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Agua Cadabra!
Proficiat: je hebt het jongerenspel van de
campagne van Broederlijk Delen in handen.
Goed voor enkele uren actief en creatief
spelplezier!
In dit spel zijn jullie boeren uit de Altiplano, de
Boliviaanse hoogvlakte, die proberen water naar
hun akkers te laten vloeien. Geen gemakkelijke
klus!
De klimaatsverandering is hier dagelijks
voelbaar, maar ook politieke en menselijke
factoren maken het overleven alsmaar
moeilijker. Haal jullie beste goocheltrucs uit de
kast om de uitdagingen het hoofd bieden.
Kiezen jullie voor jullie eigen belang of voor dat
van de gemeenschap?

Agua Cadabra! in een notendop
Groepsgrootte: 3 – 30
Doelgroep: 12- tot 18-jarigen
Duur: 2 à 3 uur
Terrein: best buiten, in de buurt van wate
r (beek of kraantje)
Begeleiding: 2 of 3 personen
Doel: een irrigatiesysteem bouwen voor
de gemeenschap

Wist je dat Bolivia:

Í 36 keer groter is dan België?
Í bijna 9 miljoen inwoners heeft, en ook
een thuis biedt
aan 3 miljoen lama’s?
Í één van de armste landen ter wereld
is?
Í een schat aan natuurlijke rijkdommen
bezit?
Í met La Paz de hoogste hoofdstad ter
wereld heeft?
Hij ligt op 3636 meter!
Í het eerste land met een indiaanse pres
ident is?
Evo Morales was vroeger cocaboer.

Wist je dat in Bolivia:

Veel plezier!

Í 64 % van de bevolking onder de arm
oedegrens leeft?
Í maar 6 % van de wegen geasfalteerd
is?
Í cocabladeren kauwen gebruikt word
t als een middel
tegen uitputting en honger? Daarnaast
hebben die
bladeren een belangrijke religieuze func
tie.
Í 85 % van de bevolking indiaanse ‘root
s’ heeft?
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Speluitleg
Doel van het spel

In dit creatieve, actieve spel bouwen de deelnemers
met eigen materiaal een irrigatiesysteem. Geen gemakkelijke klus: klimatologische, politieke en menselijke factoren beïnvloeden het spel en bepalen of hun
akkers iets zullen opbrengen.

Spelfases
Voorbereiding
Fase 1: Situatieschets en verdeling van akkers
Fase 2: Bouw een waterbassin!
Fase 3: Water op de akkers?
Werken per familie, en af en toe volksvergaderingen met:
1. Het weer
2. Bezoek in onze gemeenschap
3. Overleg minga
4. Water toevoegen aan het bassin
x Fase 4: Ritueel en nabespreking
x
x
x
x

Voorbereiding
Elk spel staat of valt met een goede voorbereiding.
Neem dus rustig de tijd om het spel helemaal door te
nemen.
Een Chirogroep testte het spel al uit. Eventjes meegenieten kan op www.chiro.be/aguacadabra of www.
kabaal.be.

Materiaal
x Laat je niet afschrikken door het vele materiaal!
Bij ‘Mogelijk materiaal’ geven we een opsomming
waaruit je kunt kiezen. De sleutel voor een coole
constructie heb je zelf in handen.
x Een handige checklist vind je achteraan.
x Tijdens het spel volgen gebeurtenissen elkaar
snel op. Het materiaal voor het spel klaarleggen,
bespaart je heel wat tijd.

x Je hebt enkele speciale kaartjes, vlagjes en bloemen nodig. Die kun je gemakkelijk kopiëren of
gewoon uitknippen. Achteraan en op de affiche
vind je het nodige materiaal.
x Bolivia doet dromen over gekleurde doeken en
kleren, bolhoeden, mutsen, poncho’s, lange zwarte
vlechten, sandalen, panfluiten, lama’s, enz. Materiaal om jullie in te leven in het thema brengt sfeer.
Laat je inspireren door de foto’s in dit spel, het promofilmpje, het campagnemateriaal van Broederlijk
Delen, Google of YouTube.

Begeleiding
Het kan handig zijn de taken van de begeleiding op
voorhand te verdelen.
Iemand zorgt voor het materiaal en de controle van
de familieopdrachten.
Iemand neemt de volksvergaderingen en de minga’s
op zich. Wat minga’s precies zijn, vind je bij de uitleg
over fase 2.
Extra begeleiding kan bijspringen waar nodig, bv. bij
het voorstellen van de personages.

Spelterrein
Voorzie een centraal punt waar je het waterbassin zult
bouwen.
Maak voor elke familie een akker. Een akker bestaat
uit een bak gevuld met een laagje aarde. Onderaan
kun je gaatjes maken om het overvloedige water te
laten wegstromen.
In de realiteit zijn akkers natuurlijk niet allemaal even
groot. Je kunt daarom de ene akker wat groter/kleiner maken dan de ander. Bovendien liggen akkers
ook niet allemaal op dezelfde afstand van het irrigatiesysteem.
Het kan handig zijn om ook een opvangbassin te
voorzien waardoor je minder water verspilt.
Mogelijk materiaal voor de akkers: isomobakken,
eierkartons, opdienplateaus, sinaasappelkistjes, minarinedoosjes, curverboxen, enz.
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Fase 1: Situatieschets en verdeling van de
akkers
Duur: 10 minuten
Doel: de families worden gevormd en de akkers worden verdeeld
Verzamel de deelnemers rond de akkers en vertel:

B

Jullie zijn boeren uit de Altiplano, de hoogvlakte
in Bolivia.
Op 3000 meter hoogte aan landbouw doen, is geen
eenvoudige klus en het wordt altijd maar moeilijker.
Het klimaat is van slag. De opwarming van de
aarde is hier voelbaar in de dagelijkse realiteit. De
Altiplano droogt langzaam maar zeker uit. De
regens zijn onregelmatig en vaak zijn het stortbuien,
die ons vruchtbaar land wegspoelen. Het is knokken
om te overleven.

Na de uitleg verdeel je de deelnemers in families.
Ideaal zijn vier families (maximaal zes) die bestaan uit
twee tot vijf mensen.
In Bolivia houden mensen koeien, ezels, schapen, lama’s, cavia’s en kippen. Geef iedereen een kaartje met
een van die dieren op. Ze mogen dat niet laten zien
aan de anderen. Op het startsignaal bootst iedereen
het dier op hun kaartje na. Alle koeien vormen een
familie, de lama’s ook, enz. Een groepje dat volledig
is, meldt zich zo snel mogelijk bij de begeleiding. Het
eerste groepje mag als eerste een stuk grond kiezen,
en zo verder.

TIP

Je kunt de kaartjes lukraak uitdelen of
de groepjes op voorhand maken en de
kaartjes doelbewust uitdelen.

De families krijgen elk twee Boliviaanse familienamen.
In Bolivia krijg je zowel de achternaam van je vader
als van je moeder. De families zijn Conde Colque, Fernandez Condorí, Velasquez Flores, Cervantes Mamaní,
Roque Cruz, Rominez Morales. Bij elke akker zet je
een kaartje met de juiste namen.
Materiaal: dierenkaartjes, kaartjes met familienamen
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Fase 2: Bouw een waterbassin!

Duur: 30 minuten
Doel: de deelnemers bouwen allemaal samen een
waterbassin

Gelukkig is er Equipo Kallpa, een kleine ngo uit
Bolivia die ons wil helpen. Hun hoofddoel is om de
landbouwproductie te verbeteren zodat er voldoende voedsel is voor iedereen. Ze willen ons helpen
een irrigatiesysteem te bouwen. Met een waterbassin kunnen we water opvangen. Met irrigatiekanalen leiden we het naar onze akkers. Met zo’n irrigatiesysteem zijn we niet meer volledig afhankelijk van
de regenval. Equipo Kallpa zorgt voor de knowhow,
wij leveren het werk! Dat doen we door een minga.
WADDE? Een minga!
Dat is een eeuwenoude traditie bij Quechuaindianen, waarbij alle families samenwerken om de
leefomstandigheden van de hele gemeenschap te
verbeteren.

Als de groep de samenwerkingsopdracht tot een
goed einde brengt, krijgen ze alle nodige materiaal
om het waterbassin te bouwen.

Mogelijke oplossingen:
Laat de balk steunen op vlak B en hou ze op vlak A in
de lucht. Of leg de balk een stuk op vlak A en plaats
daar zoveel mogelijk gewicht op. Het laatste stukje
overbrug je door te springen.
Per persoon die de overkant bereikt, krijgen ze een
stuk materiaal voor de bouw van het bassin.
Per theelichtje dat uitgaat, verliezen ze een stuk
materiaal.
Per persoon die de grond raakt, verliezen ze een
minuut tijd.

TIP

Afhankelijk van de groepsgrootte kun je
meer of minder stukken materiaal geven
of inhouden per overgestoken persoon.

