
Inspiratielijst
voor jeugdverenigingen

Met ons documentatiecentrum en onze educatieve materialen, willen we 
 wereldburgerschapseducatie aanmoedigen. Dat kan niet alleen op school, maar  
ook in jeugdbewegingen en jeugdverenigingen kan je met mondiale thema’s aan  
de slag. We hebben dan ook verschillende spelen in onze collectie die daarvoor  
perfect in aanmerking komen, en die je gratis bij ons kan ontlenen! 
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Tof van Commerce
Centrum voor Informatieve Spelen (De Aanstokerij), 2005RoSa vzw, 2019  

Thema: eerlijke handel
Aantal deelnemers: variabel (tussen 20 en 30) 
Duur: variabel 
Chocolade en bananen zijn lekker. Maar helaas is de smaak niet voor iedereen raak. Achter de 
flashy verpakkingen gaat vaak een vierkante wereld schuil: het lage loon voor de cacaoboer, de 
ongezonde werkomstandigheden van de bananenarbeider, de vervuiling van het rijstveld.  
Tof van Commerce is een boek vol spelen over chocolade, bananen en die oneerlijke wereld.  
Het zijn 15 kleine en grote groepsspelen over eerlijke handel voor verschillende leeftijds
categorieën. Bijzonder geschikt voor jeugdverenigingen.

➵ voor alle leeftijden 
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Gelijk is niet hetzelfde 
Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening, 2005

Thema: gender, diversiteit 
Aantal deelnemers: 2 tot 6, of met een grotere groep als je meerdere spelen gebruikt 
Duur: niet gekend 
Het spel is een leuke instap om kinderen van 9 tot 12 op een ludieke manier genderbewust te 
maken in de klas, in de jeugdbeweging,... Het is opgesteld volgens het ganzenbordprincipe. Er 
zijn 2 moeilijkheidsgraden in de vragen. De thema's zijn: thuis, school en werk, vrije tijd, bijzon
dere momenten en ik ben een meisje, ik ben een jongen. Het spel is bedoeld voor 2 tot 6 
personen maar voor gebruik in een grotere groep is het wel leuk om meerdere spelen te gebrui
ken. Bij het spel hoort een uitgebreid pedagogisch dossier. Hierin vind je tal van werkvormen en 
achtergrondinformatie.

Klap! De wereld in een handomdraai  
Oxfam Wereldwinkels, 2009 

Thema: eerlijke handel, fair trade 
Aantal deelnemers: 2 tot 5 spelers per spel
Met dit actieve kaartspel maken kinderen op een speelse manier kennis met eerlijke handel: 
welke producten vind je in de wereldwinkel, waar komen ze vandaan? Spannend en plezant. 
Ideaal om thuis te spelen, op school of in de jeugdbeweging!

Project Speelvogel voor jeugdbewegingen 
Plan België, Speelgoedmuseum Mechelen, 2015

Thema: culturele diversiteit, kinderrechten 
Via dit project laten het Speelgoedmuseum Mechelen en Plan België leerlingen en 
 jeugdbewegingen kennismaken met hun recht op spel. 'Project Speelvogel' neemt kinderen  
mee op een denkbeeldige wereldreis. Op de rug van de vogel vliegen kinderen over grenzen 
heen, en ontdekken ze hoe leeftijdsgenoten in andere landen spelen.

➵ 9 tot 12 jaar  
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Beter beschermd!  
Spoor Zes en Welzijnszorg, 2014

Thema: sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden, armoede 
Aantal deelnemers: 6 tot 30 
Duur: 3 uur
Het doel van 'Beter Beschermd!' is spelenderwijs kennismaken met de problematiek van sociale 
onderbescherming en met mogelijke oplossingen. Het spel wordt bij voorkeur buiten gespeeld 
maar het kan ook binnen. Tijdens het spel kunnen deelnemers aan den lijve ondervinden hoe  
het is om te overleven met een inkomen onder de armoedegrens en hoe moeilijk het is om te 
krijgen waar je recht op hebt. Tegelijkertijd maken ze kennis met enkele mogelijke structurele 
oplossingen voor die onderbescherming. Door zoveel mogelijk van die oplossingen te 
 verzilveren, zorgen ze ervoor dat niemand binnen hun ploeg zo weinig leefgeld heeft dat ze  
geen menswaardig leven meer kunnen leiden. 'Beter Beschermd' kan zowel in het jeugdwerk  
als in de klas gespeeld worden.

