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Colofon 

WoeStrijd is een uitgave van Spoor ZeS, de dienst van de Chiro 
die rond solidariteit en zingeving werkt.  Het spel kadert in 
de campagne ‘Plan(t) je toekomst’ van Broederlijk Delen, naar 
aanleiding van de vasten in 2014, maar je kunt het ook los 
daarvan gebruiken.
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WoeStrijd
WoeStrijd neemt je mee naar het dorre landschap van Thiès, 
in Senegal.  Een jaarlijks tekort aan regen in de regio daagt de 
inwoners uit.  De periode waarin landbouw mogelijk is, wordt 
korter, waardoor voldoende voedsel kweken om alle hongerige 
monden te voeden niet vanzelfsprekend is.  Bovendien zorgt 
die oprukkende droogte ervoor dat de landbouwgrond minder 
vruchtbaar is en kan vervallen tot droge zandvlakte.  Sommige 
jongeren trekken naar de stad in de hoop op een betere 
toekomst.  Anderen vertrekken maar zouden liever op het 
platteland blijven, waar hun vrienden en familie zijn.  In de stad 
zijn de toekomstmogelijkheden bovendien niet altijd beter.  Als 
we samen de landbouwmogelijkheden scheppen om het hele 
jaar door te kunnen verdienen, dan zorgen we er samen voor 
dat iedereen in Thiès hun droom kan waarmaken, waar ze maar 
willen. 

In WoeStrijd zijn de spelers Senegalese jongeren die het samen 
opnemen tegen de oprukkende woestijn.  Aan capaciteit geen 
gebrek, maar pas wanneer alle talent bijeen wordt gebracht, zal 
het harde werk zijn vruchten afwerpen.

Deze kant-en-klare spelbrochure bevat een uitgebreide 
speluitleg, kleurrijke speltegels, kaartjes, pionnen en een 
opdrachtenlijst.  Je speelt het spel met 12- tot 18-jarigen, 
in groepen van 6 tot 30 spelers.  ‘WoeStrijd’ is op maat van 
jeugdbewegingen gemaakt, maar na kleine aanpassingen is 
het ook bruikbaar in de parochie of het onderwijs.

Veel speelplezier!

WoeStrijd in het kort

Groepsgrootte: 6 - 30

Doelgroep: 12- tot 18-jarigen

Duur: ongeveer 3 uur

Terrein: kan buiten en kan binnen, bij voorkeur een combinatie van beide

Doel: de deelnemers ervaren als Senegalese jongeren de gevolgen van 

verwoestijning en de invloed die dat heeft op hun dromen

Speel!
DOEL VAN HET SPEL 

De deelnemers zijn Senegalese jongeren op het plateau van 
Thiès, waar de woestijn jaar na jaar oprukt.  Door stenen en 
bomen te verzamelen, proberen ze zoveel mogelijk grond 
hiertegen te beschermen.  Op die manier houden ze het hele 
plateau en het platteland errond leefbaar.  Jongeren moeten 
op het einde van het spel hun droom kunnen verwezenlijken 
op de plaats waar zij dat willen, op het platteland of in de stad.

SPELMATERIAAL 

Spelbord: plattelands- en stadstegels
Het spelbord bestaat uit verschillende tegels die in een vierkant 
liggen.  Er zijn plattelandstegels (groen) en stadstegels (rood).  
Er staan straten en kruispunten op, die de tegels met elkaar 
verbinden.  Twee plattelandstegels zijn een waterreservoir, van 
waaruit dijkjes kunnen vertrekken.  De grootte van de groep 
bepaalt het aantal tegels op het spelbord – dat wordt verderop 
uitgelegd.
Op elke tegel staan de nummers van de opdrachten die je op 
die locatie kunt doen.

Opbrengstkaartjes 
De winnaar van elke opdracht mag een 
opbrengstkaartje trekken.  De kaartjes zitten in 
een opbrengstzakje, zodat de deelnemers niet 
zien wat ze trekken.  Er zijn bomen en stenen.  
Je hebt vijf opbrengstkaartjes van dezelfde 
soort nodig om iets te kunnen doen: vijf stenen 
zorgen ervoor dat je een dijk kan bouwen, 
met vijf bomen kun je een plattelandskaartje 
bebossen.
De opbrengstkaartjes kun je zelf maken of 

downloaden op Spoorzesindeklas.be

Droomjobpionnen 

Er zijn zes droomjobs in het spel: vier plattelanddroomjobs 
(Tuinbouwer, Winkelier, Veehouder en Onderwijzer) en twee 
stadsdroomjobs (Taxichauffeur en Huishoudster).  Elk van die 
jobs heeft een pion, waarop ook 
de bijbehorende droomlocatie 
staat (= de plaats waar de pion 
op het einde van het spel moet 
staan).
Op de achterkant van de 
droomjobpionnen staan de 
verschillende spelfasen in een 
jaar, zodat de deelnemers 
makkelijk kunnen meevolgen.