Materiaal: twee of meer tafels, een stevige (!) sjorbalk,
tien brandende theelichtjes

A

B

Samenwerkingsopdracht: oversteek van de bergpas
Duur: 15 minuten
Beginopstelling: Maak twee platformen, bijvoorbeeld van een of meerdere tafels, net te ver uiteen
om de sjorbalk van het ene naar het andere te leggen.
Zorg dat de platformen groot genoeg zijn, zodat je er
met de hele groep op kunt staan. Op de tafels staan
brandende kaarsjes.
Speluitleg: De hele groep staat op platform A. Met
behulp van de sjorbalk moeten ze binnen de tien minuten met zoveel mogelijk personen oversteken naar
platform B. De deelnemers zoeken zelf een oplossing.
Als ze die na vijf minuten niet vinden, geef je een tip.
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Als de speltijd
beperkt is, laat
dan
deze opdracht
va llen
en geef hen
meteen
het bouwmate
riaa l.
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Het bassin bouwen

Duur: max. 15 minuten
Mogelijk materiaal: bakstenen, leeggoedbakken, kartonnen dozen, curverboxen, schoendozen, Duploblokjes,
Legoblokjes, enz.
De groep krijgt nu de tijd om het bassin te bouwen.
Bij optie A (zie tekening) kunnen ze ook al aan het
hoofdirrigatiekanaal werken. Geen nood als de constructie niet helemaal af is: ze kunnen hier later, via
een minga, verder aan werken.
Het bassin bouw je best in de hoogte, bv. op een tafel,
zodat het water kan stromen.
Vergeet niet dat er irrigatiekanalen aangesloten moeten worden op het bassin.
Het irrigatiesysteem (bassin en kanalen) kun je op
heel veel verschillende manieren bouwen. Het kan
groots met grote kartonnen dozen of net klein met
Legoblokjes. De keuze is afhankelijk van de beschikbare ruimte en het beschikbare materiaal.
Zorg ervoor dat het gekozen materiaal op elkaar
afgestemd is. Als je bijvoorbeeld een bassin maakt uit
grote kartonnen dozen, dan zijn rietjes niet geschikt
als irrigatiekanalen. Voorzie voldoende materiaal voor
de irrigatiekanalen, om de afstand tussen de akkers
en het bassin te overbruggen.
Het kan interessant zijn om verschillende soorten materialen aan te bieden en de groep zelf te laten kiezen.
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Fase 3: Water op de akkers?

Duur: een à anderhalf uur
Doel: de families proberen het water tot aan hun akkers te laten vloeien

De opdrachten
voor de families
zijn zichtbaar voor
iedereen. De
minga’s maa k je pas
bekend als de groep
beslist om voor dat
onderdeel een minga
te doen.

Spreek een si
gnaal
af voor het be
gin va n
een volksraadpl
eging.
Zo verl ies je
geen
tijd.

De verschillende
stappen van de
volksvergadering
worden verder
uitgelegd in de
hoofdstukken ‘Het
weer’ en ‘Bezoek in
onze gemeenschap’.
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Als familie moeten jullie ervoor zorgen dat het water tot aan
jullie veld raakt. Jullie akker moet bewerkt worden om voedsel op
te brengen. Als familie beslissen jullie zelf waarvoor jullie werken.
Willen jullie een irrigatiekanaal bouwen of vorming volgen om
te kunnen zaaien? Kijk zelf op de affiche welke opdracht daar bij
hoort. Voer die uit en toon het resultaat aan de begeleiding.

Maar jullie hoeven niet alles per familie te doen. Daarjuist
deden jullie al een eerste minga. Jullie kunnen er als groep voor
kiezen om meer minga’s te doen. Dan krijgt niet één familie
het materiaal, maar dan krijgen jullie het allemaal. Bv. als je de
familieopdracht uitvoert voor een irrigatiekanaal, dan krijgt jullie
familie een irrigatiekanaal. Als jullie de minga uitvoeren, dan krijgen álle families een irrigatiekanaal.
Elk kwartier geven we een signaal en dan moet er zo snel mogelijk iemand van elke familie komen voor een volksvergadering.
De anderen blijven doorwerken aan de opdracht waar ze op dat
moment mee bezig zijn.
Wat gebeurt er in zo’n volksraad?
1. We bekijken het weer
2. Het klimaat is van slag. Droogte, hagel en overstromingen
volgen elkaar op. Welk weer krijgen we vandaag?
3. We krijgen bezoek in onze gemeenschap: verschillende mensen komen langs en beïnvloeden het leven van de gemeenschap. Soms met een boodschap of een verhaal, soms zijn er
onmiddellijke gevolgen voor jullie.
4. De vertegenwoordigers van de families overleggen en beslissen of er een minga komt.
5. We testen het irrigatiesysteem door een emmer water toe te
voegen.

Hang de affic
he met
de opdrachten
uit op
een centra le
plaats!

Het materiaal voor
de opdrachten leg je
klaar bij de affiche.
Er zijn vijf
volksvergaderi
ngen
gepland: de ee
rste
keer al na vijf
minuten, daa rn
a
ongeveer om
het
kwartier. Bij
tijdsnood laat
je een
vergadering va
llen.

De hoeveelheid
water die je
toevoegt aan het
bassin bij de testfase
is afhankelijk van
de grootte van de
constructie.
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Fase 4: Ritueel en nabespreking
Duur: minstens 20 minuten
Doel: afronden en nabespreken
Om het spel af te sluiten en de nabespreking te
starten, laat je tijdens de volksvergadering de yatiri
op bezoek komen. Op haar laatste bezoekerskaart
nodigt ze iedereen uit voor een ritueel om de Pachamama te bedanken. De vertegenwoordigers van de
families roepen iedereen samen rond het bassin. Voor
de laatste keer voeg je water toe en kijken jullie welke
akkers bevloeid worden.

De nabespreking
Laat de deelnemers even uitwisselen over hun ervaring tijdens het spel.
Aan de hand van een aantal vragen staan we stil bij
thema’s als de klimaatsverandering en (internationale)
solidariteit.
Misschien wil je groep deelnemen aan Zuidprik? Dé
actie voor jongeren vanaf 16 jaar om hun solidariteit
met het Zuiden uit te drukken.

De bloemen

Het ritueel
De hele groep neemt plaats rond het offerdoek met
daarop bloemen en andere offergaven zoals kaarsen,
fruit, groenten, (coca)bladeren, enz.
Tijdens het ritueel drink je het sap dat tijdens het spel
gemaakt wordt. Voor jullie drinken, spreekt de yatiri
enkele woorden tot Moeder Aarde. Zij zegt voor en
de anderen zeggen na: “Gracias Pachamama, voor het
voedsel dat u ons geeft.” Voor we zelf drinken, gieten
een klein beetje terug op de grond. Zo geven we
terug aan Moeder Aarde wat zij ons gaf.
Jullie kunnen muziek maken, dansen, het verhaal van
de lianen nog eens (laten) vertellen, enz.
Tijdens het ritueel worden de bloemen in water
gelegd. Ze plooien vanzelf open en zo worden de vragen voor de nabespreking zichtbaar.

Solidariteit
Í Wat hebben jullie bereikt als familie? Als gemeenschap?
Í Kozen jullie vaak voor een minga? Waarom wel/
niet?
Í Wat waren de voordelen/nadelen van een minga?
Í Wat is het grootste verschil tussen boeren in België en in Bolivia?
Í Kun je je voorstellen dat zo’n minga bij ons bestaat? Waarom wel/niet?
Í Kunnen wij ook samenwerken met boeren uit het
Zuiden?
Í Wat denken jullie van Zuidprik?
Klimaatsverandering
Í Raakte het water tot aan jullie akkers? Waarom
wel/niet?
Í Wat is er aan de hand met het klimaat?
Í Is de klimaatsverandering bij ons ook voelbaar?
Í Maak je je daar zorgen over?
Í Wat kunnen de Boliviaanse boeren doen?
Í Wat kunnen wij doen?

Mogelijk materiaal ritueel: gekleurd offerdoek, kaarsen, bladeren, offergaven, bloemen, muziekinstrumenten, enz.
Materiaal nabespreking: bloemen met vragen

De yatiri is ee
n
alternatieve ge
nezer
en een soort
priester.
Zie hoofdstuk
‘Bezoek in on
ze
gemeenschap’.
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Minga’s en familieopdrachten
Overzicht

Minga

Te verdienen
materiaal.
Te kiezen uit

Familieopdracht

Materiaal
Familieopdracht

Bekleding

Zeilen, plastiek
zakken, doeken,
enz.

Música

Bekertje, water

Water overbrengen

Bekertje, water,
dik touw

Irrigatiekanaal

Pvc-buizen,
rietjes, tentpalen, wc-rolletjes,
petflessen, regenpijpen, knikkerbanen, enz.

Altiplano

Stift, pen, papier

Ontgin de mijn

‘Dynamiet’,
‘goudklompjes’,
chronometer,
krijt

Sproeiers

Kop van een
gieter, vergiet,
een kartonnetje
met gaatjes in,
enz.

