
opdrachten

Tuinbouwer
1. Je gaat bewust om met water en hou je met een meter de waterstand in het oog.
 Opdracht: Breng water over met een petfles met enkele gaatjes in.
 Materiaal: Petfles met gaatjes, twee emmers waarvan één met water

2. Je ploetert in de grond om de oogst eruit te halen.
 Opdracht: Zoek tien knikkers in een grote emmer modder
 Materiaal: Tien knikkers, emmer met modder

3. Een partner van Broederlijk Delen legde een irrigatiesysteem aan.  Jij moet het verder uitbouwen.
 Opdracht: Maak een waterleiding van drie meter door rietjes in elkaar te schuiven.
 Materiaal: Rietjes

4. Dijkjes zijn erg belangrijk tegen erosie.
 Opdracht: Bouw met natuurlijke materialen een dam die die naam waardig is.
 Materiaal: /

5. Je moet creatief zijn om overal te kunnen irrigeren.
 Opdracht: Bouw met bekers een toren van drie verdiepingen.  Giet er bovenaan water op zodat alle bekers gevuld worden.
 Materiaal: Dertig bekers, water

6. Na een dag hard werken op het 
platteland leggen de Senegalezen 
elkaar raadsels voor.  Kun jij dit 
oplossen?

 Opdracht: Hoe kun je het zand uit de 
schop krijgen door maar twee lucifers 
te verplaatsen?

 Materiaal: Lucifers

7. Een typisch Senegalese 
tuinbouwersmop.

 Opdracht: Het is een auto waaruit de 
passagiers niet meer kunnen uitstappen als de auto niet meer rijdt.  Wat is het?

 Materiaal: /

8. De oprukkende woestijn is wel degelijk een feit, maar hoe leg je dat uit aan iemand die jouw taal niet spreekt?  (In Senegal spreken ze 
Wolof.)

 Opdracht: Imiteer een zandstorm of woestijn, herkenbaar voor iemand die niet meedoet aan het spel.
 Materiaal: /

9. Vogels willen de pas gezaaide groeten komen stelen.  Je probeert ze weg te jagen zonder op het land te stappen.
 Opdracht: Speerwerpen met tandenstokers: gooi een tandenstoker vier meter ver, en zorg dat hij blijft staan zoals een speer staat bij 

het speerwerpen.
 Materiaal: Tandenstoker

10. Water mag je niet verloren laten gaan!
 Opdracht: Hou een vol glas 

ondersteboven zonder dat het 
leegloopt.

 Materiaal: Glas met water

zand in schop

glas ondersteboven



Huishoudster
1. Huishoudsters zijn ook met de kinderen bezig.  De ideale manier om kinderen bezig te houden: bootjes 

vouwen.
 Opdracht: Vouw geblinddoekt vijftien bootjes van papier
 Materiaal: Vijftien A4-pagina’s (klad!)

2. De was doen!
 Opdracht: Dertig wasspelden op je gezicht zetten
 Materiaal: Dertig wasspelden

3. Multitasken!
 Opdracht: Hou een minuut lang drie ballonnen in de lucht
 Materiaal: Ballonnen

4. Was uit de wasmachine ligt weleens in de knoop.
 Opdracht: Knoop met kousen een touw van twee meter.
 Materiaal: Kousen

5. Enkel een huishoudster die goed kleren kan vouwen, vindt werk!  Kun jij jezelf 
onderscheiden met je plooitalent?

 Opdracht: Zoek twintig kledingstukken en vouw die zo net mogelijk op.
 Materiaal: Twintig kledingstukken

6. Als vrouw in de stad vind je het belangrijk om er goed uit te zien!
 Opdracht: Er is een kom met watjes en één zonder.  De deelnemer heeft bodylotion 

op de neus en moet de watjes naar de lege kom brengen.
 Materiaal: Twee kommen, bodylotion, watjes

7. Je maakt al eens graag een show van het opdienen!
 Opdracht: Klop op een lege beker die op de tafelrand gebalanceerd staat en vang 

hem op in een andere beker.
 Materiaal: Twee bekers, tafel

8. Al die kinderen op tijd op school krijgen is soms een hele klus!
 Opdracht: Verzamel (of maak) twintig onderbroeken die je in één minuut aantrekt.
 Materiaal: Twintig onderbroeken

9. Als huishoudster in de stad krijg je 
af en toe een extraatje toegestopt.

 Opdracht: Balanceer twee muntjes 
op de rand van een glas.  Hef het 
glas op door enkel de muntjes aan 
te raken.

 Materiaal: Glas, twee muntjes

10. Afwas doen!
 Opdracht: Balanceer een glas 

tussen drie glazen met behulp van 
drie messen.