Voordeelkaartjes 

Elke deelnemer krijgt bij het begin van 
het spel een voordeelkaartje waarop 
de voordelen van alle jobs staan.  Dat 
kaartje mag je op elk moment uitspelen.  
Zo kun je het voordeel verzilveren van 
de droomjob die je op dat moment hebt.  
Daarna geef je het kaartje af aan de spelbegeleiding, je kunt 
het dus maar één keer gebruiken.

Winvoorwaarde
De spelers nemen het niet tegen elkaar op, het is de bedoeling 
dat ze het spelbord verslaan.  Ze moeten er allen samen voor 
zorgen dat op het einde van het spel alle jongeren hun job 
kunnen uitoefenen op de plaats waar zij dat willen.  Daarom 
moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.  Je kunt 
de winvoorwaarden kopiëren uit dit boekje om op te hangen 
in het spellokaal zodat de deelnemers de voorwaarden altijd in 
het oog kunnen houden.

steen

boom
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VOORBEREIDING 

Spel aanpassen aan groepsgrootte
De grootte van de groep bepaalt hoeveel plattelands- en 
stadstegels er op het spelbord liggen en hoeveel droomjobs ze 
kunnen kiezen.  

Aantal deelnemers 6-7 8-9 10-11 12-30

Aantal stadstegels 4 4 4 9

Aantal plattelandstegels 16 16 21 27

Aantal droomjobs 3 4 5 6

Schema spelbord

Spel opstellen
Om het spel vlot te laten lopen, doe je de volgende zaken best 
op voorhand.

Knip de plattelands- en stadstegels uit en leg het juiste aantal 
tegels op een tafel.  Dat is het spelbord.  Zorg dat de tegels met 
een bolletje zeker in het spel zitten.

Print de stenen en bomen af van op spoorzesindeklas.be.
Knip ze uit en stop ze in een opbrengstzakje.

Knip de voordeelkaartjes uit en leg er evenveel klaar als er 
deelnemers zijn.
Knip en vouw de droomjobpionnen en zet ze klaar bij het 
spelbord.

Kopieer de opdrachtenlijst of schrijf ze over en hang ze op in 
het lokaal.

Let op: Selecteer eerst de waterreservoirs en de tegels die in de winvoorwaarde staan voor de 
jobs.  Die tegels zijn gemarkeerd met een bolletje.  Vul willekeurig aan met andere tegels.
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Materiaal 
Verzamel alle materiaal en leg het klaar in het lokaal.
Er is er vrij veel nodig voor dit spel maar normaal gezien is het 
meeste te vinden in je jeugdbewegingslokaal.  Als je iets niet 
vindt, is het meestal niet nodig om het te gaan kopen: vaak kun 
je andere voorwerpen gebruiken voor de opdracht. 

 Tafel binnen voor spelbord
 Dobbelsteen
 Plakband
 1 petfles (om gaatjes in te 
maken)

 3 emmers
 10 knikkers
 30 rietjes 
 30 bekers
 1 pakje lucifers 
 20 tandenstokers
 Vrij veel kladpapier
 30 wasspelden
 10 ballonnen
 10 kousen
 Enkele watjes
 2 kommen
 1 potje bodylotion
 4 glazen
 2 muntjes
 Bestek  (zeker 100 stuks!)
 10 fietsbanden
 10 kranten
 1 bellenblazer

 1 hoepel
 5 volle (conservenblikken) 
(kunnen achteraf nog 
gebruikt worden)

 10 balpennen
 Ongekookte spaghetti
 Een leeg blikje
 3 bollen touw
 1 theelichtje
 15 pingpongballetjes
 1 tennisbal
 1 nylonkous
 1 fles met dop
 5 kommetjes
 1 pakje bloem
 20 bierviltjes
 1 mok
 10 elastiekjes
 1 glazen fles
 1 alcoholstift
 1 spel kaarten
 1 stoel om mee te spelen
 1 paperclip
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SPELUITLEG

Start van het spel
Alle deelnemers zitten samen rond de spelbordtafel.
De spelbegeleiding schetst de situatie:

Voor jullie zien jullie Senegal.  Senegal telt 13 miljoen 
inwoners, van wie er 2,7 miljoen in de hoofdstad Dakar wonen.
De stadstegels linksboven op het spelbord zijn wijken uit Dakar. 
Voor zijn voedselvoorziening is Dakar sterk afhankelijk van het 
platteland, met tuinbouwvelden rond de stad.
Elke plaats op het spelbord heeft zijn voordelen: de stad biedt 
heel wat kansen die je op het platteland niet zal hebben, een 
dorp op het platteland is dan weer levensbelangrijk voor de 
voedselvoorziening.

In dit spel kruipen jullie in de huid van jongeren in Senegal.
Je kiest een plek uit waar jij jouw toekomst wilt uitbouwen en 
gaat aan de slag.
Maar opgelet!
Elk jaar rukt de woestijn een klein beetje verder op.

