de slag gaat.
Het is nodig dat de werkloosheidsuitkeringen opgetrokken
worden, die bedragen liggen nog altijd onder de
armoederisicogrens. Meer dan 1,6 miljoen mensen in ons land
moeten rondkomen met een inkomen dat onder die Europese
armoedegrens ligt. Voor een alleenstaande ligt dat op € 1028,30,
voor een koppel op € 1542 en voor een koppel met twee kinderen
op € 2364 (berekening VVSG). Dat is mensonwaardig: volwaardig
deelnemen aan de maatschappij lukt niet.
Tijdens de vorige campagne van Welzijnszorg vroeg de
organisatie om alle uitkeringen en vervangingsinkomens, dus ook
de werkloosheidsuitkering, op te trekken: minstens tot aan de
armoedegrens én voor alle gezinstypes.

SOCIALE CONTACTEN
Sociale uitsluiting
Dit vind je bij alle families.
Sociale uitsluiting is een tekort aan sociale contacten. Dat kan
verschillende oorzaken hebben: je wordt ziek, je kent weinig
mensen in de buurt, je hebt geen tijd of geld om deel te nemen
aan het ‘maatschappelijk verkeer’. En wie geen toegang heeft
tot onderwijs, huisvesting en zorg heeft geen toegang tot de
‘aspecten van sociaal burgerschap’. Ook dat wordt als sociale
uitsluiting gezien. Luisteren naar mensen in armoede, en hen
erkenning geven in wat ze wél kunnen en hebben, kan daarom al
een groot verschil maken.

Tip!

Meer info over de campagne van Welzijnszorg en over
bouwen aan een toekomst zonder armoede vind je op
welzijnszorg.be
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Verhalen
Familie Stevens>
2016

2021

+ Jonas kan eindelijk beginnen voetballen in clubverband
dankzij de sportpremies van de gemeente. Hij vindt zijn draai
volledig in de ploeg. Katrien studeert af in de richting voedingverzorging, ze wil nog een zevende jaar kinderzorg volgen.

+ Er worden een heel groot aantal sociale woningen bij
gebouwd, waardoor de wachttijd inkort. De families die een
sociale woning nodig hebben, kunnen er direct één krijgen.
Jonas verhuist naar een sociale woning, zodat hij zijn leven weer
een beetje in eigen handen kan nemen. Dat maakt een groot
verschil voor de sfeer thuis. Het gezin krijgt een extra kans. Sara
behaalt haar bachelordiploma dierenverzorging. Tijdens haar
laatste jaar leert ze Dieter kennen. Ze gaan samen aan de slag in
een dierenasiel.

- Jonas gaat absoluut niet graag naar school. Zijn gedrag loopt
de spuigaten uit, hij wordt van school gestuurd. Hierdoor moet
hij weer afscheid nemen van vrienden.

2017

-

+ De kinderbijslag wordt grondig hervormd. Dat is een serieuze

Wendy moet een half jaar revalidatietherapie volgen na haar
operatie. Ze heeft nog altijd last van haar rug en die therapie kost
toch wel wat geld.

-

2022

meevaller. Vanaf nu moeten jullie per keer maar één opdracht
meer doen.

Jonas zit in een nieuwe school, opnieuw tussen allemaal
nieuwe mensen. Hij is nergens in geïnteresseerd en voelt zich er
niet thuis. Katrien doet een zevende jaar kinderzorg maar ze wil
ook al wat geld verdienen. Ze werkt zo hard in de horeca dat ze
haar jaar moet overdoen.

2018

+ Jonas is nu zestien en krijgt de kans om deeltijds te werken
in hetzelfde bedrijf als papa Luc. Hij doet dat heel graag. Sara
kiest voor de opleiding dierenverzorging. Dat is maar drie jaar
studeren, dus financieel beter haalbaar. Katrien heeft haar
theorielessen voor haar rijbewijs B kunnen volgen op school,
ze betaalt de rijlessen met het extra geld dat ze verdient in de
horeca. Ze behaalt haar rijbewijs.

- Wendy krijgt een depressie. Haar dagen lijken eindeloos lang.

+ Sara en Dieter gaan samenwonen in een vochtvrij
appartement. Dat zorgt ervoor dat haar astma verbetert.

-

Jonas is nog altijd op zoek naar werk. Dat weegt zwaar door
op zijn gemoed en hij komt minder en minder buiten. Hij raakt
geïsoleerd en krijgt een depressie, psychologische hulp is te duur.

2023

+ Katrien trekt in bij haar vriend Wim. Ze hebben allebei een
vaste job en kunnen veel geld sparen. Jonas vindt eindelijk werk:
hij kan aan de slag in een fabriek. Niet zijn droomjob, maar hij
komt weer buiten en het brengt geld in het laatje.

- Dieter verliest zijn job, net terwijl Sara zwanger is van hun
eerste kindje.

2019

2024

+ Een klant van de motorwinkel is zo gelukkig met het werk van
Luc dat hij zijn tweede motor aan hem cadeau doet. Er is nog wat
werk aan maar Luc kan dat wel repareren en is dolgelukkig. Hij
krijgt opslag op het werk. Katrien studeert af, ze gaat aan de slag
in de crèche waar ze stage deed. Ze leert Wim kennen, met wie ze
een relatie begint.

+ Wendy rondt haar opleiding als kapster af. Ze werkt samen
met de kapster in de buurt, bij wie ze één dag in de week aan de
slag kan. Ze doet dat heel graag en leert veel mensen kennen
in de buurt. Katrien start, met hulp van haar partner Wim, als
onthaalmoeder. Ze wordt zwanger van een tweeling. Sara krijgt
een dochter Ella. Ze kan blijven werken doordat Wendy drie
dagen in de week op Ella past. De andere dagen gaat Ella naar
onthaalmoeder Katrien.

-

Jonas maakt een testritje met een moto waar je pas op je 21e
mee mag rijden, en hij wordt betrapt. Zijn leercontract wordt
stopgezet, en hij moet naar de jeugdrechtbank, wat heel wat
kosten meebrengt.

2020

+ De operatie aan de rug van Wendy wordt mogelijk door
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het hogere loon van Luc. Dat doet Wendy dromen van een
job, ze begint aan een kappersopleiding. Jonas maakt zijn
opleiding niet af.

