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Colofon

Youcanda!  is een uitgave van Spoor ZeS, de dienst van de 
Chiro die rond solidariteit en zingeving werkt.  Het spel 
kadert in de vastencampagne ‘Geef Molly een kans ... en stop 
de honger’ van Broederlijk Delen – maar je kunt het ook los 
van de campagne gebruiken.

Spoor ZeS
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03-231 07 95

Eindredactie:
Merijn Van de Geuchte

Enorm veel dank aan Sandrien Van Nieuwenbergh, Heleen 
Gordts, Joost Leflere en Katrien Vissers om met zoveel 
overgave mee het spel uit te werken.  Dank je aan Anke 
Moens om de nabespreking uit te werken.

Een speciale dankjewel aan de enthousiaste tito’s, keti’s en 
aspi’s van Chiro Liebel uit Erondegem voor het uittesten van 
het spel.
Dank je Maarten, Pol, Lynn, Katinka, Bryan, Maarten, Bart, 
Geordi, Nicky en Kaat van Hoofdanimatorweekend 1 voor de 
vele bruikbare tips!

Foto’s: Griet Hendrickx, Sandrien Van Nieuwenbergh, Merijn 
Van de Geuchte
Taalnazicht: Bart Boone
Vormgeving: Jan Van Bostraeten
Druk: Aanvullen
Wettelijk Depot: D/2012/2909/4
Artikelcode Broederlijk Delen: BD-2013-8008

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
tel.: 02-502 57 00 | fax: 02-502 81 01
info@broederlijkdelen.be 
broederlijkdelen.be 

regionaal Secretariaat Antwerpen 
Rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen
tel.: 03-217 24 90 | fax: 03-272 05 82
antwerpen@bdwzz.be 

regionaal secretariaat limburg 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
tel.: 011-24 90 20 | fax: 011-23 16 54
hasselt@bdwzz.be 

regionaal secretariaat oost-Vlaanderen 
Sint-Salvadorstraat 30, 9000 Gent
tel.: 09-269 23 40 | fax: 09-269 23 49
gent@bdwzz.be 

regionaal secretariaat Vlaams-Brabant/Mechelen/
Brussel 
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
tel.: 015-29 84 58 | fax: 015-29 84 80
mechelen@bdwzz.be 

Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
tel.: 02-213 04 73 | fax: 02-502 81 01
bdwzz.brussel@broederlijkdelen.be 

regionaal secretariaat West-Vlaanderen 
Sint-Jorisstraat 13, 8800 Roeselare
tel.: 051-26 08 08 | fax: 051-26 08 00
roeselare@bdwzz.be 

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

Reacties zijn welkom via jongerenspel@chiro.be.
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YouCAndA! 

In dit spel schaar je je als ploeg achter een Oegandese boer 
en probeer je samen zijn plannen en dromen waar te maken.  
In de loop van het spel maak je keuzes die later gevolgen 
kunnen hebben voor je situatie, al is er ook altijd een stevige 
portie geluk mee gemoeid.  Ga je voor een grote maar 
risicovolle oogst die misschien dit jaar al veel opbrengt, of 
spreid je je kansen over meerdere jaren?  En wat doe je met 
je kinderen, die je ook nog graag naar school wilt sturen, of 
dat huwelijk waar je al zo lang naar uitkijkt?
Kortom, slaag jij erin de dromen van een Oegandees te 
realiseren?
Yes, you can!

Veel plezier!

YoucAnDA!  in hEt Kort
Groepsgrootte: 6 - 36
Doelgroep: 12- tot 18-jarigen
Duur: ongeveer 3 uur
terrein: Het beste buiten.  In een grote, overdekte ruimte kan ook.
Doel: Vervul als eerste met je team de dromen van je personage.

De tito’s, keti’s en aspi’s van Chiro Liebel uit Erondegem testten het spel al uit: hun belevenissen vind je op 
chiro.be/youcanda.

AAngepAst 

voor in de klas, 

zie pagina 9 

spoorzesindeklas.be
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sPeluitleg

DoEl VAn hEt SpEl

Elk team kruipt in de huid van een Oegandees personage.  
Wie erin slaagt om als eerste de twee dromen van hun 
personage waar te maken, wint het spel.

opBouW VAn hEt SpEl

Het spel wordt gespeeld over een aantal jaar, minstens drie.  
Elk team krijgt een personage toegewezen.  In de loop van 
elk jaar moeten ze belangrijke keuzes maken.  Die bepalen 
wat ze dat jaar verdienen.  Het spel is voorbij wanneer een 
team de dromen van hun personage waargemaakt heeft.  
Normaal hebben ze daar minstens die drie jaar voor nodig.

Eens de deelnemers in teams verdeeld zijn en elk team aan 
hun personage voorgesteld is, verloopt het spel als volgt.

( De keuzes doorlopen op het spelbord
( Competitiespel

Die volgorde wordt elk jaar herhaald: minstens drie keer, 
tenzij de ploegen hun dromen niet gerealiseerd krijgen. Dan 
speel je het spel langer en voeg je enkele jaren toe.

Alle opdrachten en competitiespelen vind je verder in de 
handleiding.

DE pErSonAGES

Elke team krijgt een personage toegewezen met een 
verhaal en dromen.  In de loop van het spel verzamelen 
ze voorwerpen om hun dromen mee te realiseren.  Ze 
kunnen er ook voor kiezen om zich te laten vormen.  De 
vormingskaart geeft weer welke vorming het team al 
volgde.  De dromen zijn zo opgebouwd dat de spelers 
minstens drie jaar het spoor zullen moeten volgen.