Legende

Legende

Busje komt zo

/

Waterzuivering

Spons, zeef,
muggengaas,
enz.

Radio Activa

/

Ademnood

Bassins met
water

Herstelmateriaal

Tape, scharen,
vervangstukken,
extra bouwstenen, enz.

Tegengestelde
Tegenstellingen

Fototoestel

Brrrrrrrrr

/

Vorming Zaaien en
Zaden

x Vlagjes
x Maïskorrels,
aardappels,
ajuinen, fruit,
enz.

Mmmmmmm

Fruit, kan, sinaasappelpers
of blender

/

Zaden

Maïskorrels,
aardappels, ajuinen, fruit, ...

Rarara

Raadsels, pen en
papier

/

Offergaven

/

Mini

Schaar, papier,
lijm, plakband

Carnaval

/

Vorming
Herbebossing

x Lucifers
x Vlagjes

Aarde, Boterbloem, Citroen

/

Hoogteziekte

2 bezems, flesjes

Boompjes

Lucifers

Legos Humanos

/

Rituele dans

/

Materiaal
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Bekleding

Irrigatiekanaal

Jullie bouwden een bassin, maar is het wel waterdicht? Met deze bekleding zorgen jullie ervoor dat
het water niet wegstroomt.
Mogelijk materiaal: zeilen, plastiekzakken, doeken, ...

Het water wordt al opgevangen in het bassin maar
het moet natuurlijk tot aan jullie akkers stromen. Kanaaltjes in de losse aarde werken niet omdat hevige
regen ze telkens opnieuw vernielt. Buizen of kanaaltjes die uitgehakt zijn uit de rots brengen het water
naar jullie akkers.
Mogelijk materiaal : pvc-buizen, rietjes, tentpalen, wcrolletjes, petflessen, regenpijpen, knikkerbanen, enz.
Voorzie plakband en scharen om de irrigatiekanalen
te maken en materiaal (bv. kartonnen dozen) om ze te
ondersteunen zodat ze niet invallen.

Familieopdracht: Música
De Quechua-indianen vertellen al eeuwenlang hun
verhalen en legenden door. Zang speelt daarbij een
belangrijke rol. Elke regio heeft zijn eigen instrumenten, muziek en dansen. De Spaanse invloed is overal
duidelijk hoorbaar. De panfluit, de quena (een soort
blokfluit) en de charango (een kleine gitaar) behoren tot de traditionele muziekinstrumenten. Vooral
cumbia, een muziekstijl met Spaanse en Afrikaanse
invloeden, is tegenwoordig populair.
Gorgel tien Vlaamse liedjes zodat de leiding ze herkent.
Materiaal: bekertje, water

Minga: Water overbrengen
Knoop de uiteinden van een dik touw aan elkaar. De
groep staat in een cirkel en houdt het touw vast zodat
het gespannen staat. Iemand loopt een toertje over
het touw terwijl hij of zij een bekertje water vasthoudt. Hij of zij mag steunen op de hoofden van de
anderen. De opdracht
Opgelet: hou
de
is geslaagd als het waveiligheid tijd
en
s
ter nog in het bekertje
deze oefening
extra
zit.
in het oog.
Materiaal: dik touw,
bekertje, water
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Familieopdracht: Altiplano
Door het irrigatiesysteem kun je twee keer per jaar
oogsten. Dankzij dat extra geld kunnen jullie kinderen naar school gaan om te leren lezen en schrijven.
Schrijf de letters van het woord ALTIPLANO op de
voorhoofden van de spelers. Als er meer letters zijn
dan hoofden, schrijven jullie ook nog een letter op de
linker- en/of rechterhanden. Maak zoveel mogelijk
bestaande woorden met die letters, bv. plint. Bij de
begeleiding krijgen jullie een minuut de tijd om minstens tien woorden te tonen. Jullie moeten telkens
zo staan dat het woord leesbaar wordt. Zodra de
begeleiding een woord kan lezen, vormen jullie een
nieuw woord.
Materiaal: stift, pen en papier

P

L
I

N

T
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Minga: Ontgin de mijn!
Bolivia bezit heel veel natuurlijke grondstoffen. Bedrijven ontginnen er onder meer goud, zilver, tin, ijzer,
graniet, koper en lood.
Het zware werk in de mijn is zeer ongezond. Het is er
warm en benauwd door het stof en de giftige gassen
die vrijkomen. Door het werken met dynamiet is er
instortingsgevaar. Een mijnwerker leeft gemiddeld
nog tien jaar na zijn eerste afdaling in die nauwe en
lage gangen.
Verzamel alle goudklompjes uit de mijn.
Baken een ‘mijn’ af van ongeveer drie bij drie meter. Er zijn twee ingangen. Leg dynamiet (ballen of
andere voorwerpen) verspreid op het terrein. Leg ook
tien ‘goudklompjes’ op de grond. Er mogen telkens
een of twee mijnwerkers in de mijn en die proberen
zoveel mogelijk goud te verzamelen. De mijnwerkers
kunnen enkel via de ingangen naar buiten of binnen. Door het stof zien ze niets (ze zijn geblinddoekt),
ze kunnen niet spreken en ze kunnen hooguit een
minuut in de mijn blijven. Zijn ze na die minuut niet
buiten, dan bezwijken ze aan de giftige gassen en
blijven ze bewusteloos liggen. Ze kunnen niet gered
worden. Het eventuele goud dat ze al verzameld hadden, kan niet meer gebruikt worden.
Als iemand dynamiet aanraakt, ontploft het. De
mijnwerkers die op dat moment in de mijn zitten, vallen dood neer. Het goud dat in de directe omgeving
van het dynamiet ligt, ontploft mee en wordt weggehaald.
Wie aan de kant staat, geeft instructies en houdt de
tijd in de gaten.
Materiaal: afbakening veld, 10 ‘goudklompjes’, ‘dynamiet’, chronometer

Sproeiers
Als het water zomaar op jullie veld stroomt, bestaat
de kans dat de aarde wegspoelt. Met een sproeier op
jullie irrigatiekanaal wordt het water beter verdeeld.
Mogelijk materiaal: kop van een gieter, vergiet, een
kartonnetje met gaatjes in, enz.
Familieopdracht: Hoe de lianen in het oerwoud
kwamen
De Bolivianen hebben een echte vertelcultuur. Verhalen worden van generatie op generatie doorverteld. Vraag jullie begeleiding dat ze een deel van de
legende vertellen.
De legende is afkomstig van de Guarayu-indianen die
in het regenwoud wonen. Vertel ze zo goed mogelijk
door aan de andere families zodat de kleinkinderen
van jullie kleinkinderen ook nog weten hoe de lianen
in het oerwoud ontstaan zijn. Als je bij alle andere
families geweest bent, krijgen jullie een sproeier.
Materiaal: de legende

Verdeel de legende
in zoveel stukken als
er families zijn. Aan
elke familie vertel
je een volgend deel
van het verhaa l. Zo
kent op het einde
van het spel iedereen
de volledige legende.
Als het dan nog niet
helemaal verteld is,
kunnen jullie het nog
altijd bij het ritueel
vertel len.

Het is fijn als
je
het verhaa l z
elf
expressief vert
elt,
zoa ls een oude
wijze
man/vrouw dat
zou
doen. De dee
lnemers
mogen de tek
st dus
niet zien of le
zen.
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Hoe de lianen in het oerwoud kw

amen

zo laag was dat
In de oude tijd, toen de hemel nog
den aanraken, wade oerwoudreuzen hem bijna kon
s die alles opvraten
ren er troepen hongerige jaguar
wat leefde.

dan wat dan ook,
De indianen vreesden hen meer
zich tegen hen konen ze dachten erover na hoe ze
geen dag voorbij
den beschermen. Er ging namelijk
rijwillig feestmaal
of er werd een indiaan een onv
voor een jaguar.