-

Met Jonas gaat het van kwaad naar erger. Hij wil weer gaan
werken maar voor een echte job is hij nog te jong, en voor een
nieuw leercontract moet hij een blanco strafblad hebben.

-

Kind & Gezin komt op controle bij Katrien voor haar
kinderopvang. Ze moet enkele verbouwingen doen en zal
hiervoor een lening aangaan bij de bank.

2025

+ Er komt een renovatiepremie waardoor iedereen (ook
gezinnen in armoede) kunnen investeren in duurzame, groene
maatregelen voor hun huis. Door het extra inkomen van Wendy
en van Luc is er een spaarpotje. Hiermee kunnen ze een lening
aangaan bij de bank en een eigen woning kopen. Met de nieuwe
renovatiepremies kunnen ze er voor relatief weinig geld een
energiezuinige woning van maken. Katrien bevalt van Louis en
Robin.

-

Katriens zoontje Robin heeft wat zuurstoftekort gehad, wat
heel wat extra ziekenhuiskosten met zich meebrengt.

Familie Stevens
2026

+ Katrien heeft voldoende geld gespaard om een gezinswagen
te kopen.

- Luc verliest zijn werk.
2027

+ Jonas vindt eindelijk zijn droomjob.

-

De relatie tussen Katrien en haar vriend Wim loopt stuk. Ze
komt weer bij Wendy en Luc wonen. Het is daardoor erg vol en
erg druk in huis. Aangezien Luc toch werkloos thuis zit, kan hij
wel op de kinderen letten.

2028

+ Jonas leert op zijn werk Dorien kennen. Hij is eindelijk
gelukkig, want zij gelooft in hem. Luc sluit zich aan bij een
motorclub. Hij voelt zich heel goed in de club en maakt veel
nieuwe vrienden. Via deze club kan hij voor een goede prijs eens
op trip gaan.

-

Sara wordt gebeten door een hond en is drie maanden
arbeidsongeschikt. Luc en Wendy moeten weer rondkomen met
heel weinig geld. Luc is 52 en vindt geen job meer, het babysitten
op de kleinkinderen brengt ook geen geld in het laatje.

2029

+ De hele familie gaat samen op reis: twee weken ZuidFrankrijk! Luc en Wendy hebben hier lang voor gespaard en
hebben er heel erg naar uitgekeken. Het wordt de reis van hun
leven, met alle kinderen en kleinkinderen.

-

Er wordt ingebroken bij Sara en Dieter. Alle juwelen, de
laptops, de tablet, enz. zijn gestolen.

2030

+ Katrien leert een nieuwe partner kennen. Hij is een paar jaar
ouder dan zij en heeft al twee kinderen uit een vorige relatie. Haar
kinderen en zijn kinderen kunnen goed met elkaar overweg.

-

Sara krijgt een miskraam.
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Familie Bogaerts >
2016

2021

+ Chantal hoort dat de voetbalclub in het dorp een goedkoper
tarief geeft aan kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk
hebben. Daardoor kan Elias naar het voetbal.

-

+ Er wordt een groot aantal sociale woningen gebouwd. De
familie Bogaerts kan in een van de nieuwe woningen intrekken.
Alle kinderen krijgen een eigen slaapkamer. Het hele gezin
krijgt twee extra kansen. Vooral Frauke is er zeer gelukkig mee.
Doordat mama meer geld verdient, kan ze verder studeren. Ze
begint het papierwerk in te vullen voor haar studiebeurs! Ze wil
graag rechten studeren.

2017

-

De papa van Elias en Daan kan of wil zijn alimentatiebijdrage
niet betalen. Daardoor moet Chantal met haar gezin verhuizen
naar een kleinere woning. De kinderen moeten samen slapen.

+ De kinderbijslag wordt anders verdeeld. Daardoor krijgt de
familie nu meer geld. Vanaf nu moet het gezin nog maar één
opdracht doen om een gokje te wagen op het kansenpad.

-

Chantal en haar ex-man belanden in een vechtscheiding.
Dat zorgt voor heel wat extra juridische kosten. Elias heeft
nieuwe schoenen nodig, met noppen, maar dat is te duur. Daan
gaat niet graag naar school. De kleuterjuf zegt dat hij heel stout is.

2018

+ Celine werkt haar opleiding af en behaalt haar diploma in
toerisme. Ze gaat op zoek naar werk. De buurvrouw stelt voor om
Elias mee te nemen naar het voetbal in een ander, naburig dorp.
Hij kan de voetbaluitrusting van haar zoontje gebruiken. Het
gezin krijgt een extra kans.

-

Frauke voelt zich niet goed in haar vel, daardoor heeft ze
weinig vrienden in de klas. Elias maakt het te bont op school, hij
mag nog niet naar het eerste leerjaar. Chantal wordt er radeloos
en ongelukkig van.

2019

+ Na heel wat discussies en gesprekken is de scheiding tussen
Chantal en de papa van Elias en Daan definitief. Hij gelooft erg in
het voetbaltalent van Daan. Hij betaalt de voetbaluitrusting en
maakt de verplaatsingen voor de matchen.

-

Celine vindt maar geen werk in de toeristische sector. Ze
wordt er radeloos van. Ze kan wel thuis op Elias letten, die vaak
ziek is. Hij gaat vaak niet naar school (en al zeker niet naar het
voetbal). Chantal neemt hiervoor sociaal verlof. Dat vinden haar
collega’s niet leuk.

2020

+ Er komen extra uren geschiedenis vrij op school. Chantal kan
die uren innemen. Dat betekent een drukker leven, maar vooral
(heel welkom!) meer loon. Celine volgt sollicitatiebegeleiding bij
VDAB. Daar ontmoet ze Davy, ze zijn heel gelukkig.

-

Frauke zit in haar laatste jaar. Ze wil graag verder studeren,
maar Chantal laat weten dat dat heel moeilijk zal zijn: de stad is
te ver, er is geen geld voor een kot en de opleidingen op zich zijn
heel duur!

20

Het is heel hectisch in het gezin, met een paar pubers in huis,
een veel te kleine woning en een werkloze dochter. Chantal moet
meer voorbereiden op school, doordat ze nu lessen geeft die ze
nog nooit gaf. Ze heeft geen tijd meer voor zichzelf en heeft het
gevoel dat ze zichzelf voorbijloopt.