Vervolgens leg je vier fasen van het spelconcept verder uit en krijgen alle deelnemers een 
voordeelkaartje dat ze één keer mogen inzetten, op om het even welk moment.  Overloop de 
voordelen per job.

Na de uitleg start de eerste ronde, met de verwoestingfase.

FASE 1: VERWOESTIJNING

FASE 2: DROOMJOB-ACTIELOCATIE

FASE 3: ACTIE! STENEN EN BOMEN

FASE 4: BOUWEN EN PLANTEN

Spelfasen

Het spel bestaat uit vijf rondes.  Elke ronde symboliseert een jaar, en elk jaar bestaat uit vier 
fasen.

FASE 1: VERWOESTIJNING 

Niet alleen de temperatuur maar ook de regens bepalen de seizoenen in 
Senegal.  Als het regent, dan valt het water met bakken uit de lucht.  De 
regenbuien zijn zeer intens en heel plaatselijk.

Op het platteland moet je dus een beetje geluk 
hebben.  Je hoopt dat de regens je velden niet 
overslaan, maar een overvloed aan water kan je velden doen 
overstromen en alle nuttige voedingsstoffen wegspoelen.  
Doordat de grond uitdroogt in de perioden zonder regen kan de 
woestijn verder oprukken.

Zet de pionnen naast het spelbord.

De spelbegeleiding gooit tweemaal met de dobbelsteen.

Het aantal ogen van de eerste worp bepaalt de richting van waaruit de woestijn oprukt.
1= zuidwesten
2= zuiden
3= zuidoosten
4= oosten
5= noordoosten
6= veranderlijk: de deelnemers mogen zelf kiezen van waar de verwoestijning start.

Het aantal ogen bij de tweede worp is het aantal gebieden die in deze ronde ‘verwoestijnen’.

Je vertrekt dus vanuit de windrichting die bepaald werd met de eerste worp.  Draai het aantal 
tegels om dat bepaald werd door de tweede worp.   De deelnemers kiezen samen welke 
tegels ze omdraaien.

Op een verwoestijnd stuk grond kan niemand wonen.  De opdrachten die aan dat gebied 
verbonden waren, kun je nu niet meer gebruiken.

FASE 2: EEN DROOMJOB KIEZEN EN ACTIELOCATIE 

Elk jaar (= elke ronde) kiezen de deelnemers individueel een droomjob.  
Ze moeten er wel voor zorgen dat er per job zeker twee deelnemers zijn.
Per job kiezen de spelers op welke locatie ze dat jaar willen proberen hun 
droom te verwezenlijken.  Ze mogen hiervoor kijken naar de opdrachten die 
ze op die plaats kunnen vervullen.  Ze moeten daarbij geen rekening houden met 
het aantal stappen of de wegen die op de tegels getekend zijn, ze mogen vrij naar om het 
even welk kaartje doorschuiven.
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FASE 3: ACTIE!  STENEN EN BOMEN VERDIENEN 

Op elke stads- en plattelandstegel staan vijf nummers, die 
staan elk voor een opdracht.  De opdrachten zijn verbonden 
aan de droomjobs, je kunt telkens de opdrachten doen van de 
droomjob die je voor dat jaar hebt gekozen.  De deelnemers 
kunnen zelf nakijken welke opdrachten dat zijn aan de hand 
van de opdrachtenaffiche die ophangt in het lokaal.
Ze verzamelen zelf het materiaal dat ze nodig hebben voor 
de opdracht en spreken iemand van de spelbegeleiding aan 
wanneer ze een opdracht afwerken of als ze een opdracht 
willen die opgevolgd moet worden.
Per geslaagde opdracht mag degene die de opdracht volbracht 
één boom of steen uit het opbrengstzakje trekken.

Deze fase duurt maximaal twintig minuten.  De spelbegeleiding 
houdt de deelnemers tussendoor op de hoogte van hoeveel 
tijd ze nog hebben.

FASE 4: BOUWEN EN PLANTEN 

Alle deelnemers komen opnieuw rond het spelbord zitten.  Ze 
leggen alle bomen en stenen bijeen die ze in deze en de vorige 
ronde verdiend hebben.

De groepen moeten nu samen over een aantal zaken beslissen.

1.  Op welke verwoestijnde stukken land ze dijkjes zullen 
bouwen.  Opgelet: je kunt enkel dijkjes bouwen op tegels 
die grenzen aan een tegel waar al een dijkje op gebouwd 
is of aan een waterreservoir.  In ruil voor vijf stenen wordt 
de gekozen tegel weer omgedraaid.  De opdrachten van 
deze tegel kunnen in de volgende ronde opnieuw gekozen 
worden.

 De vijf stenen gaan opnieuw in het opbrengstzakje.

2.  Op welke gezonde stukken grond je bossen aanplant.  Op 
die tegels leg je vijf bomen.  Die grond kan vanaf dan voor 
de rest van het spel niet meer verwoestijnen.

Daarna ga je terug naar fase 1.  In totaal speel je zo vier rondes.