 Materiaal:  Vier glazen, drie messen

muntjes balanceren

glazen en messen

opdrachten



Taxichauffeur
1. Op tijd mensen naar hun bestemming brengen is je missie!  Wil je in deze opdracht slagen, dan moet je het 

parcours in twee minuten afgelegd hebben.
 Opdracht: Bepaal een parcours met over en onder voorwerpen kruipen.  Leg dat parcours af met alle 

groepsleden samen in een fietsband
 Materiaal: Een fietsband, parcours

2. Een taxi nemen in Senegal is een hele belevenis!  Vaak worden vele 
mensen als sardientjes in een auto gepropt.

 Opdracht: Sta met alle groepsleden op één stuk krant.
 Materiaal: Een stuk krant

3. Soms moet je delicate goederen vervoeren!
 Opdracht: Blaas een zeepbel van op twee meter afstand door 

een hoepel.
 Materiaal: Zeepbellenblazer, hoepel

4. Je taxi is niet van de beste kwaliteit.  Soms moet je wat 
creatiever zijn in de herstellingen.

 Opdracht: Verplaats jezelf over een afstand van vier meter door 
enkel vijf volle blikjes of conservenblikken te gebruiken.

 Materiaal: Vijf volle blikjes of conservenblikken

5. In de drukte van de stad lukt het je niet altijd om op tijd te 
komen.

 Opdracht: Verzin tien originele smoezen waarom je als 
taxichauffeur vertraging hebt.

 Materiaal: Pen en papier

6. Een taxichauffeur weet als geen ander de gaatjes in de file te ontdekken in het drukke verkeer van Dakar.
 Opdracht: Probeer met de hele groep met behulp van twee krantenpagina’s een afstand van zes meter af te leggen zonder de grond te 

raken.  Je mag enkel op de kranten staan.
 Materiaal: Twee krantenpagina’s

7. Als taxichauffeur droom je altijd wel van een betere auto.
 Opdracht: Schrijf binnen de vijf minuten dertig automerken op.
 Materiaal: Pen en papier

8. Als taxichauffeur moet je niet alleen mensen verplaatsen maar ook goederen!
 Opdracht: Verzet een blikje door een ongekookte spaghettisliert door het litsje te steken en die aan de twee uiteinden vast te houden 

met je mond.
 Materiaal: Een sliert ongekookte spaghetti, een leeg blikje

9. In het verkeer kom je al eens iets tegen dat je niet verwacht.
 Opdracht: Doof binnen de minuut met een natte koord rond je middel een theelichtje dat op de grond staat.
 Materiaal: Koord, water, theelichtje

10. Door het overaanbod aan 
taxichauffeurs gebeurt het weleens 
dat je een hele tijd moet wachten.  
Een krant helpt daarbij maar is ook 
snel uitgelezen.

 Opdracht: Balanceer een 
krantenpagina op je vinger.

 Materiaal: Krantenpagina

krantenpagina

?
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Veehouder
1. Een veehouder moet zijn vee veilig aan een boom kunnen vastleggen.  Oefen je knooptechnieken!
 Opdracht: Leg met mes en vork vijf knopen in een touw.
 Materiaal: Touw, mes en vork

2. Als veeteler moet je het vee kunnen brengen naar de plaats waar 
jij dat wil.

 Opdracht: Doe een tennisbal in een nylonkous rond je 
middel en breng met die tennisbal een pingpongbal van een 
startpositie naar een eindpositie drie meter verder.

 Materiaal: Tennisbal, nylonkous, pingpongbal

3. Soms moet je je vee veilig de rivier over kunnen brengen.
 Opdracht: Breng met een rietje een pingpongballetje van 

de ene naar de andere kant van de tafel zonder dat het 
pingpongballetje de tafel raakt.

 Materiaal: Pingpongballetje

4. Het vee moet in de juiste stal!
 Opdracht: Zet een bakje op twee meter van je startpositie.  Gooi 

van op de startpositie vijf pingpongballetjes in de kom.  De 
balletjes moeten één keer botsen.

 Materiaal: Vijf pingpongballen, een kom

5. Vee tot op de markt brengen lukt maar door een goede 
samenwerking.

 Opdracht: Een touw van twee meter hangt vast aan de voeten van twee deelnemers.  Ze moeten met het touw en zonder handen een 
pingpongballetje verder slepen over een afstand van tien meter.

 Materiaal: Touw, pingpongbal

6. Als je een nacht van huis bent, moet je vuur kunnen maken om jezelf warm te houden en wilde dieren af te schrikken.
 Opdracht: Laat een lucifer volledig opbranden.
 Materiaal: lucifers

7. Als je de koe gevangen hebt, heb je je handen niet meer vrij.
 Opdracht: Knoop een touw met je voeten.
 Materiaal: Touw

8. Het is belangrijk om als veehouder 
goed te plannen waar je met je vee 
naartoe wil en welke gevaren er op je 
weg liggen.

 Opdracht: Hoe kun je een kool, een 
geit en een leeuw aan de overkant 
van de rivier krijgen, met een bootje, 
zonder dat ze elkaar opeten en door 
telkens maar één ‘passagier’ mee te 
nemen?