2022

+ Celine vindt werk! Ze kan gaan schoonmaken in een grote
hotelketen. Geen droomjob, maar hopelijk wel de opstap naar
een andere functie binnen de keten. Elias rondt zijn lagere school
succesvol af. Om zijn school te kunnen combineren met voetbal
gaat hij in de week bij papa wonen.

-

Chantal heeft het veel te druk! Ze heeft eigenlijk geen
vrienden of sociale contacten meer en werkt zeer veel uren. Daan
blijft sukkelen op school. Frauke worstelt nog altijd met zichzelf
en is een buitenbeentje in de klas.

2023

+ Daan gaat af en toe langs bij een brugfiguur op school. Zij
luistert naar hem en Daan voelt zich gewaardeerd. Samen zoeken
ze naar oplossingen. Dat neemt veel druk weg in het gezin, ze
krijgen een extra kans. Frauke wordt verliefd, op een meisje. Ze
voelt zich veel beter in haar vel nu ze heeft ontdekt dat ze op
vrouwen valt.

-

Oma – die de kinderen vaak vervoert, eens mee kookt
voor het gezin, wat verlichting brengt voor Chantal – krijgt een
beroerte. Chantal heeft het moeilijk met het feit dat ze haar zoon
zo vaak moet missen. Ze gaat eronderdoor en is vaker afwezig op
school.

2024

+ Daan behaalt merkbaar betere resultaten op school. Frauke
voelt zich veel beter in haar vel, ze vindt een paar leuke vrienden
in de klas. Celines grote droom komt uit: ze krijgt een dochtertje,
Noor.

-

Chantal heeft het heel moeilijk met het feit dat haar dochter
Frauke lesbisch is. Het veroorzaakt heel wat ruzies in het gezin.

2025

+ Frauke studeert af in de rechten en kan direct beginnen op
haar stageplaats. Ze gaat alleen wonen. Daan studeert af van
de lagere school. Hij gaat grafische communicatie studeren. Op
aanraden van de buurvrouw gaat Chantal naar een psychologe,
gelukkig kan dit bij CAW tegen een verlaagd tarief.

-

Het interimwerk van Celine is fysiek veel te zwaar, zeker in
combinatie met het moederschap. Ze wil er graag mee stoppen,
maar Davy is nog altijd werkloos, dus ze moet blijven werken.

+ Celine vindt ander werk, aan de receptie van het hotel waar
ze werkt. De uren zijn heel onregelmatig maar het is fysiek wel
doenbaar. Frauke ontmoet Delphine, het klikt heel goed. Ze
gaan zeer snel samenwonen.

-
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2026

Chantal krijgt het erg zwaar bij de psycholoog. De papa van
Elias en Daan laat haar weten dat hij het volledige hoederecht
over de kinderen op zich wil nemen. Een grote klap voor haar.

2027

+ Chantal besluit meer aan zichzelf te denken. Ze sluit zich
aan bij de heemkundige kring van het dorp. Op die manier
leert ze heel wat mensen kennen. Celine is intussen dolblij dat
ze zwanger is van haar tweede kind. Het zal wel zwaar worden,
omdat ze weinig op de hulp van Davy kan rekenen, die vaak maar
een week op voorhand weet of hij kan werken.

-

Frauke verliest haar werk. Omdat ze samenwoont met
Delphine krijgt ze maar een beperkte werkloosheidsuitkering – de
tol van de liefde. Celine heeft het zwaar in haar nieuwe job.

2028

+ Chantal wordt door een vriendin van de heemkundige kring
gekoppeld aan Robert, een heel charmante man. Frauke vindt
nieuw werk. Ze kan doctoreren aan de universiteit.

-

Elias kiest ervoor om voltijds bij zijn vader te wonen.
Chantal is er het hart van in maar ze kan er weinig aan doen.

2029

+ Daan maakt de affiches voor de heemkundige kring van
Chantal. Op die manier verdient hij een centje bij om de nieuwe
computer te betalen die hij nodig heeft voor de opleiding. Elias
krijgt een profcontract aangeboden.

-

Celine heeft het psychologisch heel zwaar, ze krijgt een burn-

out.

2030

+ Celine wordt opnieuw zwanger. Eindelijk het grote gezin
waar ze altijd van droomde. Chantal krijgt de kans om met haar
klas naar Rome te gaan.

-

Elias loopt een ernstige blessure op. De kans bestaat dat zijn
professionele voetbalcarrière definitief voorbij is.
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Familie Frank >
2016

2022

+ Aaron gaat naar school, dat brengt wat structuur in het gezin.
Er zijn herstructureringen op het werk van Christa. Zij verliest
haar job, ze krijgt een werkloosheidsuitkering.

+ Het gezin kan verhuizen naar een huis van vrienden die een
jaar op wereldreis vertrekken. Ze moeten hier maar heel weinig
huur voor betalen en dat scheelt een hele hap in de maandelijkse
vaste kosten. Dit huis is op fietsafstand van de middelbare school
waar Justine en Ben volgend jaar zullen starten.

-

Ben kan zich heel moeilijk aanpassen. Hij lijkt geen klik te
hebben met zijn nieuwe mama’s.

2017

+ De kinderbijslag wordt anders verdeeld. Daardoor krijgt de
familie nu meer geld. Ze moeten vanaf nu maar één opdracht
doen om een kans te wagen. Justine en Ben gaan naar het eerste
leerjaar. Justine doet dat heel goed, ze is een heel sociaal kind en
pikt de dingen snel op. Ben heeft het wat moeilijker, vooral omdat
zijn Nederlands nog erg moeilijk is.

-

De werkloosheidsuitkering van Christa daalt sterk. Een grote
hap uit het gezinsbudget. Christa vindt geen werk.

2018

+ Ben gaat op taalkamp en neemt een paar grote stappen in

het Nederlands leren. Dat maakt de algemene communicatie in
het gezin makkelijker en zorgt ervoor dat Ben zich al veel beter
thuis voelt.

-

Er is blijkbaar een en ander fout gegaan met de
adoptiepapieren van Ben. De kans bestaat dat Ben teruggestuurd
wordt. Christa heeft nog altijd geen werk, ze is bang om te
hervallen in een depressie.