De deelnemers kunnen zich opsplitsen om zoveel mogelijk opdrachten te doen, maar per ronde 
mag elke opdracht maar één keer uitgevoerd worden.  Als de groep erin slaagt om alle vijf de 
opdrachten te voltooien, krijgen ze zes opbrengstkaartjes in plaats van vijf.

Zorg ervoor dat 
de deelnemers 
kunnen winnen.  
Als ze net pech 

hadden bij de 
verwoestijning, kun je 
het jaar erna de oogst 
uitzonderlijk goed 
laten zijn: dan krijgen 
ze bijvoorbeeld twee 
opbrengstkaartjes per spel 
in plaats van één.  Je kunt 
de moeilijkheid van de 
opdrachten ook aanpassen 
aan de groep.

Voordeelkaartjes 

Gedurende het hele spel kunnen de deelnemers hun 
voordeelkaartje gebruiken.  Dat doen ze door het af te geven 
aan de spelbegeleiding.  In ruil mogen ze het voordeel 
uitvoeren van de job die ze op dat moment hebben.

➜ TUINBOUWER: Tuinbouwers doen er goed 
aan om elk jaar andere groenten op hun 
veld te zetten.  Zij kunnen ervoor kiezen 
om vlak voor het bouwen en planten 
hun opbrengstkaart te wisselen voor een 
opbrengstkaart van de andere soort.

➜ WINKELIER: Winkeliers hebben van alles 
in hun winkel liggen, zij kunnen daaruit zelf 
hun keuzes maken!  Een winkelier die tijdens 
de actiefase een spel wint, mag kiezen welk 
opbrengstkaartje hij of zij uit de zak haalt.

➜ VEEHOUDER: Veehouders kunnen tijdens 
een goed moment hun vee van de ene 
naar de andere plaats verplaatsen.  Tijdens 
de actiefase mag de persoon die dit 
voordeelkaartje afgeeft van team wisselen 
met iemand die een andere droomjob koos.

➜ ONDERWIJZER: Onderwijs 
maakt je slimmer.  Deze persoon kan 
om een valsspeeltip vragen bij de 
spelbegeleiding en zo een bepaalde 

opdracht tijdens de actiefase een pak 
makkelijker maken!  Er staan heel wat 
tips bij de opdrachten: oplossingen en 
valsspeeltips.  Als iemand een valsspeeltip 
vraagt voor een andere opdracht kun je die 
opdracht wat vereenvoudigen.

➜ TAXICHAUFFEUR: Met de taxi ben je sneller 
op je bestemming!  Taxichauffeurs krijgen 
tijdens de actiefase dubbel zoveel tijd bij 
een tijdsopdracht.

➜ HUISHOUDSTER: Huishoudsters krijgen 
een vast inkomen.  Zij krijgen in ruil 
voor hun voordeelkaartje een extra 
opbrengstkaart.  Dat is vooral nuttig in de 
bouwen-en-plantenfase.
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Winvoorwaarde
Tijdens de bouw-en-plantfase moeten de deelnemers de 
winvoorwaardebijlage raadplegen om ervoor te zorgen dat 
ze op het einde van het spel aan alle voorwaarden kunnen 
voldoen.

➜ Huishoudster: de droomlocatie 'Medina' moet nog vrij 
zijn.  Er moet nog altijd een vlotte toegang zijn naar de 
plattelandstegel ‘Aubergineveld’, waar de familie woont.

➜ Taxichauffeur: de droomlocatie 'Place de l’Indépendence' 
moet vrij zijn.  Er moet nog altijd een vlotte doorgang zijn 
naar de plattelandstegel ‘Kolenveld’, waar de familie woont.

➜ Veehouder: de droomlocatie ‘Veeweide’ moet vrij zijn.  Er 
moet nog altijd een vlotte doorgang zijn naar ‘Markt Tilene’ 
zodat het vlees van de veehouder ook in de stad verkocht 
kan worden.

➜ Tuinbouwer: de droomlocatie ‘Bonenveld’ moet vrij zijn.  
Er moet nog altijd een vlotte doorgang zijn naar ‘Markt 
Tilene’ zodat de groenten van de tuinbouwer ook in de stad 
verkocht kunnen worden.

➜ Winkelier: de droomlocatie ‘Plaatselijk marktje’ moet vrij 
zijn.  Er moet nog altijd een vlotte doorgang zijn naar ‘Markt 
Tilene’, zodat de winkelier het dorp kan voorzien van allerlei 
producten.

➜ Onderwijzer: de droomlocatie ‘Dorpsschooltje’ moet vrij 
zijn.  Ook de acht tegels errond moeten vrij zijn, zodat de 
kinderen uit de buurt naar het schooltje kunnen komen.

Einde van het spel
Nadat de laatste fase van het vierde jaar is afgelopen, gaan we 
nog één keer naar de verwoestijningsfase.  

Daarna kiezen de deelnemers voor een laatste keer hun 
droomjob en worden alle pionnen op hun droomlocatie gezet.