TIP | Let op! Verleng je het 
spel met enkele jaren, dan 
zal je extra competitiespelen 
moet verzinnen. Meer uitleg vind je 
onder ‘Competitiespelen’ 

Moses

Moses is 18 jaar en heeft al twee kinderen.  Hij is verliefd op 
Lucy en wil heel graag met haar trouwen, maar moet hiervoor 
wel een bruidschat aan de ouders van Lucy betalen.  Hij is boer, 
maar probeert daarnaast wat geld te verdienen als ‘boda boda’, 
een fietstaxi.  Dit is echter zwaar werk en bovendien heeft hij, 
omdat hij ook nog op zijn veld moet werken, niet altijd genoeg 
tijd om de mensen te vervoeren.  Een motor zou wel helpen, 
zo kan hij heel wat meer mensen vervoeren in korte tijd en zo 
wat extra geld verdienen.  Daarom gaat Moses af en toe helpen 
in het fietsatelier van een vriend.  Met hem heeft hij immers de 
afspraak dat, wanneer hij voldoende fietsen hersteld, hij in ruil 
een motor krijgt.

Wist je dat?

Naast het werk op het land, proberen de meeste Oegandezen 
ook nog op een andere manier geld in het laatje te brengen.  
Hiervoor ondersteunt Broederlijk Delen groepen van mensen, 
die dan samen vorming en opleiding krijgen.  Moses is zo ook lid 
van een jongerengroep.  Samen met zijn vrienden leert hij er het 
vak van fietshersteller.  

dromen

( Verzamel 5 
fietsen om in te 
ruilen voor een 
motor

( De bruidsschat: 
Verzamel 5 kip-
pen

Gevolgde 
vorming

1 jaar 2 jaar

Koe

Kip

USh

Zaad

Fiets
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hEt SpElBorD

Het spelbord bestaat uit twee delen: een grondstoffenspoor 
en een vormingsspoor.  Via het grondstoffenspoor 
verzamel je grondstoffen.  Afhankelijk van het aantal jaar 
vorming dat je per grondstof volgde, krijg je meer of minder 
grondstoffen.
Via het vormingsspoor kun je vorming volgen, je kiest met 
je team zelf welke.  Hoe meer vorming je volgt, hoe groter de 
opbrengst zal zijn wanneer je grondstoffen verdient.
Bij elke spoor moet je keuzes maken.  Afhankelijk daarvan 
zul je met je team een opdracht moeten uitvoeren.

DE GronDStoffEn
Er zijn zeven soorten grondstoffen: zaden, ossen, kippen, 
fietsen, huizen, stallen en Oegandese shillings.  Welke 
elk team nodig heeft, hangt af van de dromen van hun 
personage.

hoE BEhAAl jE EEn DrooM?
Afhankelijk van de keuzes die het team maakt, eindigen 
ze onder aan het spelbord op een bepaalde plaats.  Die 
plaats zegt welke grondstoffen je in dat jaar verdiend hebt.  
Een droom behalen doe je door de juiste grondstoffen te 
bemachtigen en in te wisselen bij de begeleiding.

VoorBErEiDinG

MAtEriAAl KlAArZEttEn
( Op een centraal punt zet je een tafel met daarop het 

spelbord.  Elk team krijgt een pion.
( Maak op het terrein een ‘demonstratieveld’.  Op dat stukje 

grond zullen de deelnemers aan landbouw doen.
( Knip de personagekaarten en voorwerpen uit.
( Sorteer de voorwerpen per soort.  Dan kun je ze achteraf 

makkelijker verdelen.
( Leg je materiaal klaar per opdracht, dat bespaart je heel 

wat werk tijdens het spel zelf.
( Hou de spelbrochure bij de hand: je zult ze nodig hebben 

om de opdrachten uit te leggen aan de teams.
( Verdeel je als begeleiding: iemand die het spelbord 

opvolgt en de grondstoffen uitdeelt en iemand die de 
opdrachten controleert.

ZAAD
HUISSTALKIP

OS FIETS

GronDStoffEnSpoorKEuZES MAKEn opDrAcht

AAntAl jAAr VorMinG
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TIP | Je kunt de 
deelnemers vragen om hun 
verhalen en dromen uit te beelden, 
te tekenen, enz.  Dat maakt het altijd 
leuker.  Let wel op dat het geen 
uitlachsessie wordt.  

TIP | Als na drie jaar geen 
enkel team hun dromen 
verwezenlijkte, speel dan gerust nog 
wat verder.  In dat geval heb je wel 
extra competitiespelen nodig.

TIP | Voorzie gerust nog 
meer opdrachten om het 
veld te bewerken.   

TIP | Als je merkt dat 
sommige teams te lang 
moeten wachten, kun je een 
tijdslimiet zetten op de fase ‘Keuzes 
doorlopen’.  

SpElVErloop

VErDEElSpEl

De spelers worden allemaal geblinddoekt en lopen rond in 
een afgebakend terrein.  Iedereen roept ‘Abola’, Oegandees 
voor banaan, en springt in het rond.  Wanneer twee spelers 
tegen elkaar botsen, haken ze in elkaar en springen ze 
verder.  Wanneer je links en rechts met iemand ingehaakt 
bent, roep je ‘Bagala’, Oegandees voor bananentros.  De 
spelers blijven dat doen totdat iedereen ‘Bagala’ roept.  
Dan komt de leiding in het spel en breekt ze de ketting 
naargelang hoeveel spelers ze in een ploegje wil.  Wanneer 
ze een ploeg apart zetten, roepen ze heel luid ‘pok abolo’  
(‘bananenschil’).

VoorStEllinG pErSonAGES

Geef de teams eerst even de tijd om hun personages te 
leren kennen.  Laat ze daarna hun personage voorstellen 
aan de anderen.  Probeer als begeleiding de volledige 
situatie weer te geven: je zult merken dat alle verhalen 
enkele moeilijkheden bevatten.  Bijvoorbeeld: Agnes haar 
voorraad zaden vermindert voortdurend en Moses moet een 
bruidsschat opbouwen.