2019

+ De VDAB-consulente van Christa stelt haar voor om zich
om te scholen. Christa ziet dat wel zitten, al zal dat heel wat
extra stress met zich meebrengen. Ze volgt de extra opleiding
bejaardenhulp.

-

De adoptiedienst komt controle doen bij de familie Frank. Ze
stellen heel wat lastige vragen. Ze raden Christa en Ann aan om
uit te kijken naar een nieuwe woning. Dat zorgt opnieuw voor
heel wat druk bij de familie.

2020

+ De werkloosheidsuitkeringen worden algemeen opgetrokken.
Dat maakt een groot verschil voor Christa en dus ook voor
het hele gezin. Het gezin krijgt twee extra kansen. Die extra
financiële zekerheid zorgt ervoor dat Ann en Christa bouwgrond
kopen, iets buiten de stad. Net wat ze altijd wilden!

-

Justine wordt gepest omdat ze twee mama’s heeft.

2021

+ De papa van een klasgenoot van Aaron is architect. Hij kan
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de plannen voor het huis tekenen voor een vriendentarief. Hij
kent een aannemer die na zijn uren nog wel wat wil komen
bijklussen.

-

Het gezin heeft de grond gekocht, maar een lening
afbetalen in combinatie met het huurappartement valt hen
zwaarder dan gedacht! Ann neemt er nog wat extra patiënten bij,
waardoor ze nu wel heel veel uren in de week werkt. Daardoor
staat Christa meer en meer alleen in de opvoeding van de
kinderen. Ze geeft haar opleiding op.

-

De bouwgrond blijkt ernstig vervuild en moet eerst volledig
gesaneerd worden. Dat zorgt voor extra kosten en een grote
vertraging van het bouwproject. Justine voelt zich niet goed
op school. Ze wil graag dezelfde schoenen als haar vriendinnen,
maar die zijn te duur. Ze wordt uitgelachen op school. Haar
schoolresultaten lijden eronder.

2023

+ De verbouwing gaat eindelijk goed van start. En dat is goed,
want zowel Ben als Justine beginnen stevig te puberen. Tijd voor
een eigen kamer, zodat die ruzies ophouden. Aaron is regelmatig
ziek, misschien zal een eigen kamer hem wat meer rust geven?

-

De aannemer komt zijn beloftes niet na, hij moet een paar
keer een stukje herbeginnen. De verbouwing duurt alsmaar
langer en wordt alsmaar duurder. Aaron is vaker ziek en blijft
met hoge koorts thuis van school. Christa blijft sukkelen met een
depressie.

2024

+ Eindelijk: de langverwachte verhuis. Na lang zoeken blijkt
dat Aarons nieren niet goed meer werken. De behandeling
kan starten: nierdialyse. Christa krijgt opnieuw zin om te gaan
studeren. Ze kiest voor de opleiding medisch secretariaat.

-

Aaron is wel erg vaak ziek. Christa en Ann vinden het
vreselijk dat ze pas zo laat hebben opgemerkt dat er iets aan
de hand is met hem. Ze raadplegen heel wat dokters om uit te
zoeken wat er precies gaande is. De medische kosten stapelen
zich op! Justine spijbelt regelmatig op school.

2025

+ Er komt een stevige premie voor duurzame renovaties. De
familie Frank kan hierdoor investeren in zonnepanelen. Goed
nieuws, dat brengt de verwarmingskosten een stuk naar beneden!
Het gezin krijgt twee extra kansen.

-

Er is te weinig geïsoleerd, waardoor het erg duur is om de
woning te verwarmen. Warmte is nochtans heel belangrijk om
de ziekte van Aaron onder controle te houden. Justine wordt
opgenomen om haar maag te laten leegpompen. Ze heeft te veel
alcohol gedronken in combinatie met een partydrug.

2026

+ Christa vindt deeltijds werk als medisch secretaresse bij een
dokter vlakbij. Dat extra inkomen zorgt ervoor dat Ann opnieuw
iets minder kan werken. Ben is hier heel blij met wat extra
aandacht. Hij begint zich vragen te stellen over zijn afkomst, Ann
helpt hem om die vragen te beantwoorden.

-

Ben wordt gepest op school wegens zijn huidskleur.

+ Justine gaat naar het jeugdhuis, waar ze enkele vrienden
ontmoet die echt in haar geloven. Samen organiseren ze
uitstappen en activiteiten voor de jeugd in de stad. Justine
vindt dat heel leuk en heeft het gevoel dat ze echt wel wat kan
betekenen voor anderen.
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2027

-

Aaron moet nog altijd wekelijks naar de nierdialyse. Zowel
Ann als Christa moeten vaak overuren kloppen of verlof vragen
om alles geregeld te krijgen.

2028

+ De ziekte van Aaron stabiliseert. Hij kan opnieuw voltijds
naar school. Al heeft hij wat achterstand, hij start in het derde
jaar wetenschappen-wiskunde. Justine herpakt zich volledig op
school. Ze beseft dat ze graag sociaal werk wil gaan studeren.

-

Ben wil zijn biologische ouders leren kennen. De zoektocht
vanuit België draait op niets uit. Hij wil naar Senegal maar Christa
en Ann vertellen dat daar geen geld voor is. Ben is hier heel
kwaad om.

2029

+ Justine start de opleiding sociaal werk. Ben gaat journalistiek
studeren. Ann en Christa zijn heel trots op hun voorbeeldige
studenten!

-

Justine stopt met studeren.

2030

+ Ben krijgt via de hogeschool een beurs om naar Senegal te
gaan, op zoek naar zijn biologische ouders. Uiteindelijk reist het
hele gezin mee. Aaron studeert, als alles meezit, volgend jaar af
in wetenschappen-wiskunde.

-

Aaron hervalt en mist opnieuw een jaar school. Hij is zijn
ziekte nu echt wel beu.
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Familie Verwimp
2016

2021

+ Olivier startte in oktober 2015 zijn opleiding
communicatiewetenschappen. Een positieve stap voor het bedrijf
van Dirk: er worden aandelen gekocht waardoor er opnieuw geld
is voor een investering die alleen maar positief kan zijn voor de
toekomst.

+ Olivier gaat een lening aan en geeft al zijn spaarcenten uit
zodat hij eindelijk die exclusieve wagen kan kopen waar hij al
jaren van droomt. Terwijl hij aan zijn opleiding bezig is, maakt
Diederik al veel nieuw werk: schilderijen en beelden. Zijn ouders
steunen hem financieel zodat hij nieuw werk kan blijven maken.