Vervolgens kijkt de begeleiding samen met de deelnemers of 
alle winvoorwaarden voldaan zijn en de groep dus al dan niet 
gewonnen heeft tegen het spel.

Als nabespreking ga je nog wat dieper in op het thema aan de 
hand van de volgende vragen.
Welke stukken grond zijn verdwenen?  Wat zijn daar de 
gevolgen van?
Hoeveel mensen blijven er over voor een bepaalde droomjob?  
Is het werkelijk mogelijk dat al die mensen hun droom 
waarmaken op die locatie?
Daarna kun je hierover kort napraten.  Meer achtergrond over 
de droomjobs vind je verder in deze handleiding, bij ‘Campagne 
Broederlijk Delen 2014: Plan(t) de toekomst’.

Opdrachten

Tuinbouwer
1. Je gaat bewust om met water en houdt 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 
Oplossing: Zie figuur.  

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: /
 Oplossing: een zaaimachine

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 groenten 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
 Oplossing: Leg een bierviltje op 

het glas water.  Draai het om en 
laat het bierviltje los.  

zand in schop oplossing 
zand in schop

glas ondersteboven oplossing 
glas ondersteboven
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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
 Oplossing: Schuif de muntjes 

met duim en wijsvinger 
voorzichtig over de rand van het 
glas naar beneden, zodat je het 
glas ertussen kunt klemmen.  
Hou het goed vast en hef het 
glas op

10. Afwas doen!
 Opdracht: Balanceer een glas 

tussen drie glazen met behulp 
van drie messen.

 Materiaal:  Vier glazen, drie 
messen

 Oplossing: Zet de drie glazen 
op gelijke afstand van elkaar.  
Leg de messen van op de glazen naar elkaar toe en haak ze in elkaar.  Zet het glas op de messen.

muntjes balanceren oplossing 
muntjes balanceren

glazen en messen oplossing 
glazen en messen

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
 Oplossing: Vouw de hoeken 

van de krantenpagina naar 
het midden zoals op de figuur.  
Nu kun je de kranten laten 
balanceren.

krantenpagina oplossing 
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
 Oplossing: Je neemt eerst de geit mee naar de overkant.  Dan keer je terug en neem je de leeuw mee.  Aan de overkant zet je 

de leeuw af en neem je de geit terug mee.  Zet de 
geit opnieuw af en neem de kool mee.  Die laat je bij 
de leeuw liggen en vervolgens ga je opnieuw de geit 
halen.

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

 Oplossing: Probeer statische elektriciteit op te wekken 
door met je hand in je haar of over een wollen trui te 
wrijven.  Als je met je hand naar het 
rietje gaat, begint dat te draaien.

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
 Oplossing: Steek het rietje omgekeerd 

in de fles, zorg dat het mondstukje 
geplooid is.  Nu kun je het flesje 
opheffen.

rietje flessendop oplossing 
rietje flessendop

fles - rietje oplossing 
fles - rietje

?

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
 Oplossing: Teken de cirkel, plooi 

de hoek van je blad om zodat je 
op de achterkant van het blad 
kunt doorschrijven, en teken zo 
een puntje in het midden.

10. Verkoop multifunctionele 
voorwerpen.

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

 Materiaal: Vork, mok, lepeltje
 Oplossing: Geen trucjes aan, 

gewoon proberen!

cirkel tekenen oplossing 
cirkel tekenen

vork - mok oplossing 
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
 Valsspeeltip: Kaarten plat leggen

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
 Valsspeeltip: Gebruik je andere hand voor het drinken

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
 Oplossing: Neem de paperclip vast 

met een andere paperclip.  Leg hem 
voorzichtig op het wateroppervlak en 
laat zachtjes los.  Hij drijft!  

9. Je leerlingen moeten leren samenwerken.
 Opdracht: Kruip met de hele ploeg door een krantenpagina.
 Materiaal: Een krant
 Valsspeeltip: Gebruik verschillende pagina's van de 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
 Valsspeeltip: Leg het kaartje op de grond!

paperclip oplossing 
paperclip

Extra WoeStrijd 
CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN 2014: PLAN(T) DE TOEKOMST 

Je bent jong en je wil wat 
De Broederlijk Delenaffiche van 2014 toont Ibrahima (25 
jaar) en z’n jonge broertje Mame Mor (12 jaar).  De broers 
wonen samen met de rest van de familie in Nghémé, een klein 
plattelandsdorp in de Sahel in Senegal.  Ibrahima staat, zoals 
elke 25-jarige, aan het begin van zijn carrière.  Hij koos voor een 
uitdagende job: landbouwer.  Een absolute uitdaging, want 
Senegal heeft een vijandig klimaat.