 Materiaal: Pen en papier

9. Om het noorden te kunnen bepalen, 
bouw je een kompas.

 Opdracht: Leg een rietje op een 
flessendop.  Laat het draaien zonder 
het aan te raken of te blazen.  
Materiaal: Fles met dop, rietje

10. Als een koe haar poot breekt, is het 
niet makkelijk ze te verplaatsen!

 Opdracht: Hef een flesje op met een 
rietje.

 Materiaal: Flesje en rietje

rietje flessendop

fles - rietje

?

opdrachten



Winkelier
1. Je moet je koopwaar mooi uitstallen.
 Opdracht: Maak een toren van bestek van 60 cm.
 Materiaal: Veel bestek

2. Klant is koning!  Je gaat op zijn vraag op zoek naar het meest exclusieve artikel.
 Opdracht: Zoek met je mond een knikker in een kommetje bloem.
 Materiaal: Kommetje, bloem, knikker

3. Een voorraad aanleggen is niet altijd even makkelijk als het lijkt ...
 Opdracht: Er hangt een fietsband aan een boom.  De deelnemer kruipt in de 

fietsband en probeert een voorwerp op te rapen dat acht meter verder ligt.  Alle 
groepsgenoten moeten dit doen om de opdracht te doen slagen.

 Materiaal: Een fietsband aan een boom

4. Op een kleine oppervlakte moet er veel materiaal tentoongesteld worden.
 Opdracht: Bouw met lucifers een toren van 10 cm die balanceert op de hals van 

een fles.
 Materiaal: Lucifers, fles

5. Het is belangrijk om over koetjes en kalfjes te praten met je klanten.
 Opdracht: Steek vijftien bierviltjes in je mond, en zeg na elk bierviltje ‘koetjes en 

kalfjes’.
 Materiaal: Vijftien bierviltjes

6. Je moet de multifunctionaliteit van je producten kunnen aantonen om je 
koopwaar aan de man te brengen!

 Opdracht: Gooi / katapulteer je schoen in een hoepel van op twee meter afstand.
 Materiaal: Hoepel

7. Als winkelier is het belangrijk om je klanten altijd met een glimlach te verwelkomen.  Je oefent je lachspieren regelmatig!
 Opdracht: Breng een elastiek van je voorhoofd naar je hals zonder je handen te gebruiken.
 Materiaal: Elastiek

8. Aankopen doe je in grote hoeveelheden, maar natuurlijk kun je geen 50 kg bloem verkopen!
 Opdracht: Lepel een emmer water over.
 Materiaal: Emmer met water, lege 

emmer, lepel

9. De boekhouding van je winkel 
bijhouden is een precieze taak!

 Opdracht: Teken een cirkel met een 
puntje in het midden zonder dat je 
pen het blad loslaat.

 Materiaal: Pen en papier

10. Verkoop multifunctionele 
voorwerpen.

 Opdracht: Gooi met een vork een 
lepeltje in een mok.

 Materiaal: Vork, mok, lepeltje

cirkel tekenen

vork - mok
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Onderwijzer
1.  Ook in Senegal worden er weleens propjes geschoten naar de leerkracht!
 Opdracht: Schiet met een elastiekje tien keer een pingpongballetje van een fles
 Materiaal: Tien pingpongballetjes, een fles, een elastiekje

2. Als onderwijzer heb je heel wat meer opleiding genoten dan 
de gemiddelde Senegalees.

 Opdracht: Zoek vijf woorden met minstens vijf letters van het 
woord WOESTIJNBEWONER.  Schrijf alle letters op de handen 
en voorhoofden van de groepsleden en vorm het woord, zodat 
de spelbegeleiding het van op een afstand herkent

 Materiaal: Alcoholstift

3. Je geeft les over de piramides in Egypte.
 Opdracht: Bouw een kaartenhuisje van vier verdiepingen.
 Materiaal: Een spel kaarten

4. Taalles!
 Opdracht: Maak een origineel elfje (= gedichtje van elf 

woorden) over water.
 Materiaal: Pen en papier

5. Je leerlingen halen een mopje met je uit!
 Opdracht: Leg een parcours af, vastgebonden aan een stoel.
 Materiaal: Stoel, iets om je mee vast te binden

6. Van al dat praten in de les krijg je dorst.
 Opdracht: Drink met gestrekte arm en zonder morsen een beker water leeg.
 Materiaal: Beker, water

7. Als onderwijzer geef je les over de zwaartekracht.
 Opdracht: Tik met een voet het 

plafond.
 Materiaal: Een plafond  :)

8. Fysicales!
 Opdracht: Laat een paperclip in een 

glas water drijven.
 Materiaal: Paperclip, glas water

9. Je leerlingen moeten leren 
samenwerken.

 Opdracht: Kruip met de hele ploeg 
door een krantenpagina.

 Materiaal: Een krant

10. Probeer al die leerlingen in je klas maar een keer in de hand te houden!
 Opdracht: Hou een knikker gedurende vijf minuten op een bierviltje.
 Materiaal: Knikker, bierviltje

paperclip

opdrachten