-

Olivier wil op kot. Dirk en Christine beslissen een studio
te huren. Dat kost wel elke maand veel geld: zo’n 700 euro per
maand, alleen maar voor de huur.

-

2017

2022

+ Quinten begint aan een bacheloropleiding in de rechten,
zoals zijn ouders van hem verwachten. Dirk laat renovatiewerken
uitvoeren om energiezuiniger te kunnen leven.

+ Quinten rondt zijn academische bachelor in de psychologie
af met grote onderscheiding en begint aan de masteropleiding.
Christine wordt erkend als chronisch zieke. Vanaf nu zullen de
medicatiekosten en de medische onderzoeken en behandelingen
tegen een hoger tarief terugbetaald worden.

-

De kinderbijslag wordt anders verdeeld. Jullie krijgen
hierdoor minder geld. Diederik heeft het moeilijk in zijn
theoretische richting. Hij moet een jaartje overdoen. Christine
krijgt meer last van haar CVS en kan een maand lang niet werken.
Ze verliest hierdoor een klant en zal dus minder loon krijgen.

2018

+ Quinten merkt dat leiding geven in de Chiro écht zijn ding is.

Het leidinggeven op zondag, de vergaderingen, het organiseren
van activiteiten: hij geniet van alles!

-

Quinten steekt wat te veel tijd in de Chiro en studeert te
weinig. Hij doet de opleiding rechten helemaal niet graag. In de
zomer heeft hij veel herexamens, waardoor hij niet mee op kamp
kan.

2019

+ Olivier rondt zijn opleiding communicatiewetenschappen
af met onderscheiding. Hij heeft zijn masterdiploma op zak. In
overleg met zijn ouders stopt Quinten met zijn master in de
rechten. Hij start de academische bachelor in de psychologie.
Diederik studeert af in de richting Grieks-Latijn.

-

Er werd een fout gemaakt bij renovatiewerken aan het huis
waardoor het gezin niet minder maar meer energie verbruikt.
Hun energiefactuur stijgt. Tegelijk krijgt Christine meer en meer
klachten en symptomen van haar ziekte. Ze laat opnieuw grote
en dure medische onderzoeken uitvoeren.

2020

De schoonmaakhulp komt niet meer. Christine moet
meer inspringen in het huishouden waardoor zij de druk voelt
verhogen. Ze krijgt een burn-out.

-

Diederik heeft nog geen enkel werk kunnen verkopen.
Diederik vindt het zelf niet leuk dat hij gesteund moet worden
door zijn ouders. Dirks bedrijf kan momenteel geen geld
vrijmaken om Olivier aan te nemen.

2023

+ Diederik voltooit zijn bachelor in de schilderkunst en
start aan zijn master in de beeldende kunsten. Olivier werkt
ondertussen voor een grote nationale zender. Hij vindt de liefde
van zijn leven: Isabelle.

-

Diederik sluit zich meer en meer af van de buitenwereld. Hij
concentreert zich zoveel op zijn werk dat hij nog weinig sociaal
contact heeft. Zijn zelfwaarde is enorm afgenomen omdat hij nog
altijd niks heeft kunnen verkopen. Hij raakt in een depressie.

2024

+ Quinten behaalt zijn masterdiploma in de psychologie.
Diederik behaalt zijn master in de beeldende kunsten. Dankzij
zijn masterproef krijgt hij de kans om zijn kunst tentoon te stellen
en kan hij enkele werken verkopen voor een mooie prijs. Hij
verwerft naambekendheid.

-

Christine en Dirk besluiten om te verhuizen naar een woning
die kleiner is, met maar drie slaapkamers en een kleinere tuin.

2025

wordt groepsleider in de Chiro. Diederik kan aan de Koninklijke
Academie de bachelor in de schilderkunst starten. Christine kiest
er bewust voor om minder te werken, om te voorkomen dat de
gezondheidsproblemen erger worden.

+ Er is een nieuwe renovatiepremie te verkrijgen voor wie
wil investeren in duurzame, groene maatregelen. Daardoor
kan het gezin zonnepanelen installeren. Quinten vindt werk
als schoolpsycholoog. Olivier gaat samenwonen met Isabelle.
Diederik leert op een van zijn tentoonstellingen Amélie kennen,
een Franse balletdanseres. Ze worden smoorverliefd.

-

-

+ Olivier vindt een job in een klein reclamebureau. Quinten

24

Door de hoge kosten die het gezin in 2019 had door de ziekte
van Christine kunnen ze de tuinman niet meer betalen. Die
neemt ontslag en de tuin verwildert. Een van de bomen valt
om en beschadigt het dak. Ook hier heeft het gezin kosten
aan.

Tijdens zijn sabbatjaar geeft Quinten enorm veel geld uit. Hij
betaalt veel zaken op krediet en maakt schulden.

2026

+ Isabelle en Olivier trouwen. Olivier krijgt eindelijk die functie
in het bedrijf van Dirk waar hij al zolang op gehoopt had.
Diederik verhuist samen met Amélie naar Parijs.

-

De medische toestand van Christine wordt erger. Ze mag
niet meer werken, en moet leven van een kleine ziekte-uitkering.

+ Quinten gaat alleen wonen, zodat hij dichter bij zijn werk
woont. Het bedrijf van Dirk gaat in zee met een nieuwe partner.
Zo zit het bedrijf in betere financiële papieren.

-

Christine en Dirk krijgen relatieproblemen door de stress die
zij beiden ervaren op het werk. Ze geven veel geld uit aan een
relatietherapeut.
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2027

2028

+ Diederik wordt in Parijs ontdekt door een kunsthuis. Hij
wordt een gewaardeerd en erkend kunstenaar. Isabelle en Olivier
worden de trotse ouders van een zoontje, Seppe.

-

Quinten wordt ontslagen op de school waar hij werkt. Hij
moet op zoek naar ander werk en moet het nu doen met een
werkloosheidsuitkering die veel lager is dan zijn loon.

2029

+ Dirk en Christine kopen een buitenverblijf in Toscane waar ze
af en toe kunnen uitblazen.

-

Diederik wordt ervan beticht een schilderij nageschilderd
te hebben zonder toestemming. Hij verliest de rechtszaak, moet
een grote schadevergoeding betalen en zijn goede naam is
beschadigd.