De Sahel, de geografische zone net onder de Sahara, staat 
niet bepaald bekend om zijn gunstige landbouwklimaat.  Het 
regenseizoen duurt er vier maanden.  De rest van het jaar is 
het er kurkdroog en snikheet.  De cijfers zijn keihard: 65,2% 
van de landbouwbevolking leeft onder de armoedegrens, en 
dat terwijl 75% van de bevolking er van 
landbouw leeft.  De laatste jaren is de 
omvang van de oogst erg gedaald.  De 
gevolgen zijn overduidelijk: toenemende 
armoede, meer honger.  De droogte is 
de belangrijkste oorzaak van de dalende 
productie.  In de Sahel valt sowieso al 
niet veel regen.  Al meer dan de helft 
van de vruchtbare landbouwgrond is 
ondertussen verloren gegaan.  Zowel 
de natuur als de mens hebben hier een 
hand in gehad: droogte en ontbossing, 
jarenlang hetzelfde gewas op één plaats 
kweken, de oprukkende woestijn, en de 
wind.  En als de regen dan eindelijk valt, 
spoelt hij alle vruchtbare grond weg.  
De gevolgen zijn duidelijk.  Hoe moet 
je daar in godsnaam als jonge boer 
overleven?  Een dorre zandbak, daarin 
kun je toch niets planten?!  Of toch?

De stad: vriend of vijand?
Ibrahima vertrok naar Dakar toen hij 
15 jaar was, op zoek naar een betere 
toekomst.  De plattelandsvlucht 
is een onmiskenbaar probleem 
in Senegal.  In het droge seizoen 
vertrekken heel veel jongeren 
noodgedwongen naar de stad, 
op zoek naar een bijverdienste 
als taxichauffeur, verkoper, 
metselaar of huishoudhulp.  
Hun familie is afhankelijk van 
die inkomsten om vlak voor de 
nieuwe oogst de periode van 
honger te overbruggen.  Tijdens 
het regenseizoen komen velen 
terug om hun familie te helpen 
met de oogst, al zijn er ook heel 
wat mensen die het platteland 
definitief achter zich laten.  Die 
plattelandsvlucht heeft zowel 
het leven in de stad als op het 
platteland ontwricht.  Door de 
economische terugval van de 

laatste jaren liggen de kansen in de stad niet meer voor het 
grijpen.  De haven biedt minder werkgelegenheid dan vroeger, 
en taxichauffeurs zijn er al meer dan genoeg.

Zoals het verhaal van Ibrahima zijn er vele.  Allemaal zijn 
ze een variant van hetzelfde verhaal.  Te weinig inkomsten 
uit de landbouwactiviteiten, niet genoeg geld, honger.  Op 
zoek naar een bijverdienste in de stad, die ze soms wel maar 
meestal niet vinden.  Amper iets overhouden om naar huis te 
sturen.  Maandenlang weg van thuis, weg van vrienden, familie, 
kinderen.  Als je hen vraagt waar ze het liefste wonen, waar ze 
hun toekomst willen opbouwen, krijg je maar één antwoord: 
we zijn liever thuis.  “On est toujours le plus heureux, là où on 
est chez soi.”

Plan
de toekomst

Voor een leefbare en milieuvriendelijke landbouw in Noord en Zuid slaan milieu-, natuur-, landbouw-, consumenten-

en Noord-Zuidorganisaties de handen in elkaar. Want tegen 2015 moet de honger de wereld uit!
www.detijdloopt.be

Steun Broederlijk DelenIBAN BE12 0000 0000 9292
www.broederlijkdelen.be
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Boer plant toekomst 
En toch is een toekomst op het platteland mogelijk.  De 
bewijzen zijn er.  Veel jongeren kunnen terugkeren 
naar het platteland, dankzij de investeringen van onze 
partnerorganisaties.  Ibrahima is er het beste bewijs van.  
Ondanks problemen zoals erosie, uitputting van de gronden, 
een tekort aan water en aan degelijk zaaigoed kiest Ibrahima 
er toch voor om landbouwer te worden.  Samen met de lokale 
bevolking voert Broederlijk Delen allerlei werken uit om 
erosie tegen te houden en de vruchtbaarheid van de bodem 
te herstellen, bijvoorbeeld door dijkjes aan te leggen.  Als de 
regens komen, zorgen de dijkjes ervoor dat het vruchtbare 
laagje grond niet wordt meegesleurd.  Daarnaast wordt er sterk 
werk gemaakt van tuinbouw, een vorm van landbouw die ook 
in het droge seizoen mogelijk is.
Nu is er genoeg voedsel.  De verkoop van de uien, tomaten 
en paprika’s die ze op het tuinbouwveld kweken, zorgen 
bovendien het hele jaar door voor inkomsten.  Ibrahima vertelt 
trots dat hij nu zelfs kan sparen – iets waar hij vroeger, in de 
stad, alleen maar van kon dromen.

Het verhaal van 
Ibrahima is geen 
uitzondering.  Veel 
jonge mensen 

willen hun eigen 
toekomst waarmaken op 
het platteland.  Want daar 
zijn ze thuis.  Broederlijk 
Delen steunt die jonge 
mensen, maar ze kunnen 
dat niet alleen.  Wij hebben 
ook jou nodig om mee 
toekomst te planten. 
Meer info op 
broederlijkdelen.be

WOESTRIJD OP SCHOOL EN IN DE KLAS 

Dit spel is heel erg geschikt om mee aan de slag te gaan op 
school tijdens de campagneperiode.  Na een kleine aanpassing 
hier en daar kun je er zo mee aan de slag.  We geven je graag 
een aantal concrete tips.