DE KEuZES DoorlopEn

Geef elk team een pion. Elk team start bovenaan in het 
vakje ‘Wat wil je met je stukje grond doen?’.  Hierna 
moeten ze keuzes maken door telkens een ja-neevraag te 
beantwoorden.  Afhankelijk van welke voorwerpen ze willen 
verzamelen, zullen de teams over de sporen bewegen en 
telkens met nieuwe keuzes geconfronteerd worden.  Soms 
ben je verplicht een opdracht te vervullen.  Wanneer je 
daarin slaagt, mag je het spoor verder volgen.  Lukt dat 
niet, dan ben je verplicht om het andere spoor te volgen en 
dus een andere keuze te maken.  De teams blijven telkens 
opnieuw keuzes maken tot ze onderaan eindigen.
Eindigt het team ergens op het grondstoffenspoor, dan 
krijgen ze grondstoffen uitbetaald, afhankelijk van het aantal 
jaar gevolgde vorming.
Wanneer het team onderaan eindigt bij het vormingsspoor 
stijgt hun aantal jaar gevolgde vorming.  Duid dat aan op 
hun personagekaart.

coMpEtitiESpElEn

Wanneer iedereen onderaan geëindigd is, start het 
competitiespel.  Hier spelen alle teams tegen elkaar.  De 
winnaar mag een ander team aanduiden.  Het volgende 
jaar krijgen beide ploegen naast hun eigen opbrengst ook 
nog eens evenveel als wat het andere team verdiende.  
Bijvoorbeeld: team Moses wint het competitiespel en kiest 
om team Lucy te helpen.  Team Moses eindigt op het einde 
van het jaar op een vorming over fietsen.  Zowel team Moses 
als team Lucy stijgen één jaar voor de vorming over fietsen 
en duiden dat aan op hun personagekaart.  Team Lucy 
eindigt in datzelfde jaar op de silo.  Afhankelijk van hoeveel 
jaar vorming team Lucy volgde over zaden krijgen zowel 
team Lucy als team Moses zaden.

De competitiespelen vind je verder in de handleiding.  Speel 
ze in de opgegeven volgorde.

hEt DEMonStrAtiEVElD
Soms zal een team sneller onderaan eindigen dan de andere 
teams.  Hiervoor is er het demonstratieveld, een stukje 
terrein waarop de deelnemers aan landbouw zullen doen.  
Geef hen een opdracht mee om uit te voeren: wied het 
onkruid op het veld, knip het gras, maak putjes om de zaden 
in te doen, ploeg het veld om met een lepel, enz.
Beloon hen na enkele minuten: dat team mag één grondstof 
kiezen.

EinDE VAn hEt SpEl

Het eindigt wanneer een team erin slaagt om als eerste zijn 
twee dromen te verwezenlijken.  Normaal duurt dat zeker 
drie jaar, maar je mag langer doorspelen als het dan nog 
niemand gelukt is.
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nABesPreking

“De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: 
zij die meer eten dan honger hebben, 
en zij die meer honger dan eten hebben.”
- Nicolas Chamfort -

Voor vele mensen in Noord-Oeganda is genoeg voedsel om 
een actief en gezond leven te leiden een verre droom.  Een 
nieuwe toekomst opbouwen is dus hun enige streefdoel.  
Ze eten vooral eenzijdige voeding, waardoor de bevolking 
kampt met een verminderde weerstand.  Hoe vaak zeggen 
we niet: ‘ik heb honger’?  Meestal bedoelen we dan: ‘Ik 
heb zin om iets te eten’.  Elke dag kunnen we ons de vraag 
stellen: ‘wat eten we vandaag?’.  Drie keer per dag een 
fatsoenlijke maaltijd is voor ons de basis voor een goede 
ontwikkeling.  In België zijn we gewend dat we altijd 
voldoende voedsel hebben om onze honger te stillen, 
maar daar kunnen ze in Oeganda alleen maar van dromen.  
De mensen hebben geen toegang tot voldoende veilig 
en gevarieerd eten dat voldoet aan hun behoeften.  De 
voedselzekerheid vergroten is dan ook topprioriteit.

Wat kan eraan gedaan worden?  In ‘Youcanda’ heb je de 
kans gekregen om je leden te laten kennismaken met de 
problematiek in Noord-Oeganda.  Ga achteraf met de leden 
zeker in gesprek over hoe zij het spel ervaren hebben, welke 
gevoelens het opwekte, enz.  Geef ruimte tot feedback en 
laat ieder lid aan bod komen.

MEthoDiEK

Materiaal: Nabesprekingskaarten (zie spelbord)
Voorbereiding: Informeer je over de campagne van 
Broederlijk Delen.  Zo ben je goed voorbereid op de vragen 
die aan bod zullen komen.

VErloop

De deler geeft elke speler vier kaarten met stellingen of 
gevoelens op.  Die laat je aan niemand zien.  Alle deelnemers 
proberen de kaartjes te bemachtigen waar ze zich het beste 
mee kunnen identificeren.  Kaartjes die ze niet kunnen 
gebruiken, schuiven ze een voor een door naar hun buur.  
Alle spelers doen dat op hetzelfde moment: iedereen 
geeft een kaart weg en krijgt er ondertussen ook een.  Wie 
vier dezelfde kaartjes heeft, klopt af in het midden van de 
groep.  De andere deelnemers kloppen ook onmiddellijk af, 
ongeacht of ze een set van vier dezelfde kaarten hebben 
of niet.  Degene die als eerste afklopte, geeft uitleg bij de 
gekozen kaart.