2030

+ Quinten start zijn eigen praktijk.

-

Het partnerbedrijf van Dirk heeft een grote fout gemaakt in
de boekhouding. Zonder dat Dirk het wist, is er geld witgewassen.
Beide bedrijven gaan failliet.
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Familie El Amrani <>
2016

2021

+ Farida, Aisha en Leila volgen een jaar les in een
onthaalschool voor anderstalige nieuwkomers. Aisha gaat in
de zomer mee op Chirokamp dankzij de actie ‘Iedereen mee op
kamp’. Ze heeft enorm genoten van het kamp en wordt meteen
lid. Haar leeftijdsgenoten leren haar en haar cultuur van dichtbij
kennen. Zij leert zo sneller Nederlands.

+ Er worden veel sociale woningen gebouwd, waardoor
de wachttijd korter wordt. Het gezin mag intrekken in een
sociale woning die groot genoeg is voor een gezin van vijf. Het
gezin krijgt twee extra kansen. Farida vindt een job in een
kledingwinkel in de stad.

-

Het gezin moet heel wat papierwerk in orde maken, waar
ze vaak niets van begrijpen. Farouk mag geen enkele keer op
sollicitatiegesprek gaan. Zijn curriculum vitae is in het Engels
geschreven, wat geen goede indruk maakt. Hij vermoedt dat ze
hem niet willen aannemen wegens zijn achternaam.

2017

+ De kinderbijslag wordt anders verdeeld. Daardoor krijgt de
familie nu meer geld. Vanaf nu moeten jullie maar één opdracht
meer doen per keer. Farouk vindt interimwerk als verkoper. Niet
zijn droomjob maar het brengt wel geld in het laatje. Farida mag
starten aan het vijfde jaar verkoop. Aisha start haar opleiding
toerisme in het derde jaar tso omdat haar ouders fotografie nog
niet kunnen betalen. Leila start haar eerste jaar in de A-stroom.

-

Farouk moet telkens met het openbaar vervoer naar zijn
werk. Hij komt enkele keren te laat op zijn werk door de slechte
verbindingen. Zijn baas zal dit niet lang meer tolereren. Leila
stelt moeilijk gedrag in de klas en haar punten zijn helemaal
niet goed, ze moet een jaar overdoen. Farida moet ook een jaar
overdoen, doordat haar Nederlands nog niet zo goed is.

2018

+ Het gezin wordt op een wachtlijst geplaatst voor een sociale
woning. Farouk start een gratis VDAB-opleiding Nederlands. Een
vriend van de familie investeert in de opleiding van Aisha. Ze kan
starten met het vijfde jaar fotografie. Het CLB stelt ADHD vast bij
Leila.

-

Leila pubert enorm op school en het gaat alsmaar slechter
met haar punten. Marima zit thuis en heeft weinig sociale
contacten.

2019

+ Farida start haar zevende jaar winkelbeheer en etalage. Nu

het duidelijk is dat Leila ADHD heeft, is het makkelijker voor de
GON-leerkracht op school om haar te begeleiden. Ze kiest om in
het derde jaar met de studierichting hotel te starten. Aisha wordt
leidster bij de Chiro en ze overtuigt Leila om mee te gaan.

-

De problemen in het huis worden alsmaar erger. De huisbaas
wil geen investeringen doen waardoor Farouk zelf enkele kleine
investeringen doet: vochtwerende verf en de dakpannen opnieuw
leggen.

2020
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+ Farida behaalt haar diploma secundair onderwijs. Ze
start haar zoektocht naar werk. Aisha behaalt haar diploma
fotografie. Omdat de school zo in haar gelooft, helpen ze haar
verder om een studiebeurs te krijgen zodat ze de professionele
bachelor fotografie kan starten. Leila groeit enorm in de
hotelopleiding: ze blinkt uit in de keuken.

-

Farouk gaat een aantal keer minder naar de Nederlandse
lessen omdat het te druk is op het werk en thuis. Hij zal een aantal
lessen volgend jaar moeten volgen.

-

Leila heeft het moeilijk om altijd aandachtig te blijven in de
theorielessen. Ze start met Rilatine, wat een heel dure bedoening
is voor het gezin. Marima mist Marokko enorm.

2022

+ Farouk krijgt zijn attest voor zijn opleiding Nederlands. Een
medewerkster bij de VDAB helpt hem om zijn diploma te laten
erkennen. Farida leert Yasin kennen. Ze worden verliefd. Aisha
wordt ook verliefd: op haar medeleider Michiel. Marima helpt
tijdens het eetfestijn van de Chiro in de keuken. Zo leert ze Denise
kennen, de moeder van een medeleidster van Aisha. Ze gaat met
Denise mee naar de kooklessen in het dorp. Hierdoor krijgt het
gezin een extra kans.

-

De opleiding van Aisha kost meer geld dan verwacht. Hierop
was het gezin niet voorbereid.

2023

+ Leila rondt haar opleiding hotel af. Ze start een
specialisatiejaar wereldgastronomie. Farida en Yasin trouwen.
Farouk vindt een job als bio-ingenieur. Denise helpt Marima om
Nederlands te leren.

-

De relatie tussen Michiel en Aisha wordt thuis niet goed
onthaald. Hun verschillende etnisch-culturele achtergrond ligt
enorm moeilijk. Er ontstaat een heftige ruzie.

2024

+ Aisha rondt haar professionele bachelor fotografie af. Ze wil
graag een aantal fotoshoots doen voor kleine opdrachtgevers.
Marima leert meer en meer mensen in het dorp kennen. Nu
Farouk nieuw werk heeft, heeft hij zin en tijd om iets nieuws te
doen. Zijn collega’s hebben een fietsclub. Hij besluit om te leren
fietsen. Leila vindt werk in een grootkeuken.

-

Farouk komt te weten dat hij nog lang zal moeten werken
om degelijke pensioenrechten op te bouwen. Farida wordt
ontslagen in de kledingwinkel omdat ze er al meerdere keren te
laat was doordat ze zo lang onderweg is naar haar werk.