veel jaguars doodGeen wonder dat er kort daarop
er hadden gehad,
gingen. Als ze geen slimme leid
rgebleven.
was er waarschijnlijk niet een ove

en ons uit en algauw
De leider zei: “De indianen lach
onze kracht en
zullen we ook de laatste rest van
weg. Vooruit broelenigheid verliezen. We moeten
t zijn!” Het was
ders, zolang we er nog toe in staa
het bloeddorstige
werkelijk grappig om te zien hoe
rten wegsloop.
gezelschap met ingetrokken staa

was zo vlug mogeHet enige wat ze konden doen,
moet je vluchten
lijk weglopen – maar waarheen
erige jaguarogen
als achter elke boom een paar beg
blikkeren?
aan de reddende
Op een dag had een oude sjam
d, schoot een
inval. Hij nam zijn boog in de han
en een derde. Al
pijl in de hemel, toen een tweede
der die van de
spoedig ontstond daaruit een lad
hemel naar de aarde reikte.
al omheen staan en
De indianen kwamen er allema
r boven, de oude
klommen langs de sporten naa
sjamaan als laatste.
eid toen ze merkten
De jaguars bliezen van kwaadh
was. Ze probeerdat hun lekkerste buit ontkomen
n aan te gaan, maar
den weliswaar achter de mense
men: de sporten
ze konden de ladder niet beklim
erpe klauwen van
waren zo hard en glad dat de sch
de jaguars geen steun vonden.
reden en wachtten
De indianen waren veilig en tev
n.
af wat hun vijanden zouden doe
om bij de ladder weg
De jaguars dachten er niet aan
gen uit hun muite gaan. Ze liepen met hun ton
daarbij alsmaar
len om de ladder heen en werden
dieren hadden een
magerder, want ook alle andere
veilig plaatsje opgezocht.
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adem. De volgende
De indianen haalden opgelucht
dorpen. Alleen de
dag keerden ze terug naar hun
r wat er nu met de
oude sjamaan brak zijn hoofd ove
ianen zouden hem
ladder moest gebeuren. De ind
nd was op aarde,
niet meer gebruiken, hun vaderla
mer zijn van zo’n
in het oerwoud. Maar het zou jam
goede ladder!
idee. Hij greep de
Toen kreeg de sjamaan weer een
vast en schudde
onderste sport met beide handen
aai naar benezolang tot de ladder met veel law
uit elkaar viel!
den viel. Geloof maar niet dat hij
eiden er stevige,
Nee, daar waar hij neerkwam, gro
haakten zich aan de
buigzame ranken omhoog. Ze
daarnaast staande
dichtstbijzijnde boom en aan de
de stammen en
boom vast, kronkelden zich om
– het hele oersprongen handig van tak naar tak
woud door!
ats van sporten van
De sjamaan was tevreden. In pla
en, met wier hulp
de hemelladder waren het nu lian
n konden overstede indianen gevaarlijke moerasse
den knopen.
ken of die ze tot sterke netten kon
apen heerlijke
Dat hij voor de kinderen en de
n had de sjamaan
schommels had getoverd, daaraa
niet gedacht.
“Sprookjes van de
de Guarayu-indianen uit Bolivia.
Bron: Een ontstaanslegende van
en Zuid-Amerika”
den van de Indianen uit MiddenIndio’s. Mythen, sprookjes en legen
Ankh-Hermes, Deventer,
verij
Uitge
k.
Eggin
Anke
door
door Vladimir Hulpach, vertaald
1979. ISBN: 90-202-0044-5

abra

Minga: Busje komt zo
De sproeiers die jullie zoeken, zijn enkel in de stad te
koop. Met een ‘micro’ (minibusje) rijden jullie over
de hobbelige wegen naar de stad. De bussen zijn
kleurrijk en vrolijke muziek overstemt het geronk van
de motor. Vaak zitten de busjes stampvol. Mannen,
vrouwen en kinderen zitten vaak opeengepakt. Zelfs
het middenpad wordt ingenomen door mensen,
dieren of grote balen bagage.
Kruip met de hele groep in een auto/wc of een
andere kleine ruimte die – gezien de groepsgrootte –
uitdagend is.

Waterzuivering
Mogelijk materiaal: spons, zeef, muggengaas, enz.
Familieopdracht: Radio Activa
Radio is een machtig communicatiemiddel, ook in
Bolivia. Via de plaatselijke zender blijven jullie op
de hoogte van belangrijk nieuws. Radio wordt zelfs
gebruikt om mensen te sensibiliseren en te mobiliseren, bv. om te reageren tegen hun slechte arbeidsomstandigheden. Maar natuurlijk wordt er vooral muziek
gespeeld.
Zoek vijftien liedjes waar het woord ‘water’ of ‘agua’
in voorkomt. Ga naar de centrale post. Jullie zijn
allemaal verschillende radiostations. Iemand begint
een liedje te zingen. De begeleiding duidt willekeurig
andere ‘radiostations’ aan, die onmiddellijk een ander
nummer inzetten. Jullie opdracht is geslaagd als jullie
vijftien liedjes kunnen zingen zonder te haperen.
Materiaal: pen en papier

dat ze
de bedoeling
Het is niet
bv.
denken zoa ls
be
m
e
e
st
sy
een
ls tot
gaa n. Sleute
de kring rond
succes zijn:
emen
- Goed inad
als je
signaal geven
n
e
e
jd
ti
p
- O
in nood bent
ven
- Rustig bl ij
is voor
in ademnood
- Kijken wie
e naam zegt
je een nieuw

Minga: Ademnood
Bolivia bezit heel veel natuurlijke grondstoffen.
Mijnbedrijven ontginnen er onder meer goud, zilver,
tin, ijzer, graniet, koper en lood. Het zware werk in de
mijn is zeer ongezond. Het is er warm en benauwd
door het stof en de giftige gassen die vrijkomen. Het
gebrek aan ventilatie en de hoogte waarop de mijnen
zich bevinden, maken het alleen maar erger. Let op
dat je niet in ademnood raakt.
Iedereen zit in een kring op de grond met voor zich
een bassin gevuld met water. Alle spelers,
behalve één, houden hun gezicht (vooral
neus en mond) in het water zodat ze niet
meer kunnen ademen. Degene die wel nog
vrij kan ademen, noemt een naam uit de
groep en steekt zijn of haar gezicht dan ook in
het water. De genoemde speler komt boven
water, haalt diep adem, noemt ook een naam
uit de groep en duikt weer onder. Probeer dat
zo minstens anderhalve minuut vol te houden.
De groep mag verschillende pogingen ondernemen.
Spreek een teken af om aan te geven dat je in
ademnood raakt!
Materiaal: een bassin met water voor elke speler,
chronometer
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Herstelmateriaal

Vorming ‘Zaaien en zaden’

Hevige regen of hagel kan jullie irrigatiesysteem
beschadigen. Met dit materiaal voeren jullie herstellingen uit.
Mogelijk materiaal: tape, scharen, vervangstukken,
extra bouwstenen, enz.

Mogelijk materiaal: maïskorrels, aardappels, ajuinen,
fruit, enz.
Materiaal: vlagjes met maïskolven

Familieopdracht: Tegengestelde tegenstellingen
Wij mensen moeten zorg dragen voor de Pachamama,
onze Moeder Aarde. Anders zullen chaos en wanorde
overheersen.
Moeder Aarde zit vol tegenstellingen. Er is de dag en
er is de nacht. Er zijn hoge bergen en diepe valleien.
Er is koud en warm. En dan zijn wij er ook nog: man
en vrouw. Al die elementen vullen elkaar aan. Alles
heeft zijn nut en het ene kan niet bestaan zonder het
andere. De elementen moeten altijd in evenwicht
zijn.
Maak vijf foto’s waarin jullie tegenstellingen samenbrengen. Bv. een foto van hoog en laag. De begeleiding moet de tegenstellingen kunnen herkennen.
Materiaal: fototoestel
Minga: Brrrrrrrrrrrrr
In de Altiplano daalt het kwik soms stevig onder nul.
De traditionele kledij bestaat dan ook uit verschillende lagen dikke stof boven elkaar.
Iemand doet dertig kledingstukken boven elkaar aan.
Materiaal: geen
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Maïs, aardappel, ajuin: al dat lekker voedsel kunnen jullie kweken op de akkers. Equipo Kallpa geeft
jullie vorming over welke zaden bestand zijn tegen
de vrieskou en in welke maanden jullie wat moeten
planten.
Als je de opdracht uitgevoerd hebt, krijgt je familie
een vlagje met een maïskolf dat je op je veld kunt
plaatsen en tien maïskorrels om te planten.

Familieopdracht: Mmmmmmmmm
Bolivia brengt heerlijke vruchten voort: banaan,
ananas, mango, perzik, limoen, enz. Maak een heerlijk
sapje, maar, pas op: nog niet van drinken! Breng het
naar jullie begeleiding.
Met een citruspers kun je heerlijk vers geperst sinaasappelsap maken. Maar een echte Boliviaanse ‘jugo’
maak je in een ‘licuadora’ of blender. Vind zelf een
lekkere, verrassende combinatie.
Materiaal: fruit, kan, sinaasappelpers of blender

abra
Agua Cadabra!
in de klas?

Voel je het al kriebelen om dit spel met je leerlingen
te spelen?
Doen!
Idealiter speel je het op de speelplaats tijdens een
mondiale dag. Als je maar over twee lesuren beschikt,
is Agua Cadabra! een boeiend alternatief om aan de
slag te gaan met de campagne van Broederlijk Delen.
We bieden je hier een vereenvoudigde versie aan.
Lees wel eerst het oorspronkelijke spel om de variatie
helemaal te begrijpen.