( Wat als er geen honger meer was in de wereld?
( Als jij kon toveren, wat zou jij dan doen om te 

hongersnood te doen stoppen?
( Wat als er op kamp geen middageten meer geserveerd 

zou worden?
( Wat als jij een halve dag zou moeten stappen voor een 

beetje water?
( Wat als je maar een kom water zou hebben om een heel 

gezin mee te wassen en te voeden?
( Mensen zouden meer fairtradeproducten moeten kopen.
( Hongerbestrijding moet absolute topprioriteit krijgen.
( Wat als jij op bivak geen avondeten zou krijgen?
( Het is beter de hongerigen te leren vissen, dan hen vis te 

geven.
( Ontwikkelingssamenwerking haalt niets uit.  In het 

Zuiden zullen er altijd problemen zijn.
( Het laat me koud.
( Machteloos
( Begaan met ...
( Blij
( Ontroerd

TIP | Wil je de campagne 
inleiden met een leuke 
methodiek?  Op chiro.be/youcanda 
vind je de ‘Wereld op stoelen’-
methodiek om je leden op een 
speelse manier te laten proeven van 
de campagne. 

TIP | Informeer je als spelleiding goed over de 
problematiek zodat je het gesprek kunt leiden 
en je leden kunt motiveren tot een boeiende discussie.  
Heb je meer achtergrond nodig?  Lees aandachtig de 
campagne-uitleg van Broederlijk Delen en raadpleeg hun 
site:  broederlijkdelen.be.  Ook op chiro.be/youcanda 
vind je extra info. 
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TIP | Enkele tips om de campagne helemaal 

op smaak te brengen!
( Lees aandachtig de campagne-uitleg in het spel.  

Wil je nog meer informatie?  Surf dan naar de 
campagnepagina’s op broederlijkdelen.be.  Op 
chiro.be/youcanda vind je enkele interessante links 
en een toffe methodiek om de campagne in te leiden.

( Bij elk personage uit het spel staat een extra weetje.  
Lees die weetjes voor terwijl je de rollen verdeelt.  Zo 
krijgt de groep meteen wat meer info over het leven in 
Oeganda. 

geef MollY een kAns ... 
en stoP de honger
CAmPAgnE BrOEDErLIjK DELEn 2013

trEnDWAtchinG: hEt thEMA 
‘VoEDSEl’ iS WEEr hElEMAAl in  
(En tEruG VAn nooit WEGGEWEESt)!

Een kleine friet met mayonaise, een snelle hamburger 
op weg naar huis van de fuif, of eerder een avondje op 
restaurant met vrienden en genieten van een exotisch 
stoofpotje met noedels, kokosmelk en scampi’s?  
Tegenwoordig kun je er niet naast kijken: koken en lekker 
eten zijn weer helemaal in.  En niet alleen hier bij ons in 
Vlaanderen: ook in het Zuiden.  Ook daar is voedsel hot.  
Niet in kookprogramma’s of workshops, maar als dagelijkse 
strijd om te overleven.  Wereldwijd zijn er bijna een miljard 
mensen die honger hebben.  Eén miljard of een op de 
zeven mensen.  Simpelweg bepaald door waar op aarde je 
geboren wordt.

honGEr in oEGAnDA

Molly lacht.  Er komt een rij 
hagelwitte tanden tevoorschijn.  
“Yes, there is food,” zegt ze 
geruststellend.  Maar wanneer ze 
haar kleine ronde voorraadhut 
opent, blinken er maar enkele 
maïskolven in de felle tropenzon.  
Het is duidelijk dat deze vrouw 
en haar zes kinderen het zwaar 
zullen hebben de komende 
weken: honger in het lang door conflicten geteisterde 
Noord-Oeganda.  Oeganda is een fantastisch groen en 
vruchtbaar land, maar toch slaagt Molly er niet in voldoende 
voedsel te produceren om de hongerige magen van 
haar kinderen te vullen.  Hoe dat komt?  Molly woont in 
het noorden, en meer dan twintig jaar woedde er een 
burgeroorlog in dat gebied.  De mensen vluchtten naar 
kampen, en wanneer ze jaren later terugkeerden naar hun 
dorpen en akkers wisten velen niet waar te beginnen.  Alles 
was vernield, hun landbouwkennis was verwaterd en geld 
om dieren of materiaal aan te kopen was er niet.

GEEf hEn EEn KAnS!

Eén ding is zeker: Molly houdt de moed erin.  Samen met 
vele andere Oegandese boerenfamilies steekt ze de handen 
uit de mouwen en wil ze een nieuwe toekomst opbouwen.  
Een grotere oogst, een extra inkomen en misschien nog wat 
spaargeld.  Als Broederlijk Delen willen we niet aan de zijlijn 
blijven staan en willen we de boeren in Oeganda een kans 
geven.  Een kans op een betere toekomst, een kans om hun 
eigen plannen waar te maken, want samen stoppen we de 
honger!

Schuif MEE AAn!

Met deze brochure heb je alles in handen om je groep 
een geweldige spelnamiddag voor te schotelen.  Laat 
hen proeven van de uitdagingen die mensen in Oeganda 
voorgeschoteld krijgen en informeer hen zo spelenderwijs.  
Maar je kunt ook meer doen, en mee(r) actie voeren door 
bv. een Koffiestop te organiseren, er met je groep opuit 
te trekken en je hiervoor te laten sponsoren, of al fietsend 
het land door te trekken met Dwars door België.  Ben je 
helemaal gebeten door de Noord-Zuidmicrobe?  Schrijf 
je dan als de bliksem in voor het Wereldkamp tijdens de 
zomervakantie.
Broederlijk Delen heeft een uitgebreid aanbod voor 
jongeren (zoals jij?).  Pluis het uit op broederlijkdelen.be/
jongeren. 