2025

+ Er komt een renovatiepremie waardoor iedereen kan
investeren in duurzame, groene maatregelen in huis. De sociale
verhuurder doet investeringen waardoor de kwaliteit van de
woning verbetert. Het gezin krijgt twee extra kansen. Marima
heeft nu eindelijk een huis waar ze trots kan op zijn. Ze nodigt al
haar vriendinnen uit voor een lekker Marokkaans diner.

-

Aisha vindt het moeilijk om werk te vinden in de fotografie.
Ze steekt enorm veel geld in het opbouwen van haar portfolio,
zonder dat dit direct iets oplevert.

2028

+ Aisha en Michiel hebben een openhartig gesprek met hun
ouders en vrienden. Farouk en Marima geven hun goedkeuring
en Aisha en Michiel trouwen. Farida doet een parttime in een
kleine schoenwinkel in de buurt.

+ Marima wordt gevraagd om kookworkshops te geven aan
de vrouwen in het dorp. Ze leeft er helemaal in op. Leila gaat als
chef-kok aan de slag in een lokale bistro.

-

Leila verliest haar job in de grootkeuken. Ze is enorm
teleurgesteld en vraagt zich af wanneer ze eindelijk een zaak kan
starten die van haarzelf is.

2027

-

Farouk merkt dat het nieuwe elektronische ventilatiesysteem
van hun woning veel energie verbruikt. Hun energiefactuur stijgt
aanzienlijk!

2029

+ Het fietsen bevalt Farouk heel goed. Hij sluit zich aan bij de

+ Farouk vindt helemaal zijn ding in het fietsen, hij denkt
stilaan aan zijn pensioen. Hij richt een afdeling 60+ op in zijn
fietsclub. Aisha richt haar eigen fotostudio in. Echt haar ding!

-

Leila wil absoluut graag een klein restaurant. Ze vindt het
heel frustrerend dat haar mama een carrière aan het uitbouwen is
in de kookwereld, terwijl zij nog altijd geen stap verder staat.

fietsclub van zijn collega’s. Hij leert Marima fietsen zodat zij zich
vlot kan verplaatsen naar haar vriendinnen.
Yasin vindt moeilijk werk in België. Farida en Yasin besluiten
naar Marokko te verhuizen. Het gezin vindt het vreselijk.

Familie el amrani

2026

-

2030

+ Marima schrijft haar eigen Marokkaans kookboekje! Ze is een
graag geziene dorpsgenote. Leila krijgt – mede hierdoor – een
job in een klein restaurantje. Farouk gaat op pensioen. Dankzij
zijn fietsclub valt hij niet in een zwart gat.

-

De fotostudio van Aisha is toch niet zo rendabel als gehoopt.
De studio sluit, Aisha gaat tegen haar zin in een winkel werken
waar ze fototoestellen verkopen.
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Familie Janssens>
2016

2022

+ Rudy kan via de VDAB een lerarenopleiding volgen, iets wat
hij eigenlijk wel ziet zitten.

+ Rudy vindt werk: hij mag lessen mechanica geven in een
technisch instituut. Een hele boost voor zijn zelfvertrouwen
en voor het gezinsbudget! Karin kan zorgverlof aanvragen.
De gezondheid van Maria gaat achteruit, dus dat is meer dan
welkom!

-

Deborah heeft heel wat extra kleren en degelijke make-up
nodig als ze een goede beurt wil maken in de modellenbureaus
waar ze zich aanbiedt. Dat kost heel wat geld.

2017

+ Kenneth werkt zijn leercontract af als metselaar. Hij kan
beginnen werken in het bouwbedrijf waar hij al de hele tijd aan de
slag was. Maria krijgt thuishulp. Dat is een hele hulp voor Karin,
die het wel heel druk heeft.

-

Deborah moet haar portfolio updaten. Daar vraag je best
een professionele modefotograaf voor – erg duur. Rudy verkoopt
zijn visgereedschap om de droom van zijn dochter te kunnen
verwezenlijken.

2018

+ Op haar werk krijgt Karin de tip dat ze een mantelzorgpremie
kan aanvragen voor haar moeder. Na wat papierwerk krijgt ze
wat extra financiële ondersteuning. Dat is heel welkom, nu Maria
door een val moeilijker te been is.

-

De familie Janssens verkoopt de auto van Rudy, ze hebben
nog maar één auto nodig. Dat maakt het wel moeilijker voor
Rudy om te solliciteren. Hij is afhankelijk van het werkschema van
Karin.

2019

+ Deborah kan een fotoshoot doen voor een bekend tijdschrift.
Dat is heel goed voor haar carrière: mooie foto’s van een
topfotograaf voor in haar portfolio, naambekendheid, enz.

-

De val van Maria zorgt ervoor dat het nu echt wel nodig is
om het huis te verbouwen. Bovendien brengt het heel wat extra
kosten mee: kine, wondverzorging, noem maar op. Deborah
koopt heel wat kleren op krediet, ze heeft dat nu eenmaal nodig!
Daardoor komt het gezin op het einde van de maand voor
verrassingen te staan wanneer de Visa-rekening aankomt.

2020

+ De werkloosheidsuitkeringen worden algemeen opgetrokken.

Dat maakt een groot verschil voor Rudy en dus voor het hele
gezin. Het gezin moet vanaf nu nog maar één opdracht doen
om een gokje te kunnen wagen op het kansenpad. Het wordt
mogelijk om haar slaapkamer aan te passen aan de noden van
Maria. Op die manier is Maria niet meer de hele tijd in de living,
waar ook Rudy vaak is, want dat was niet goed voor de sfeer in
huis.
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Oma Maria krijgt een beroerte. Karin wil zo graag meer thuis
zijn voor haar moeder, maar dat is financieel niet haalbaar.

2021

+ Kenneth en Ellen trouwen. Hij is blij dat hij kan verhuizen,
want hij is het geruzie tussen zijn vader en oma meer dan beu!
Maria staat op de wachtlijst van een woonzorgcentrum. Deborah
krijgt eindelijk een contract bij een modellenbureau.

-

Rudy krijgt tijdens het solliciteren te horen dat hij misschien
iets moet doen aan zijn gebit. Eer leraar met rotte tanden is
geen gezicht. Hij bekijkt wat het kost om nieuwe tanden te
laten plaatsen. De conclusie: onbetaalbaar voor zijn gezin op dit
moment!