Variagua Cadabra!
Terrein: een groot klaslokaal
Duur: twee lesuren
Doel: met alle families samen een irrigatiekanaal
bouwen tot aan de akker van Samuel
Aan de ene kant van het klaslokaal staat een bassin en
aan de andere kant een akker.
Verdeel de leerlingen in families.
De leerlingen krijgen één uur om zoveel mogelijk opdrachten te vervullen en zo een lang irrigatiekanaal te
bouwen. Per vervulde familieopdracht krijgen ze een
stukje van het kanaal, bv. een wc-rolletje. Per minga
(dus met hele klas) krijgen ze er vijf. Als de leerlingen
een stukje kanaal verdiend hebben, bouwen ze dat
aan. Zo zien ze de vooruitgang.
Om de tien minuten leg je alles even stil en confronteer je de klas met een weersverandering. De bepaling van het weer doe je zoals voorzien in het hoofdstuk ‘Het weer’. Sommige gevolgen van het weer
werden aangepast.
Í Hagel: Gooi tennisballen naar het kanaal.
Í Vorst: Maak een barst in het kanaal. Dat stukje
moet vervangen worden door een nieuw.
Í Droogte: Schuif de akker wat verder van het bassin.
Í Goede weersomstandigheden: Schuif de akker
wat dichter bij het bassin.
Í Zware regenval: Door de overstromingen is er
geen verkeer mogelijk naar de stad. Jullie zijn
helemaal afgezonderd. De prijzen van de irrigatiekanalen schieten de hoogte in! Tot aan het
volgend weerbericht kosten de stukjes twee keer
zoveel. Ze krijgen dus maar één stukje per twee
uitgevoerde opdrachten.

Í Verwoestijning: Bedek een strook van de aarde
met zand.
Na een uur wordt er water door het kanaal gegoten.
Vloeit het tot aan de akker?
De familieopdra
Daarna is er ruim de tijd voor de
chten
zijn bruikbaar
nabespreking.
in de
kla s maa r niet
Succes!
al

Maak een goede
schatting van hoeveel
stukjes kanaal er
nodig zijn om van
het bassin tot aan
de akker te raken,
zodat de opdracht
uitdagend maa r niet
onmogelijk is.

le
minga’s zijn ge
schikt
voor een kla ss
ituatie.
Bekijk op voor
ha nd
welke haalbaar
zijn, of hoe je
de
opdrachten kun
t
vertalen naar
jouw
specifieke situ
atie.

Broederlijk Delen ontwikkelde speciaal voor het secundair onderwijs een lessenpakket en een dvd met
een campagne- en jongerenfilm. Al die materialen
zijn te verkrijgen via http://mijn.broederlijkdelen.be.

hagel

vorst

goed weer

zware reg

enval

jning
i
t
s
e
o
w
r
e
v
droogte
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Campagne-uitleg

De kleine boer Samuel woont met zijn familie op de
Andeshoogvlakte in Bolivia. Het regent er alsmaar
minder. Voedselopbrengsten daalden dramatisch.
Gelukkig kon hij met de steun van Equipo Kallpa, een
partnerorganisatie van Broederlijk Delen, een irrigatiesysteem installeren. Het beheer ervan is een zaak
van heel de gemeenschap, net als de inspanningen
voor herbebossing, erosiebestrijding tegen de uitputting van de bodem, enz.
Mensen in het Zuiden realiseren hun eigen plannen
om hun voedselproductie, hun woongebieden en het
milieu te beschermen. Daarom willen we Samuel – en
via hem al onze partnerorganisaties – voordragen
voor een prijs die in onze wereld nog ontbreekt: de
Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling.

Meer achtergrondinfo kun je vinden op de website
van Broederlijk Delen:
www.broederlijkdelen.be.

Evaluatie

Hopelijk hebben jullie ge
noten van Agua
Cadabra! Omdat we gra
ag bijleren,
willen we graag horen wa
t jullie van het
spel vonden.
Í Was het spel voldoen
de aangepast
aan de leefwereld van de
spelers?
Í Was het spel uitdage
nd?
Í Hebben de spelers
inhoudelijk iets
bijgeleerd?
Í Zat er genoeg varia
tie in het spel?
Í Waren het toffe opdra
chten?
Í Was de speluitleg du
idelijk genoeg
om het spel te kunnen be
geleiden?
Í Wil je graag nog iet
s kwijt?
Alle reacties zijn welkom
op
spoorzes@chiro.be.
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Zuidprik

Het zzZuiden houdt je wakker!

I like to move it, move it, you like to ...

Omdat actievoeren nodig is!
Jongeren zien dagelijks in kranten,
op televisie en op internet hoe
onrechtvaardig de armoede in het
Zuiden is, maar berusten vaak in de
gedachte “We kunnen er toch niets aan
doen”. Met Zuidprik en het oproepfilmpje
van Edgar, een leeftijdsgenoot uit Bolivia, dagen we
jullie uit om wel in actie te komen. Meedoen met
Zuidprik betekent: je solidariteit tonen met kleinschalige boeren in het Zuiden, die vandaag het hardst
getroffen worden door de opwarming van de aarde.

MOVE IT! Jazeker, Zuidprik kan heel wat in beweging
brengen. De actie loopt van 22 februari tot 22 maart
2010, maar de voorbereiding begint best vroeger.
Geen tijd om een uiltje te vangen, want de zzZuidprikmug houdt je wakker!

Jongeren prikken erop los
Via Zuidprik neem je zelf het initiatief op het vlak van
mondiale vorming in je jeugdbeweging. Als begeleiding kan je jouw groep informeren en ondersteunen
bij de verschillende stappen:
x STAP 1: Vorm een actiegroep met je jeugdbeweging, sportclub, muziekschool, enz.
x STAP 2: Registreer je groep en krijg een eigen
prikbord op www.zuidprik.be. Kies een of
meerdere prikacties die jullie willen uitvoeren.
x STAP 3: Verzamel zoveel mogelijk supporters op
jullie prikbord.
x STAP 4: Post een foto of filmpje als bewijs van jullie
geslaagde actie.

Geprik(kel)d?
Ontdek meer over bijvoorbeeld de leuke prijzen die te
winnen zijn met Zuidprik op www.zuidprik.be.

De Zuidpriktattoo
Speciaal voor enthousiaste Zuidprikkers is er een
coole Zuidpriktattoo. Mooi, goedkoop en pijnloos
aan te brengen. Het is de eerste tattoo waarvoor je
niet zelf geprikt hoeft te worden, maar waarmee je
anderen kunt prikk(el)en. Nog nooit was actievoeren
voor het Zuiden zo aanstekelijk!
Eén Zuidpriktattoo
kost 10 eurocent,
de eerste 20 zijn
gratis. Uitsluitend
te bestellen via
info@zuidprik.be.

De Zuidprikacties
x Creatieve actie: Maak een opvallende installatie als
teken van solidariteit tussen Vlaanderen en Bolivia.
x Politieke actie: Zoek een BV die Samuel nomineert
voor de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling.
x Muzikale actie: Zorg voor (live)muziek en laat honderden mensen dansen voor verandering.
x Fondsenwervingsactie: Steun het Zuiden, doe de
Koffiestop.

19

a
d
a
C
a
Agu
Adressenlijst
Broederlijk Delen

Nationaal secretariaat
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
T: 02-502 57 00
F: 02-502 81 01
info@broederlijkdelen.be
www.broederlijkdelen.be

Regionaal secretariaat Vlaams-Brabant/Mechelen/
Brussel
Varkensstraat 6
2800 Mechelen
T: 015-29 84 58
F: 015-29 84 80
mechelen@bdwzz.be

Regionaal secretariaat Antwerpen
Pastorijstraat 37
2060 Antwerpen
T: 03-217 24 90
F: 03-217 24 99
antwerpen@bdwzz.be

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
T: 02-213 04 73
F: 02-502 81 01
bdwzz.brussel@broederlijkdelen.be

Regionaal secretariaat Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
T: 011-24 90 20
F: 011-23 16 54
hasselt@bdwzz.be
Regionaal secretariaat Oost-Vlaanderen
Sint-Salvatorstraat 30
9000 Gent
T: 09-269 23 40
F: 09-269 23 49
gent@bdwzz.be
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Regionaal secretariaat West-Vlaanderen
Sint-Jorisstraat 13
8800 Roeselare
T: 051-26 08 08
F: 051-26 08 00
roeselare@bdwzz.be

Spoor ZeS
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
T: 03-231 07 94
F: 03-232 51 62
spoorzes@chiro.be
www.chiro.be

abra
Zaden

Offergaven aan de Pachamama

Jullie moeten eerst de vorming ‘Zaaien en zaden’
volgen om extra zaden te kunnen verdienen. Hebben
jullie de vorming al gevolgd? Vlieg er dan maar in.
Wat jullie krijgen, mogen jullie zaaien op jullie akker.
Mogelijk materiaal: maïskorrels, aardappels, ajuinen,
fruit, enz.
Per opgelost raadsel krijgt de familie tien maïskorrels.