Wil je graag zelf iets doen?  Organiseer een Koffiestop: schenk koffie uit in ruil voor 
een vrije bijdrage.  
meer info vind je op  broederlijkdelen.be/koffiestop.  Of zamel geld in door kilometers 
af te leggen voor het Zuiden.  meer info op: broederlijkdelen.be/kilometers. 
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Met het sPel AAn de slAg  
oP sChool en in de klAs 

Dit spel kun je absoluut gebruiken om het schoolgebeuren tijdens de campagne wat extra op smaak te brengen.  Hieronder 
geven we mee hoe dat concreet kan.

op School  
tijDEnS EEn MonDiAlE DAG

Tijdens de campagneperiode organiseren heel wat 
scholen een mondiale dag vol workshops, infosessies 
en informatieve spelen.  Youcanda! past perfect op de 
menukaart van zo’n dag.  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 12 tot 30 personen.
( Min. 2 uur speeltijd.  Dat wordt snel 3 uur met uitleg en 

nabespreking.
( Een centrale plaats, een tafel waarop je het spelbord kunt 

plaatsen, ruimte op de speelplaats of in een speelzaal om 
de opdrachten en competitiespelen uit te voeren.

( Het materiaal zoals het in de checklist opgesomd is, 
tenzij je bepaalde opdrachten schrapt.  Misschien zijn 
niet alle opdrachten even geschikt om in jouw school 
te gebruiken, maar met wat creativiteit zijn ze perfect 
aanpasbaar naar jouw specifieke situatie en context.  Als 
je zelf opdrachten toevoegt, heb je natuurlijk ook extra 
materiaal nodig.

( Opmerking: de personages in het spel zijn dezelfde 
die ook deels in de andere campagnematerialen van 
Broederlijk Delen aan bod komen.  Als inleiding bij het 
spel kun je de portretten van Moses en Daniel laten zien, 
die je vindt op de campagne-dvd van Broederlijk Delen 
(zie ook verder bij ‘Tips’’).  Op die manier maak je aan de 
leerlingen duidelijk dat de verhalen niet zomaar uit de 
lucht komen gevallen, maar dat het om echte dromen en 
wensen van Oegandese jongeren gaat.  

in DE KlAS tijDEnS DE lES

Het spel Youcanda! kan na enkele eenvoudige aanpassingen 
perfect gespeeld worden binnen het kader en de tijdslimiet 
van één les(uur).

Wat moet er aangepast worden? 

( De groepsverdeling kan via het voorgestelde verdeelspel 
maar het kan ook eenvoudiger gebeuren: op basis van 
de klasnummers, de zitplaatsen van de leerlingen, een 
vooropgesteld plan van de leerkracht, enz.  In plaats van 
de leerlingen in ploegjes één spel te laten spelen, waarbij 
elk ploegje een personage vertegenwoordigt, kun je hen 
ook in groepjes laten spelen waarbij elke leerling de rol 
van één personage toebedeeld krijgt.  Voorzie dan wel 
voldoende ruimte en spelborden in de klas zodat elk 
groepje zelfstandig aan de slag kan.

( Het competitiespel aan het einde van elke ronde valt bij 
deze versie integraal weg.

( De opdrachten bij de keuzes mag je integraal schrappen, 
behalve die op het laatste niveau.  Dat zijn de opdrachten 
vlak voor de winst van een bepaalde spelronde 
uitgekeerd wordt.  Daarvoor vind je aangepaste 
opdrachten op spoorzesindeklas.be, die bruikbaar zijn 
voor een klascontext.

( Elk team probeert een van de twee dromen waar te 
maken, ze mogen zelf kiezen welke.  Als ze daarin slagen, 
is het spel afgelopen.

Wat heb je nodig? 
( Een begeleidende leerkracht die de spelbrochure gelezen 

heeft .
( Een klas met 6 tot 30 leerlingen.
( Min.  50 min tijd voor uitleg, spel en korte afsluiter.
( Een tafel centraal in de klas, waarop je het spelbord legt.
( Het materiaal zoals het in de brochure wordt 

aangeboden.
( De opdrachten, specifiek op maat van een klassituatie.
( Papier en balpennen.
( Nabespreking: de methodiek in deze spelbrochure is 

bruikbaar in de klas, maar je kunt ook afsluiten met 
pakkend beeldmateriaal.  Meer info hierover vind je 
verder bij ‘Tips’.

TIP | Wil je de campagne 
inleiden met een leuke 
methodiek?  Op  spoorzesindeklas.
be vind je de ‘Wereld op stoelen’-
methodiek om je leerlingen op een 
speelse manier te laten proeven van 
de campagne.  

TIP | Wil je met een 
grotere groep leerlingen 
spelen?  Geen probleem!  Speel het 
spel meerdere keren naast elkaar.   
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WWW.sPoorZesindeklAs.Be 

Op die website voor het onderwijs vinden leerkrachten allerlei extra’s, waaronder een overzicht van de VOET’en 
die aan bod komen in dit spel én opdrachten die haalbaar zijn in de klas.  neem zeker een kijkje.

TIP | foodtest 
Het spel Youcanda! focust op de situatie in 
Oeganda.  Willen we het verschil maken op lange 
termijn, dan hebben we best ook oog voor onze 
voedingsgewoontes hier.  Een leuke manier om hier in 
de klas mee aan de slag te gaan, is de foodtest.  Die gaat 
na welk voedselconsumptieprofiel je hebt, en geeft je 
meteen een aantal tips om jouw profiel duurzamer te 
maken.
Wie zin heeft in nog meer, kan deelnemen aan de 
Foodtestwedstrijd.  Hiervoor post je een kort en leuk 
bericht op de Facebookpagina van Broederlijk Delen.  Je 
kunt de jury bovendien nog extra overtuigen door een 
verslagje van je activiteiten te mailen naar info@foodtest.
be of het op te sturen naar Foodtest, Huidevettersstraat 
165, 1000 Brussel.  Meer info hierover vind je op  
broederlijkdelen.be/foodtest .  Wie weet gaan jouw 
leerlingen wel met de jury- of publieksprijs lopen!