Op SCHOOL tijdens een MONDIALE DAG 
Tijdens de campagneperiode organiseren heel wat scholen 
een mondiale dag vol workshops, infosessies en informatieve 
spelen.  WoeStrijd is de perfecte bouwsteen om dat plan 
helemaal af te maken.  Er is dan meestal voldoende tijd en 
ruimte om het spel integraal te spelen.

Wat heb je nodig?  
➜  Minstens drie begeleidende leerkrachten die de 

spelbrochure gelezen hebben
➜  Een groep leerlingen van twaalf tot dertig spelers
➜  Minstens twee uur speeltijd, met uitleg en nabespreking 

wordt dat snel drie uur
➜  Een centrale plaats, een tafel waar je de speltegels op kan 

leggen, ruimte op de speelplaats of in een speelzaal om de 
opdrachten uit te voeren

➜  Het materiaal zoals het in de checklist opgesomd is, tenzij je 
bepaalde opdrachten schrapt of uitvindt

Misschien zijn niet alle opdrachten even geschikt om in een 
schoolse context te gebruiken, maar met wat creativiteit zijn ze 
perfect aanpasbaar naar jouw specifieke situatie en context.

In de KLAS tijdens de LES 

Het spel WoeStrijd past, na enkele eenvoudige aanpassingen, 
perfect binnen het kader en de tijdslimieten van één les(uur).

Wat moet ik aanpassen?  
De opdrachten per tegel vallen integraal weg.  In de plaats 
daarvan worden de leerlingen tijdens elke ‘opdrachtenronde’ 
uitgedaagd om in twee minuten tijd zoveel mogelijk woorden 
te vormen met scrabbleblokjes.  Hiervoor krijgen ze telkens 
tien willekeurige blokjes uit een scrabblespel.  Ze moeten de 
woorden afleggen op het scrabble-bord, volgens de regels die 
daarvoor gelden.  Per woord van minstens drie letters mogen ze 
een boom of steen trekken.  Per woord van minstens vijf punten 
mogen ze een extra boom of steen trekken.

Een aantal voordelen per personage zijn niet helemaal 
bruikbaar als je het spel in de klassetting speelt.  Daarom stellen 
we de volgende aanpassingen voor:

➜  Veehouder: blokje wisselen 1 (deze groep mag een 
scrabbleblokje naar keuze omruilen met een willekeurig 
ander scrabbleblokje)

➜  Onderwijzer: extra blokje (deze groep krijgt van de 

spelbegeleiding een extra scrabbleblokje)
➜  Winkelier: keuze voor steen of boom (deze persoon mag 

kiezen wat hij of zij wint met een opdracht)
➜  Tuinbouwer: kaartje wisselen (steen wisselen voor boom of 

omgekeerd) ➙ link met teeltrotatie
➜  Taxichauffeur: blokje wisselen 2 (deze groep mag een 

scrabbleblokje naar keuze omruilen voor een blokje van 
een andere groep – ook zij mogen kiezen welk blokje ze 
afgeven)

➜  Huishoudster: extra kaartje (mag een extra steen of boom 
trekken) ➙ link met vast inkomen

Wat heb je nodig? 
➜  Een begeleidende leerkracht die de spelbrochure heeft 

gelezen
➜  Een klas met zes tot dertig leerlingen
➜  Minstens vijftig minuten tijd voor uitleg, spel en korte 

afsluiter
➜  Een centrale plek in de klas, een tafel waarop de speltegels 

een plaats kunnen krijgen
➜  Het materiaal zoals het in de brochure staat
➜  De blokjes van een scrabblespel

Als je niet aan een scrabblespel geraakt, vind je vast en zeker 
een variant op het internet.

 

Weetje
Scrabble is in Senegal net zo populair als voetbal.  Nergens 
ter wereld vind je zoveel ophef over en toewijding voor dit 
spel.  Er worden regelmatig tornooien georganiseerd.  In 
2008 werd in de Senegalese hoofdstad Dakar zelfs een echt 
wereldkampioenschap georganiseerd met maar liefst 600 
spelers uit 21 landen.

Boer zkt toekomst!  
Het spel WoeStrijd focust vooral op de situatie in 
Senegal.  Willen we echter het verschil maken op 
lange termijn, dan hebben we best oog voor de 

manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt.  Een 
leuke manier om daar in de klas mee aan de slag te gaan, 
zijn de animatiefilmpjes van ‘Boer zkt toekomst’.  Ze vertellen 
het verhaal van Ibrahima, al is het natuurlijk niet alleen zijn 
verhaal.  9 miljard.  Met zoveel mensen zijn we in 2050.  Hoe 
moeten we dan aan landbouw doen om al die monden te 
voeden?  ‘Boer zkt toekomst’ legt je drie scenario’s voor die 
aangeven hoe de productie van voedsel er in de toekomst kan 
uitzien.  Surf naar broederlijkdelen.be/boerzoekttoekomst en 
stem!  Elke stem is nodig, want enkel daarmee kan Broederlijk 
Delen eind april 2014 de Belgische politici aansporen om de 
juiste toekomst te planten.