Als Quechua-indianen willen jullie in evenwicht leven
met de goden en de natuur. Die relaties respecteren
en in evenwicht houden, is heel belangrijk. Wederkerigheid staat centraal: ik geef, jij geeft. Omdat Moeder
Aarde voor ons zorgt, zorgen wij ook voor haar.
Omdat Zij ons dingen schenkt, schenken wij haar een
deel terug. Door rituelen, offers en dansen tonen we
ons respect.

Familieopdracht: Rarara
Vraag een raadsel aan jullie begeleiding en pijnig die
hersencellen!
Materiaal: pen en papier, raadsels (zie hoofdstuk Materiaal)

Familieopdracht: Mini
Huizen, brommers, auto’s, diploma’s, een paspoort,
dollars, enz. Alles wat een mens kan wensen, wordt
in miniatuur gemaakt. De yatiri zegent die miniatuurmodellen. Vaak wordt alles dan ritueel verbrand of
begraven. Zo komt je wens zeker uit.
Maak een mini-irrigatiesysteem en breng het mee
naar de volgende volksvergadering. Na de zegening
plaatsen jullie het bij de akker. Nu maar hopen dat
jullie irrigatiesysteem beschermd wordt!
Materiaal: papier, tandenstokers, scharen, lijm, enz.
Minga: Carnaval
In Bolivia zijn gemaskerde dansfeesten heel populair.
De dansers vermommen zich als beren, duivels, mijngoden of heiligen en voeren rituele dansen uit.
Vermom drie spelers tot ze onherkenbaar zijn. Die
gaan naar de centrale post en voeren een dansje uit.
De opdracht is geslaagd als de begeleiding niemand
herkent.
Materiaal: geen
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Vorming ‘Herbebossing en boompjes’

Boompjes

Jullie krijgen training van Equipo Kallpa over het
nut van herbebossing. Op het einde van de training
weten jullie welke planten zich goed vastzetten in
de bodem. Ze leren jullie ook welke planten niet opgegeten worden door dieren en welke weinig water
nodig hebben.
Jullie krijgen een vlagje met een boompje dat jullie
op de akker mogen plaatsen en tien boompjes om op
de rand van jullie akker te zetten.
Materiaal: lucifers, vlagjes met boompjes (zie affiche)

Voor jullie boompjes kunnen verdienen, moeten jullie
de vorming over herbebossing volgen bij Equipo Kallpa. Als jullie dat al gedaan hebben, mag je doorgaan.
Materiaal: lucifers
De familie krijgt tien lucifers per opdracht.

Familieopdracht: Aarde-Boterbloem-Citroen
Hoe goed kennen jullie de natuur? Verzamel twintig
voorwerpen uit de natuur die elk met een andere letter van het alfabet beginnen.
Materiaal: geen
Minga: Hoogteziekte
Door de hoogte is er op de Altiplano weinig zuurstof
in de lucht. Je kunt er last hebben van ‘hoogteziekte’.
Hoogteziekte veroorzaakt kortademigheid, hoofdpijn
en misselijkheid. Het is dus even wennen daarboven!
Je lichaam moet zich aanpassen. Goed uitrusten is de
boodschap.
Plaats tien flesjes op een rij. Tien meter verder is de
werplijn, en nog een tien meter verder is het startpunt. Het doel is om zo snel mogelijk alle flesjes om
te gooien.
Steek een bezem met het veeggedeelte in de lucht
en draai tien keer rond je as terwijl je naar de top van
de bezem kijkt. Loop daarna tot aan de werplijn, doe
daar je schoen af en gooi die binnen de vijf seconden
naar de flesjes.
Zodra je aan de werplijn bent, vertrekt de volgende
aan het startpunt.
Materiaal: twee bezems

Familieopdracht: Legos Humanos
Materiaal is duur en niet altijd beschikbaar. Daarom
moeten Bolivianen vaak creatief zijn. Maak een originele constructie waarbij jullie enkel gebruik maken
van jullie lichamen. Alle lichamen staan in verbinding
met elkaar. Slechts en- Als
een familie dez
e opdracht no
kele – en alleen maar
g
eens wil uitvoe
re
n,
kun je zelf
die – lichaamsdelen
een nieuwe com
binatie bedenk
raken de grond. Het
en.
aantal is afhankelijk
van de grootte van jullie familie:
Í 1 persoon: 1 knie, 1 wang, 1 vinger
Í 2 personen: 1 voet, 1 elleboog, 1 duim
Í 3 personen: 1 hand, 1 oor, 1 knie, 1 voet
Í 4 personen: 1 hand, 1 knie, 1 achterwerk, 1 hoofd
Í 5 personen: 1 rug, 1 neus, 1 voet, 1 schouder, 1
hand
Í 6 personen: 1 linkerhand, 1 rechtervoet, 1 linkervoet, 1 rechterknie
Materiaal: geen
Minga: Rituele dans
Bij een ritueel hoort vaak een dans. De volgende dans
drukt de verbondenheid binnen de gemeenschap uit.
Alle spelers vormen een kring, met de rug naar het
midden, en geven elkaar een hand.
De spelers moeten – zonder handen te lossen – allemaal met hun gezicht naar het midden gaan staan.
Op het einde mogen er geen gekruiste armen zijn.
Oplossing: twee mensen heffen hun armen omhoog en iedereen loopt eronder
door.
Materiaal: geen
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Het weer

De boerenfamilies leven bewust in harmonie met
Pachamama. Ze luisteren en kijken naar de natuurelementen om de aarde zo goed mogelijk te kunnen
bewerken. De weersomstandigheden worden nu –
door de wereldwijde klimaatsveranderingen en door
menselijke factoren – alsmaar grilliger en onvoorspelbaar. Droogte, hagel en overstromingen volgen
elkaar op.
Bij het begin van elke volksvergadering confronteer je
de spelers met een weersverandering. Aan de hand
van een rad of een dartsbord wordt bepaald wat de
boeren te wachten staat. De dartspijltjes kun je eventueel vervangen door een propje met verf.
De gevolgen zijn voelbaar
voor de families. Als
begeleiding voer je de
acties uit en zie je
erop toe dat de families de verloren
zaden inleveren.

De weersomstandigheden
Hagel
Een plotselinge, zware regen- en
hagelbui overvalt jullie. Is jullie
irrigatiesysteem bestand tegen
die tegenvaller? De hagel vernielt jammer genoeg een deel
van de oogst.
Actie : gooi 20 tennisballen van een afstand van 3
meter naar het irrigatiesysteem. Elke familie verliest
5 zaden.

hagel

Vorst
Het kwik daalt tot -20 °C. De
schade aan jullie gewassen is
aanzienlijk en de irrigatiekanalen
vertonen enkele barsten. De
oogst is niet bestand tegen zo’n koude. Een deel
gaat verloren.
Actie : maak een barst in het hoofdkanaal.
Eventueel maak je ook in enkele zijkanalen een
barst. Elke
sterk voorop liggen,
familie verliest 5 Groepen die
kun je zo afremmen.
zaden.

vorst

Droogte
De verwachte regen blijft uit. De
langdurige droogte verwoest jullie oogst. Hier en daar ontstaan
er bosbranden.
Actie : schuif de akkers een stukje
verder van het bassin. Brand de geplante bomen
(lucifers) af. Elke familie verliest 5 zaden.

droogte

Goede weersomstandigheden
De weergoden zijn jullie gunstig
gestemd. Voldoende zon en
regen zorgen dat jullie oogst echt
meevalt.
Actie: geef elke familie 15 extra
planten.

goed weer
zaden om te
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Zware regenval

zware regenv

Er barst een onweer los.
Regen valt met bakken uit de
hemel, wegen worden weggespoeld. Het waterbassin krijgt plots heel veel water te slikken maar ook de vruchtbare grond van jullie
akkers moet eraan geloven. Vooral de laag gelegen
gebieden krijgen het zwaar te verduren.
Actie : gooi 2 extra emmers met de nodige kracht in
het bassin.
Alle akkers worden overspoeld (niet met te veel kracht,
zodat niet alles wegspoelt). De lager gelegen akkers
(verst van het bassin) worden het zwaarst getroffen.
Zaden die wegspoelen, worden afgenomen.
Wie bomen plantte, is beschermd tegen het extra
water.

al

Verwoestijning
Door langdurige droogte maar
ook door het uitputten van
landbouwgrond verandert
een deel van jullie gronden in
woestijn.
Actie : kort de akkers die ten zuiden van het bassin liggen in: bedek een strook van de aarde met zand. Dat
stuk land kan niet meer bewerkt worden. De zaden
die onder de strook zand liggen, zijn verloren – die
neem je af. Beboste gebieden zijn beschermd tegen de
verwoestijning.

verwoestijning

Materiaal: rad/dartsbord met de weerkaartjes, tennisballen, mes/schaar, zaden, zand, vuur (aansteker /
lucifers)
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Bezoek in onze gemeenschap

Er zit een lo
gica in de volg
orde
waa rin de pers
onages komen,
maa r
jullie kunnen z
elf bijsturen.
O
m
het spel wat
af te remmen
of
net sneller te
laten gaa n, kun
je personages
weglaten of va
n
volgorde vera nd
eren.