TIP | lesmap en dvd 
Broederlijk Delen ontwikkelde speciaal voor 
het secundair onderwijs een lessenpakket en een 
dvd met een campagnefilm en twee portretten van 
Oegandese jongeren over het thema.  De portretten zijn 
een absolute aanrader voor wie het spel in de klas wil 
spelen en een aangrijpende instap of afsluiter zoekt.  De 
campagnefilm is dan weer ideaal om een mondiale dag 
te starten.  De lesmap kun je gratis downloaden, de dvd 
kost 10 euro.  Die materialen en nog veel meer vind je op 
mijn.broederlijkdelen.be.
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MAteriAAllijst  

nAAM SpEl BEnoDiGD MAtEriAAl

Algemeen ( Spelbord
( Grondstofkaarten
( Personagekaarten
( Pionnen

Verdeelspel ( Geen materiaal

Opdrachten ( Schaaltje of pan
( Knikkers
( Koekjes
( Verschillende soorten noten
( Blinddoeken
( Wortel
( Messen
( Pen
( Papier
( Ballonnen
( Boek kaarten
( Fiets
( Groot materiaal
( Lege melkbrikken
( Handleiding ‘Melkbrikken omvouwen tot een 

portemonnee’ (zie bijlagen)
( Touw
( Plakband
( Tafel
( Elf zware nagels
( Houtblok
( Oplossing nagelspel (zie bijlagen)
( Binnenband
( Materiaal om mee te graven (bv. lepel)
( IJzerdraad
( Lege flessen

Competitiespelen ( Bal
( Emmers of bassins
( Knikkers

Nabespreking ( Nabesprekingskaarten
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CoMPetitiesPelen 

KoppiGE oS
De os wil maar niet meewerken.  Hij loopt voortdurend van 
je veld.  Dat is zeer vervelend want je hebt hem nodig om je 
akker om te ploegen.

Spel: Maak een zeshoekig terrein, duid dat aan met 
kegels of afbakenlint.  Elk team staat aan een zijde van 
de zeshoek, dit is hun akker.  Kies een deelnemer uit die 
in het midden van de zeshoek wil gaan liggen.  Hij of zij 
is de koppige os.  Geef elk lid van je team een nummer, 
van 1 tot het aantal deelnemers in je team.  Wanneer de 
begeleiding een nummer roept, lopen alle deelnemers 
met dat nummer naar het midden en proberen ze de os 
naar hun akker te trekken.  Het team dat de os naar zijn 
akker kan brengen, wint het spel.
Materiaal: /

ZAAiEn
Als Oegandese boer ben je voortdurend met je akker bezig.  
Je bouwt dus heel wat kennis op over zaaien en planten.  
Het is heel belangrijk dat dit correct gebeurt.  Zo kun je je 
opbrengst aanzienlijk vergroten.  Het zaadje goed zaaien is 
dus de boodschap.

Spel: Alle deelnemers doen hun schoenen uit.  Trek een 
werplijn waarover de deelnemers niet mogen stappen.  

Leg op een aantal meter van de werplijn een bal.  Alle 
deelnemers proberen nu hun schoen zo dicht mogelijk bij 
de bal te werpen.  Welk team raakt het dichtst?
Materiaal: bal

pinDAnotEnEStAfEttE
Als boer wil je zoveel mogelijk zaden verzamelen.  Hoe meer 
zaden je hebt, hoe meer je het jaar nadien kunt zaaien en 
eventueel oogsten.

Spel: Baken een terrein af.  Verspreid over dat terrein 
knikkers.  Elk team neemt plaats aan dezelfde kant.  
Elk team krijgt een emmer of bassin die op het hoofd 
gebonden kan worden.  Op het fluitsignaal loopt van 
elk team één speler het terrein op.  Hij of zij roept 
voortdurend ‘coyo koti’ (‘zaaien’ – uitspraak: ‘‘tjojo kori’) 
en probeert ondertussen zoveel mogelijk knikkers te 
verzamelen in de emmer.  Probeer op tijd terug te zijn 
bij je team.  Wanneer je stopt met roepen, moet je alle 
knikkers uit je emmer halen en terug in het veld gooien.  
Wanneer je op tijd terug bent, geef je het bassin door 
aan de volgende speler, die op zijn of haar beurt zoveel 
mogelijk knikkers probeert te verzamelen.  Het team dat 
de meeste knikkers verzamelde, wint het spel.
Materiaal: emmers of bassins, knikkers

oPdrAChten 

1. Op een markt kan het heel druk zijn.  Probeer elkaar 
niet te verliezen!  Haak met je team in elkaar.  Maak een 
ingewikkelde knoop: kruip door elkaars benen, kruip 
onder elkaars schouder, enzovoort.  Maak de cirkel 
volledig.  Probeer nu zonder elkaars handen los te laten 
de knoop te ontwarren.  Materiaal: /

2. Je eet een deel van je zaden op om een maaltijd te 
hebben.  Het team krijgt twintig knikkers.  Zet op vijf 
meter afstand een pan of een schaaltje.  Lukt het hen 
om minstens tien knikkers in het schaaltje te gooien? 
Op één been?  Materiaal: schaaltje of pan, knikkers

3. Geef elk teamlid een koekje en laat hen het op hun oog 
leggen.  Het is de bedoeling dat je dat koekje naar je 
mond brengt zonder het met je handen aan te raken, je 
mag enkel je gezicht bewegen.  Materiaal: koekjes

4. De opbrengst van je akker verkoop je op de markt.  
Op de markt zijn allerlei vrachtwagens aanwezig.  
Zoek in de omgeving voorwerpen die kunnen 
doorgaan voor een wiel, een stuur, een kofferbak, een 
richtingaanwijzer, een koplamp, een achteruitkijkspiegel 
en zetelverwarming.  Materiaal: /

5. Strooi over het terrein verschillende soorten noten 
uit: pindanoten, pistachenoten, okkernoten, 
beukennootjes.  De spelers lopen geblinddoekt over 
het terrein en gaan op zoek naar de noten.  Lukt het hen 
om er van elke soort vijf te vinden en die te sorteren?  
Materiaal: verschillende noten, blinddoeken

6. Snij een wortel in minstens honderd stukjes.  Materiaal: 
wortel, messen

TIP | Je kunt het koekje vervangen door een 
elastiek die je rond je hoofd doet, en die je naar 
het puntje van je hoofd moet krijgen. 