-

De modellencarrière van Deborah loopt niet bepaalt
op wieltjes: ze moet zichzelf beter kunnen verkopen. Een
neuscorrectie zou misschien wel helpen, maar daar is geen geld
voor. Ze is nog altijd schulden aan het afbetalen van de aankopen
op krediet die ze de laatste jaren deed.

2023

+ Nu Rudy’s werk een vaste vorm krijgt, kan Karin eindelijk
een beetje minder gaan werken. Ze geniet van de extra uren bij
haar moeder. Deborah leert Niels kennen, ze is heel erg verliefd.
Kenneth en Ellen krijgen een zoontje: Korneel.

-

Karin vindt het heel zwaar om 24 uur per dag voor haar
dementerende moeder te zorgen. Ze zou graag haar mama een
aantal dagen in de week naar een dagopvang brengen, maar dat
is alleen te betalen voor de dagen dat Karin gaat werken.

2024

+ Deborah wordt zwanger van Niels. Het kindje is gewenst
en ze zijn heel blij, maar dat betekent het einde van haar
modellencarrière. Deborah heeft nog nooit verder nagedacht
over wat ze wil gaan doen. Kenneth krijgt nog een zoon, Arthur.

-

Kenneth laat nog maar heel weinig van zich horen. Hij is nog
altijd niet bekomen van de sfeer in huis toen Rudy en Maria elke
dag samen thuis waren. Hij wil niet dat zijn zoontje in die sfeer
opgroeit en wil niet meer naar huis komen.

2025

+ Er komt een stevige premie voor duurzame renovaties. De
familie Stevens kan hierdoor de garage grondig isoleren en
ombouwen tot een volwaardig verblijf voor Maria. Het gezin
krijgt twee extra kansen. Door de goede isolatie heeft het gezin
een pak minder verwarmingskosten. Deborah krijgt een dochter:
Lucie. Ze gaat met Niels in een studio in de stad wonen.

-

Deborah heeft een baby en geen job meer. Ze heeft geen
idee wat ze wil gaan doen. Haar twijfels en onzekerheid hebben
een heel slecht effect op haar relatie met Niels.

2026

+ Karin vraagt aan Kenneth om mee te helpen met de
renovatie van de garage. Hij gaat hierop in. Op die manier krijgt
hij de kans om zijn ruzie met Rudy bij te leggen. De renovatie
gaat vooruit, en maar goed ook, want Deborah en Lucie komen
weer thuis wonen nu Niels de relatie heeft beëindigd.

-

Maria’s gezondheid gaat nog verder achteruit. Karin begint
meer en meer uit te kijken naar een degelijk en betaalbaar
woonzorgcentrum, maar het lijkt tevergeefs. Maria heeft eigenlijk
nood aan een gesloten voorziening, maar die zijn erg duur.

2029

+ Ellen is ziek en moet het rustiger aan doen. Niets
levensbedreigends, maar ze moet wel veel rusten. Kenneth is er
niet goed van. Deborah biedt aan om regelmatig op Korneel en
Arthur te passen, zodat Ellen goed kan herstellen. Deborah krijgt
meer zelfvertrouwen door op de kinderen te passen.

+ Maria kan verhuizen naar het woonzorgcentrum. Zijzelf is
erg blij en het is een hele verlichting voor het gezin. Deborah
kan hierdoor in de verbouwde garage wonen, waar ze iets meer
privacy heeft. Ze begint te dromen van een volwaardige job als
verkoopster.

-

-

Deborah vindt het vreselijk om weer thuis te wonen, ze heeft
geen privacy. Ze zorgt dat ze zo vaak mogelijk weg is en laat Lucie
dan bij Karin achter.

2028

+ Nu alle schulden zijn afbetaald, vindt Rudy het verantwoord
om opnieuw te investeren in visgerief. Gaan vissen met zijn
vrienden, dat heeft hij heel erg gemist!

-

Ellen hervalt en is langdurig ziek. Kenneth besluit om
minder te gaan werken zodat hij meer bij de jongens kan
zijn. Ellen en Kenneth moeten hun levensstandaard grondig
aanpassen!

Familie janssens

2027

Deborah krijgt een depressie.

2030

+ Karin gaat op haar 65e welverdiend met pensioen. Ze kan
eindelijk tijd maken voor haar eigen hobby en volgt kooklessen.
Deborah vindt werk in een kledingwinkel. Ze doet het heel erg
graag.

-

Het woonzorgcentrum is toch duurder dan verwacht. Maria
moet weer thuis komen wonen.
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02-502 55 75
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Regionaal secretariaat Antwerpen
Rolwagenstraat 73
2018 Antwerpen
03-217 24 90
antwerpen@welzijnszorg.be

Een toekomst
zonder
armoede

Regionaal secretariaat Brussel
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02-213 04 73
brussel@welzijnszorg.be
Regionaal secretariaat Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
011-24 90 20
hasselt@welzijnszorg.be
Regionaal secretariaat Oost-Vlaanderen
Sint-Salvatorstraat 30
9000 Gent
09-269 23 40
gent@welzijnszorg.be

V.U. Daniëlle Colsoul,

1000 Brussel,
Huidevettersstraat 165,
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Regionaal secretariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
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Meer Spoor ZeS! >
Meer Spoor ZeS-spelen voor +12?
Op chiro.be/jongerenspel vind je nog veel meer jongerenspelen
die Spoor ZeS maakte in samenwerking met Welzijnszorg en Broederlijk Delen!

Meer Spoor ZeS-materialen over deze Welzijnszorgcampagne? >
Toekomst Centraal
Het tekstenboekje van Spoor ZeS voor de advent van 2015 biedt 64
pagina’s met foto’s, poëtische en bezinnende teksten, citaten, doordenkers
en getuigenissen. Over wonen, mobiliteit, gezondheid & duurzaamheid,
projecten die gesteund worden door Welzijnszorg, dromen die we hebben
voor kinderen en de toekomst. Met gespreksmethodieken.
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Meer info via chiro.be/spoorzes of op spoorzesindeklas.be.

DENK NIET ALS EEN INDIVIDU,
WE MOETEN DENKEN ALS MENS.
uit de film ‘Interstellar’,
over de mensheid op zoek naar een nieuwe woonst
nu de aarde onbewoonbaar dreigt te worden.
UIT: ‘Toekomst centraal’, tekstenboekje Spoor ZeS advent 2015. Meer info op chiro.be/tekstenboekje.