Heel wat menselijke factoren liggen aan de basis van de barre leefomstandigheden op de Altiplano.
In de loop van het spel bezoeken verschillende personages de gemeenschap. Ze komen met wijze raad, een vraag of informatie die
de spelers kunnen beïnvloeden in hun keuzes.
Op elke volksvergadering komen twee personages aan bod, na ‘het
weer’. Sommige personen komen verschillende keren terug. Er zijn
kaartjes voorzien, maar we nodigen je uit om zelf in de rol van de personages te stappen en je helemaal in te leven.

Laat je inspireren door de foto’s.
Na vijf volksvergaderingen zijn ze allen aan bod geweest. Het einde van
spelfase 3 leid je in met de yatira die iedereen uitnodigt voor een ritueel.

Volksvergadering 1

e
kopieer dez
kni p
kaa rten en
ze uit!

Het is de bedoel ing
dat de vertegenwoordiger van
de familie aan de rest vertelt
wat er gebeurd is tijdens het
overleg. Als je merkt dat
g
de spelers dat niet doen, han
je de personagekaa rten na een
volksvergadering bij de affiche
kan
van de familieopdrachten. Zo
iedereen volgen.

Hallo, ik ben Rosa María. Ik ben een yatiri. ‘Yatiri’
betekent ‘Degene die weet’ in het Quechua. Een yatiri
is een alternatieve genezer. Wij helpen mensen, op
traditionele wijze, met behulp van kruiden en rituelen.
Je kunt ons ook een beetje zien als de priester van een
gemeenschap. Wij leiden de rituelen waarin we onze
Pachamama eren. Pachamama of Moeder Aarde, is de
bergen, rotsen, bomen, rivieren en ook de dieren. Moeder
Aarde is alles. Zij zorgt voor ons en maakt het leven
mogelijk. Daarom moeten wij ook voor haar zorgen.
Het is onze plicht een deel van wat wij ontvangen terug
te offeren aan Pachamama.
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Hello everyone. Ik ben een vertegenwoordiger van
het mijnbedrijf Newmont Mining. In 2009 trouwden in
België ongeveer 45 000 koppels. Om te voldoen aan de
vraag naar gouden ringen is de productie opgedreven.
We hebben het grote genoegen jullie mee te delen dat
we de mijn gaan uitbreiden. Jullie hebben echt geluk
dat er in Bolivia zoveel natuurlijke grondstoffen
aanwezig zijn. Zo’n 1000 hectare ‘nutteloze’
landbouwgrond en bos moeten eraan geloven. We
zoeken nog extra werkkrachten. Alle sterke mannen
zijn welkom!

Volksvergadering 2
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Buen día. Ik ben Valerio van Equipo Kallpa. Wij ondersteunen boeren
zodat ze kunnen overleven. Dat doen we o.a. door vorming. Ik zal
jullie iets vertellen over ontbossing. Als je de bossen kapt, krijg
je erosie: dan spoelt de bovenste aardlaag weg. Het maakt gronden
onvruchtbaar.
Herbebossing gaat erosie tegen, want de wortels houden de aarde
vast. Ook sproeiers aan jullie irrigatiekanalen zorgen ervoor
dat het water niet zomaar over de akkers loopt en zo de aarde
meesleurt. Struiken, planten en bomen zorgen er bovendien voor
dat het regenwater trager stroomt. Zo kan het de bodem in dringen
en houden we de verwoestijning tegen.

abra

e
kopieer dez
kni p
kaa rten en
ze uit!

Buen día. Wij van Fundación Solon maken ons grote
zorgen over het klimaat. We vernamen dat Newmont
Mining de mijn wil uitbreiden. Wij gaan daar niet mee
akkoord! Als gezin uit de Andes verbruiken jullie
ongeveer 30 liter water per dag. Elk mijnbedrijf
gebruikt een 22 miljoen liter per dag! Ze vervuilen
bovendien de meren, de rivieren, het grondwater
– alles! De vervuiling tast de ondergrond, de
begroeiing en het vee aan. Dat bemoeilijkt de
landbouw en het schaadt de gezondheid van de
omwonenden. De lokale bevolking wordt hard
getroffen. Daar komt nog bij dat het werk in de
mijnen enorm zwaar en ongezond is. Het kan niet
dat rijke landen uit het Westen hier zomaar onze
grondstoffen komen inpikken! We kunnen niet bij de
pakken blijven zitten. We lobbyen op internationaal
niveau en hopen zo dat er écht verandering komt.
Zet een actie op poten waaruit blijkt dat jullie niet
akkoord gaan: een leuze, petitie, affiche, enz.

!

Het water dat
je bij deze vo
lksvergadering
toevoegt aa n
het waterbassi
n is vervuild d
mijnen: doe er
oor de
isomobol letjes
of confetti in
De families kun
.
nen een wate
rzuiveringsystee
instal leren in he
m
t ba ssin of op
hun kanalen.
de waterzuive
Als
ring er al was
voor de twee
volksvergaderi
d
e
ng krijgt de
vervuiling geen
Bij tijdsnood
kans.
laat je de prot
estactie va llen.
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Volksvergadering 3

Yatiri’s voeren rituelen uit om
de oogst te vieren of ons te
beschermen tegen hagel. Als het
droog is, kunnen jullie een ritueel
doen opdat het zou regenen.
Tijdens dit ritueel bootsen we het
geluid van de regen na. Iedereen zit
in een kring. De yatiri begint met
de vingers te knippen. Daarna doet
de persoon links van haar dat ook,
daarna de volgende, tot iedereen
met hun vingers aan het knippen is.
De yatiri verandert dan van geluid
en weer valt iedereen in, telkens
zodra hun rechterbuur verandert.
De opeenvolgende geluiden zijn:
knippen met je vingers, in je handen
wrijven, met je handen op je borst
slaan, met je handen op je benen
slaan. Daarna bouwt de yatiri
weer af: met je handen op de borst
slaan, in je handen wrijven, knippen
met je vingers en ten slotte niets
meer, tot de laatste druppels weer
verdwijnen.
Horen jullie de regen al?
Als je dit ritueel met de hele groep
uitvoert, wordt er een extra emmer
water in het bassin gegoten.
Wie nog geen offer gebracht heeft
aan Pachamama wordt gestraft en
moet vijf zaden afgeven.

Buen día. Ik ben Romero, ik woon hier al mijn
hele leven. Ik zal jullie een verhaal vertellen.
10 jaar geleden, toen ik nog jong en sterk
was, kenden we hier een ware wateroorlog.
In 1998 werd de openbare watermaatschappij
van de stad Cochabamba geprivatiseerd. Alles
kwam in handen van Aguas del Tunari. Het
bedrijf investeerde niets in de verbetering
van het waterleidingnet maar verdubbelde wel
van de ene dag op de andere de waterprijzen.
Velen konden het niet betalen en hun water
werd zomaar afgesloten. Duizenden mensen
protesteerden op straat. De wateroorlog
duurde vier dagen. Toen de politie een
17-jarige betoger doodschoot, zwichtte de
regering en kwam het waterbedrijf weer in
handen van de gemeente.
Evo Morales, onze huidige president, maakte
werk van een nieuwe grondwet. Daarin staat
dat toegang tot drinkwater een mensenrecht
is. Privatisering van water is nu verboden.
Ik had nooit gedacht dat die ommezwaai
mogelijk was. Zo zie je maar dat sociale druk
verandering mogelijk maakt!
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Volksvergadering 4

Hallo, ik ben Alberto, vakbondsafgevaardigde.
Jammer, maar er is geen verkeer mogelijk, overal zijn
er wegblokkades! De overheid beloofde om de wegen
te verbeteren, maar er is nog altijd niets veranderd.
Heel veel wegen zijn nog niet geasfalteerd. We
betalen tol, maar wat gebeurt er met ons geld?
Kom, we staken en versperren de wegen tot er
verandering komt!
Tot aan de volgende volksvergadering kan er geen
materiaal geleverd worden.

Willen jullie nog een verhaal horen? Ze smeken me
altijd: “Romero, vertel nog eens over vroeger”. Wel:
vroeger, nog niet zo lang geleden zelfs, kwamen de
gringo’s van verre landen om Chacaltaya te bezoeken.
Chacaltaya was de hoogste skipiste ter wereld,
zo’n 5300 m hoog, op 30 km van onze hoofdstad
La Paz. Die skipiste, maar ook de 18 000 jaar oude
Chacaltaya-gletsjer, is verdwenen! Tussen 1987 en
2007 verloor de gletsjer zo’n 80 % van zijn ijsmassa.
Begin 2009 smolt ook de laatste 20 %. Het water
van de gletsjers is noodzakelijk voor de rivieren,
drinkwater, de akkers, enz. Ik maak me grote zorgen
over de toekomst van ons volk: miljoenen mensen
zijn afhankelijk van het water van de gletsjers
maar allemaal zijn ze in een versneld tempo aan het
afsmelten. Wat kunnen we doen?