TIP | Je mag de noten gerust vervangen door 
andere zaken.  Kies dan wel voorwerpen waarvan 
je er minstens vijf hebt. 
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7. Maak minstens twintig verschillende woorden met 
de letters van het woord ‘slachthuis’.  Je hoeft niet in 
elk woord alle letters te gebruiken.  Materiaal: pen en 
papier

8. Je hebt je eigen dier niet geslacht.  Het is nu je vriendje 
geworden.  Leer het heel goed kennen.  Maak voor je 
huisdier een vriendenboekje met minstens vijftien 
vragen en beantwoord ze.  Materiaal: pen en papier

9. Elk teamlid blaast een ballon op.  Wanneer de 
begeleiding fluit, laten alle deelnemers hun ballon 
los en proberen ze hem op te vangen.  Materiaal: 
ballonnen

10. Ossen zuigen heel hard wanneer ze een kalf zijn.  Geef 
zonder handen een speelkaart door in het team door er 
hard aan te zuigen.  Materiaal: speelkaart

11. Bouw een kaartenhuisje van vijf verdiepingen hoog.  
Materiaal: boek kaarten

12. Beeld twee bestaande reclamespots uit.  Daarnaast 
verzin je één reclamespot om je eigen producten te 
verkopen.  De begeleiding probeert te raden welke dat 
zijn.  Materiaal: /

13. Bouw een menselijke piramide van vier verdiepingen 
hoog.  Materiaal: /

14. Soms moet er heel wat materiaal versleurd worden van 
het veld naar de markt.  Niet elke Oegandees beschikt 
over een auto, dus moeten ze alles op hun fiets zien te 
krijgen.  Laad al het materiaal op je fiets en vervoer 
het naar de overkant.  Materiaal: fiets, groot materiaal 
(minstens zeven stuks)

15. Vouw van een melkbrik voor elk teamlid een 
portemonnee.  Materiaal: melkbrikken, handleiding 
‘Melkbrikken omvouwen tot een portemonnee’ (zie 
bijlagen)

16. Een populair spel in Oeganda is zo hoog mogelijk 
springen.  Spring jij hoger dan een huis?  Span tussen 
twee bomen een touw.  De hele ploeg moet over het 
touw geraken zonder het aan te raken of eronderdoor 
te lopen.  Help elkaar over het touw.  Materiaal: touw

17. Je stal moet stevig gebouwd worden: alles moet goed 
aan elkaar blijven.  Plak iemand aan een tafel zodat je 
hem of haar ondersteboven kunt houden.  Materiaal: 
plakband, touw, plastiekfolie, tafel

18. Laat tien zware nagels balanceren op de kop van een 
nagel die in een blok hout geslagen is.  Materiaal: tien 
nagels, één nagel in een houten blok.  oplossing: zie 
bijlagen

19. Vervang de binnenband van een fiets.  Je neemt best 
het voorwiel.  Materiaal: fiets, binnenband

20. Maak een woordenketting van minstens 25 woorden in 
het thema ‘winkelnamen’.  Materiaal: pen en papier

21. Maak een irrigatiesysteem waarmee je acht velden 
kunt bevloeien.  Het systeem mag één opening hebben 
waarin je water giet en moet dan op acht plaatsen een 
veld bevloeien.  Materiaal: lepel of ander materiaal om 
mee te graven.

22. Vul voor elk teamlid een fles halfvol met water.  Zet een 
paar meter voor hen een tafel.  Alle teamleden proberen 
hun fles op tafel te gooien zodat die daar rechtop blijft 
staan.  Materiaal: flessen, tafel

23. Plooi voor elk teamlid een fietsje in ijzerdraad.  
Materiaal: ijzerdraad

24. Maak een woordenketting van minstens vijftien 
woorden in het thema ‘winkelnamen’.  Materiaal: pen 
en papier

25. Boerengroepen werken samen.  Doe het team een 
blinddoek om.  Vorm met hen een cirkel en leg telkens 
hun rechterarm op de schouder van hun linkerbuur.  
Laat iedereen een herkenningsteken afspreken met 
hun buren, bijvoorbeeld één of twee tikken op de 
schouder of een aai.  Laat daarna iedereen geblinddoekt 
rondlopen.  Lukt het hen om de oorspronkelijke cirkel te 
herstellen zonder te spreken?  Materiaal: blinddoeken

26. Maak een woordenketting van minstens 25 woorden in 
het thema ‘fruit, groenten en gewassen’.  Materiaal: pen 
en papier

27. Een os heeft vier poten, twee horens en een staart.  
Imiteer een os: het hele team mag met maar twee 
benen aan de grond komen.  Je moet ook twee horens 
en een staart voorzien!  Materiaal: /

TIP | Wanneer deze opdracht te moeilijk is: 
laat de helft van het team een ballon opblazen 
en probeer met het hele team de ballonnen te 
vangen. 

1 2 3 4 5 6 7 8

TIP | Heb je kleine teams?  Laat ze dan met 
minder benen aan de grond komen. 
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28. Blaas acht ballonnen op.  Het team moet die één 
minuut in de lucht kunnen houden.  Materiaal: 
ballonnen

29. Maak een woordenketting van minstens vijftien 
woorden in het thema ‘fruit, groenten en gewassen’.  
Materiaal: pen en papier

30. Een os heeft vier poten, twee horens en een staart.  
Imiteer een os: het gehele team mag met maar vier 
benen aan de grond komen.  Je moet ook twee horens 
en een staart voorzien!  Materiaal: /

31. Blaas zes ballonnen op.  Het team moet die één minuut 
in de lucht kunnen houden.  Materiaal: ballonnen

TIP | Heb je kleine teams?  Laat ze dan met 
minder benen aan de grond komen. 

oploSSinG nAGElopDrAcht

Leg eerst de spijkers neer zoals in figuur 1.  Leg er dan een 
spijker overheen zoals in figuur 2.