Broederlijk Delen ontwikkelde speciaal voor het 
secundair onderwijs het lessenpakket ‘Aller-Retour 
Senegal’ en een dvd met een campagnefilm.  Er is ook 
een vakspecifieke les geschiedenis te vinden en een 

interessante verzameling links over de toekomst van 
voedselproductie op webtips.broederlijkdelen.be.  De lesmap 
kun je gratis downloaden, de dvd kost tien euro.  
Deze materialen en nog veel meer vind je via 
mijn.broederlijkdelen.be
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ADRESSENLIJST

Spoor ZeS 
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03-231 07 95
spoorzes@chiro.be
chiro.be/spoorzes
spoorzesindeklas.be

Broederlijk Delen 

NATIONAAL SECRETARIAAT

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

REGIONALE DIENSTEN

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

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

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

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

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

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

Heb je zin om mee te werken aan de ontwikkeling van Spoor 
ZeS-spelen?  Heb je reacties of opmerkingen over dit spel?  Laat 
het gerust weten via spoorzes@chiro.be.  

ZIN IN NOG MEER SPOOR ZES-SPELEN?  

Ga naar chiro.be/jongerenspel, daar vind je nog een 
heleboel jongerenspelen!

NOG MEER SPOOR ZES! 

Naast jongerenspelen maakt Spoor ZeS nog andere materialen.

En Avant!  
Waar is er toekomst?  Dicht bij huis of ver weg?  Dat is een 
vraag van jongeren overal 
ter wereld.  Hoe komen we 
het hele jaar aan voldoende 
voedsel?  Die vraag houdt 
vele families in Senegal bezig.  
Onze keuzes en onze acties 
maken een verschil: we gaan 
ervoor!

Broederlijk Delen 
ondersteunt de plannen 
van mensen in het Zuiden.  
Hún plannen om onrecht en 
armoede te bestrijden.  Dat 
is de beste garantie voor 
duurzame verandering.  
De wereldvoedselhandel 
beknot de kansen van 
jonge mensen in Senegal 
en zorgt voor uitzichtloze 
migratie.  De oplossing ligt 
daar én hier.
Spoor ZeS biedt een verzameling poëzie, doordenkers, 
mijmeringen en methodieken aan, in een handig boekje.  Voor 
individueel gebruik en gebruik in groepen en klassen.

Meer info over het tekstenboekje? chiro.be/tekstenboekje

Mangi Fi!  
Mame Mor, een jongen van twaalf, neemt jou en je leerlingen 
mee naar zijn dorp in Senegal. Ontdek zijn toekomstdromen en 
beleef met hem en zijn vriendjes talloze avonturen.

Mangi Fi
➜ is een speels, vakoverschrijdend project voor het lager 

onderwijs
➜ vertaalt de campagne van Broederlijk Delen op een leuke, 

belevende manier naar de klas.
➜ stimuleert je leerlingen om met een open blik de wereld te 

ontdekken
➜ laat je heel wat onvergetelijke momenten beleven met de 

klas

Materiaal
➜ Handleiding: De basis van het project. Een spannend verhaal, 

kant-en-klare lessen met methodieken, gespreksvormen, 
stilvalmomentjes en leuke weetjes: voor ieder wat wils!

➜ Werkmateriaal 2e en 3e leerjaar: Een aantrekkelijk 
werkboekje in kleur voor elke leerling, met opdrachten 
die aansluiten bij het verhaal van Mame Mor. Foto’s en 
knutseltips maken het geheel af.

➜ Werkmateriaal 4e 5e, en 6e leerjaar: Een aantrekkelijk 
werkboekje in kleur voor elke leerling, met opdrachten 
die aansluiten bij het verhaal van Mame Mor. Foto’s en 
knutseltips maken het geheel af.

➜ Liedjes: Niet meer op een aparte cd, maar wel op de 
campagne-dvd: een gezongen en een instrumentale versie 
van het themalied 
bij het project 
‘Mangi Fi’: een 
echte meezinger!

Meer info? Kijk snel op 
spoorzesindeklas.be



Water ...
Zet je kraantje open
en het water loopt.
Les je dorst.
Neem naar hartenlust
een douche of bad,
laat je emmer vollopen en
was je auto
of zeem de ramen.
Dat kun je in het Noorden.

In Senegal smeken
natuur en mens
acht maanden per jaar
om water.
Om te overleven.
Elke druppel is kostbaar.
Wat is een boer
met een gieter
zonder water?
Uit: En Avant!, tekstenboekje Spoor ZeS vasten 2014. 
Meer info op chiro.be/tekstenboekje