De families kun
nen tot aa n
de volgende vo
lksvergadering dus en
kel kiezen
voor vorming,
offergaven
of verder we
rken aa n
de constructie.
Als je
merkt dat de
spelers
echt niets om
ha nden
hebben, begin
je vroeger
aa n de volgend
e volksvergadering.
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Volksvergadering 5

Het leven is hier niet altijd even gemakkelijk, maar
gelukkig staan we er niet alleen voor. We werken
samen met andere organisaties. Zelfs met ngo’s
van de andere kant van de wereld, zoals Broederlijk
Delen uit België. Zij vertelden ons dat de jongeren
van ...………………. (vul hier de naam van jullie groep/
jeugdbeweging/klas in) enthousiast meedoen aan
Zuidprik. Met die actie kun je je solidariteit tonen met
het Zuiden. Vraag zeker uitleg aan je begeleiding!

Jullie zijn allemaal uitgenodigd voor een belangrijk
ritueel. Verzamel al jullie families om samen
Pachamama te danken.
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Materiaal

Verdeelspel Dierenkaartjes

Kopieer dit blad zoveel als nodig. Iedereen krijgt een kaartje
Er hoeven niet per se zes families te zijn. Ideaal zijn een viertal mensen per groepje.

Families
Kopieer dit blad en plaats een kaartje bij elke akker.

Conde Colque

Cervantes Maman

Fernandez Condor

Roque Cruz

Velasquez Flores

Rominez Morales
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Raadsels

Kopieer deze pagina en knip de raadsels uit. Geef aan elke familie één raadsel mee.
Vraag de spelers om niet op de raadsels te schrijven of kopieer de raadsels voor elke familie.

Raadsel Bolhoeden

Raadsel De kaars

Bolivia is een echt hoedenland. Zowel de vrouwen
als de mannen dragen ze als bescherming tegen de
zon en de kou. Het hoort zelfs bij de traditionele
kledij. Je kunt eraan zien uit welke streek iemand
afkomstig is, en vaak ook of iemand getrouwd is
of niet. Er zijn ongeveer 300 verschillende soorten
hoeden! De meeste indianenvrouwen dragen een
sombrero of bombín (bolhoed).
Vier indiaanse vrouwen staan op een rij en kijken in
dezelfde richting. Ze hebben allemaal een bolhoed
op, alleen weten ze zelf niet welke. Ze weten wel
dat er twee bruine en twee zwarte zijn. De eerste
vrouw staat achter een muurtje en kan geen van
de anderen zien. De tweede vrouw staat redelijk
hoog en kan de hoeden van de derde en vierde
zien. De derde vrouw ziet de hoed van de vierde
en de vierde ziet helemaal geen hoeden.

In jullie gemeenschap is er geen elektriciteit. ‘s
Avonds gebruiken jullie kaarsen. Hoe kun je met
behulp van drie punaises een brandende kaars aan
de muur krijgen zodat die rechtop brandt?

De vrouwen willen uitzoeken welke hoed ze op
hebben, zonder zichzelf te bekijken. Als een van
hen weet welke hoed zij op heeft, dan zal zij het
meteen aan de anderen vertellen. Stel nu dat de
hoeden zo verdeeld zijn dat de eerste vrouw een
bruine heeft, de tweede een zwarte, de derde een
bruine en de vierde een zwarte. Welke vrouw weet
het eerst welke hoed ze zelf op heeft?

1

2
3
4
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Raadsel
Grazende koeien
Een melkkoe bezorgt de boeren melk en kaas. Op
het beschikbare weiland kunnen zes koeien drie
weken grazen, maar na twee weken is al het gras
op. Hoeveel koeien zijn er?

Raadsel
Water verdelen
Je staat naast een waterbron met twee kruiken. In
de ene kan er drie liter, in de andere vijf. Hoe kun je
daarmee precies vier liter water afmeten? Je mag
water verspillen.

Raadsel Watergebruik in BelgiE
Een gezin uit de Andes gebruikt ongeveer 30 liter
per dag.
Per dag gebruikt een gezin in België gemiddeld:
Í 144 liter water om het toilet door te spoelen
Í 5 liter water om het huis schoon te maken
Í 33 liter water om te drinken en te koken
Í 2 liter water om de auto te wassen
Í 4 liter water om de planten te begieten en de
tuin te sproeien
Í 120 liter water om een bad te nemen en te
douchen
Í 20 liter water om de was te doen
Í 12 liter water voor de afwas
Í 20 liter water om de handen te wassen
Hoeveel keer meer water gebruikt een Belgisch
gezin dan een gezin uit de Andes?

abra
Woordzoeker

26 woorden in deze woordzoeker doen denken aan Bolivia. Vind er minstens 20.
Zoek horizontaal, verticaal en diagonaal.
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Oplossingen raadsels
Raadsel Bolhoeden
Als de derde en de vierde vrouw dezelfde hoed op
hadden, dan zou de tweede vrouw weten welke hoed
zij op heeft. Omdat dat niet zo is, kan de tweede
vrouw niet zeggen welke hoed zij op heeft. Daarom
weet de derde vrouw dat zij precies de andere kleur
hoed op moet hebben als de vrouw die voor haar
staat.

H

et is leuk als
Raadsel De kaars
je
het materiaa l
Druk twee punaises zo dicht
m
ee
geeft, zodat
mogelijk naast elkaar. De derde
ze
k
un
ne
n proberen.
steek je met het kopje achter de
twee andere. Duw de kaars op
het uitstekende pinnetje van de derde punaise.
Raadsel Grazende koeien
Er zijn negen koeien. De berekening is (2/3) x 6.
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Raadsel Water verdelen
Oplossing 1 : Vul de vijfliterkruik en giet het water in
de drieliterkruik totdat die vol zit. Er zit nu nog twee
liter in de vijfliterkruik. Giet de drieliterkruik leeg en
doe er de twee liter in. Dan vul je de vijfliterkruik
weer. Daarmee vul je de drieliterkruik tot aan de rand
aan. Nu zit er precies vier liter in de vijfliterkruik.
Oplossing 2 : Vul de drieliterkruik en giet dat water
over in de vijfliterkruik. Vul daarna weer de drieliterkruik en vul daarmee de vijfliterkruik bij. Je houdt
zo een liter water over in de drieliterkruik. Giet de
vijfliterkruik leeg en doe er die liter water in. Vul de
drieliterkruik en giet dat water over in de andere
kruik. Samen heb je nu vier liter.
Raadsel Watergebruik in België
12 keer, want het gemiddeld watergebruik van een
gezin in België is 360 liter per dag (!).
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Woordzoeker
Vervuiling, ontbossing, coca, waterbassin, Pachamama,
yatiri, mijnbouw, bolhoed, offer, minga, ritueel, boer,
Bolivia, maïs, erosie, Quechua, klimaat, goud, droogte,
opwarming, agua, water, irrigatie, Altiplano, hagel, lama

Raakte het water tot
aan jullie akkers?
Waarom wel/niet?

Knip de bloemen uit op de lijntjes
en plooi de blaadjes naar binnen.

W
ha at
kl nd is e
im m r
aa e aa
t? t h n d
et e

Bloemen

klimaatsverandering

ij

ar
da
je r?
e ve
kj o
aa en
M org
z

w

Wat kunnen de
Boliviaanse boeren
doen?

nn

W
at
ku
en
n?

do
e
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Is de klimaatsverandering bij ons
ook voelbaar?

abra

Checklist materiaal
fase

materiaal

Voorbereiding

- Akkers

Fase 1

- Kaartjes met de dieren
- Kaartjes met de families

Fase 2
Fase 3

Fase 4

Samenwerkingsopdracht

- Tafels, sjorbalk, theelichtjes

Bouw van het bassin

- Bouwstenen, touw, plakband

Minga’s en
familieopdrachten

- Affiche
- Zie materiaaloverzicht pag. 11

Het weer

- Rad/dartsbord met weerkaartjes
- Tennisballen
- Vuur

Bezoek

- Kaarten van de personages of kleren om je mee in te leven
- Confetti/isomobolletjes

Ritueel

- Gekleurde doeken, bloemen, eten, linten, enz.

Nabespreking

- Geplooide bloemen, bassin met water

K
v oz
W oor en
aa e ju
ro en llie
m m v
w in aa
el ga k
/n ?
ie
t?

- Inleefmateriaal voor het thema
- Emmers, water, schaar, plakband

Wat hebben jullie
bereikt als familie?
Als gemeenschap?

Algemeen

Solidariteit

Wat waren de
voordelen/nadelen
van een minga?

n
le
el
st
or a
vo ng t? t?
je i aa ie
je m st l/n
n o’n be e
Ku at z ns m w
d j o ro
bi aa
W

Kunnen wij ook
samenwerken met
boeren uit het
Zuiden?

W
Zu at
id de
p
rik nke
? n
llie

ju
va
n
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