Til de hele constructie voorzichtig 
op en zet ze zoals in figuur 3 op de 
staande spijker.

BijlAgen 

hoE MAAK iK VAn EEn MElKKArton EEn portEMonnEE?

Neem het schone pak melk en haal de 
boven- en onderkant eraf.  Het pak hoeft 
niet veel korter te worden dus je kunt vlak 
langs de bovenkant en onderkant knippen.

Aan het eind heb je een flap nodig om de 
portemonnee dicht te maken.  Dat zie je 
op deze foto.  Hoeveel je eraf knipt voor de 
flap maakt niet heel veel uit, als het maar 
iets minder is dan 1/3 van de hoogte van 
het pak.  Dus de achterkant hou je over en 
van de voorkant en de zijkanten knip je het 
materiaal weg.

Dan vouw je de zijkanten naar binnen.  De 
vouw moet in het midden komen.  Als je 
rustig duwt, zal dat prima lukken.  Doe dat 
aan beide kanten.

Hierna vouw je het hele pak 
doormidden, waarbij de flap aan 
de buitenkant moet zitten.  Duw 
alle vouwlijnen stevig aan zodat de 
portemonnee goed in model blijft 
zitten.

De twee helften die tegen elkaar aan komen, moet je met 
een nietjesmachine aan elkaar vastmaken.  Met drie of vier 
nietjes blijft het prima zitten.

Nu kun je de flap om de opening heen 
vouwen.  Die zet je vast met een stuk 
zelfklevende klittenband: een stukje 
aan de flap en het andere stuk aan de 
portemonnee zelf.  Zo kan hij altijd 
afgesloten worden.

En dan het eindresultaat: 
versier de portemonnee 
met stukken tape in 
verschillende kleuren.
Je kunt de portemonnee 
ook van tevoren, wanneer 

het pak nog vrij heel is, beplakken met een groot stuk 
zelfklevende folie.  Dat is ook een mooi effect.
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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.

StEEK EEn tAnDjE Bij
Opnieuw beginnen, vorm geven aan de toekomst.  De 
grond weer vruchtbaar maken, om voedsel te kunnen telen.  
Beignets verkopen op de markt of iets verdienen door fietsen 
te herstellen.  In Noord-Oeganda bouwen mensen hard aan 
hun land.   Na de oorlog, tegen de honger en voor een beter 

leven.  Heb je nood aan stof tot 
nadenken, aan discussiestof? Aan een 
stukje poëzie, een gebed, een korte 
werkvorm?
Het tekstenboekje biedt je dit alles: 
voor de start van een bijeenkomst, 
als gespreksvorm, als afsluiter. Te 
gebruiken in groepen, teams of 
klassen.
Meer info via chiro.be/
tekstenboekje.

SoliDAritEitSprojEct ‘DE BEnDE VAn 
DE hAK’ Voor DE BASiSSchool
Het gaat niet goed met de boeren in Daniels dorp.  Het 
weer is in de war en de boeren weten niet meer wanneer ze 
moeten zaaien.  Ook Rosa, het buurmeisje van Daniel, had 
dit jaar een slechte oogst.
Daniel heeft een plan.  Hij moet en zal zijn buren helpen.  
Helpen jullie mee?

Het verhaal van Daniel brengt 
het campagnethema van 
Broederlijk Delen op een speelse 
en belevende manier in de klas.  
Het project is vakoverschrijdend 
opgevat: wereldoriëntatie, 
muzische vorming en godsdienst 
– het zit er allemaal in.  Het 
project voorziet een lestraject 
van vijf weken, maar is ook 
bruikbaar voor kortere trajecten 
van één of meer lessen.



“Als je een appel eet,
doe het dan zo
dat hij er zelf deugd aan beleeft.”

Vele jaren geleden
gaf een spreker ons deze tip mee,
tijdens een weekend met de jeugdbeweging.

Eerlijk gezegd:
toen vond ik het nogal vergezocht,
en zelfs bizar.

Zeker vanuit het standpunt van de appel.
Hoe kun je opgegeten worden,
en er zelf deugd aan beleven?

Ik was duidelijk nog te jong
om het te begrijpen.

Maar zie:
na al die jaren zit die ene tip
nog stevig in mijn herinnering gebeiteld.

Als een pop-up verschijnt hij in mijn gedachten,
telkens als ik het zie:

het vanzelfsprekend openscheuren van verpakkingen
van diepvriespizza’s,
van kaas en charcuterie,
van individuele porties boter, confituur of choco,

het gedachteloze kauwen
op de kant-en-klare maaltijden,
op chips, koekjes, chocolaatjes, snoepjes,
op yoghurt met fruitsmaak,
op gezonde snacks – of wat daarvoor moet doorgaan.

Kun je dat allemaal eten
op zo’n manier
dat het voedsel er zelf deugd aan beleeft?

Waar is de geur van omgewoelde aarde,
de verwondering om wat kiemde, groeide, rijpte,
het feestelijk gevoel bij de oogst,
het eerbiedig proeven van de eerste radijs, vers uit de grond,
de tranen in je ogen bij het pellen van een ajuin,
de aandachtige eerste beet in de pas geplukte zoetzure appel?

Karel Malfliet
Uit ‘Steek een tandje bij’, tekstenboekje Spoor ZeS vasten 2013.  Meer info op chiro.be/tekstenboekje