Wat je toekom(s)t  
Spoor Zes, 2018 

Thema: SDG’s
Aantal deelnemers: 6 tot 25 
Duur: 2 tot 3 uur
Dit spel laat de deelnemers kennis maken met de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's). Het wordt gespeeld op een levensgroot spelbord. De deelnemers strijden om het 
grootste aantal SDG's te verzamelen en komen zo meer over deze doelstellingen te weten. Ze 
denken na over concrete acties die ze als jeugdbeweging kunnen doen om samen aan deze 
doelstellingen te werken. Het spel werd uitgewerkt voor jeugdbewegingen, maar kan ook op 
school gespeeld worden.

Vluchtelingenspel voor jeugdbewegingen 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 2008

Thema: vluchtelingen
Aantal deelnemers: 6 tot 36 
Duur: 1 uur (minimum) 
De deelnemers moeten proberen te vluchten naar België en daar asiel te krijgen. Aan de hand 
van de vluchtredenen van de personage schatten de deelnemers in wie het meeste kans heeft 
om erkend te worden als vluchteling. Kan buiten worden gespeeld of in een groot lokaal. 

➵ 12 tot 18 jaar   
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Dump it up
Spoor 6, 2006 

Thema: afval, milieu 
Aantal deelnemers: 6 tot 30 
Duur: 2,5 tot 3 uur (kan ook ingekort worden) 
Voor jongerengroepen en scholen die op een speelse manier willen werken rond afvalpreventie, 
hergebruik, upcycling of delen. Terwijl ze zich een weg banen door het afval, tegenslagen 
proberen overwinnen of kansen met beide handen aannemen, zien de deelnemers in dat ze de 
afvalberg kunnen verkleinen door bepaalde keuzes te maken. Het spel kan zowel binnen als 
buiten gespeeld worden.

Potvolkoffie!   
Spoor Zes, 2011 

Thema: fair trade, eerlijke handel  
Aantal deelnemers: 8 tot 24
Duur: 3 uur 
In dit spel worden de deelnemers koffieboeren uit Burundi. Je probeert als ploeg een zo 
lekker mogelijke kop Burundese koffie te zetten. Je kunt voor straf spul gaan door enkel 
koffiestruiken te telen op je veld, maar één mislukte oogst en je bent gezien. Pimp your 
koffie is de boodschap en zorg dat je sterk staat tegen droogte, multinationals en 
landerosie. Ga je alleen met je heuvel te werk voor een goede oogst? Of verzamel je 
samen met de Hagurukagroepen, boeren die vooruit willen, de meeste opbrengst? Wie 
weet schenk jij op het einde van Potvolkoffie! de lekkerste kop?

WoeStrijd 
Spoor Zes, 2014

Thema: Klimaat, water
Aantal deelnemers: 6 tot 30
Duur: 3 uur 
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 er rond leefbaar. Jonge
ren moeten op het einde van het spel (ongeveer drie uur) hun droom kunnen verwezenlijken op 
de plaats waar ze dat willen, platteland of stad. Het spel kan binnen of buiten en bij voorkeur 
beiden gecombineerd, gespeeld worden.
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Santé: 1 tegen allenspel  
Uitdagende opdrachten over het recht op gezondheidszorg 11.11.11, 2016 

Thema: sociale rechtvaardigheid, gezondheidszorg
Aantal deelnemers: 4 tot 30
Duur: 1 tot 2 uur  
In het kader van de campagne over gezondheidszorg voor iedereen, ontwikkelde 11.11.11 een 
spel, gebaseerd op het bekende '1 tegen allen'. De begeleider daagt de deelnemers uit om op 
korte tijd een aantal opdrachten over gezondheidszorg uit te voeren. Als alle opdrachten tot een 
goed einde zijn gebracht doet de begeleider een tegenprestatie. Het spel vraagt een minimale 
voorbereiding. Je kan een inleiding geven rond het thema of meteen van start gaan. Er is een 
korte nabespreking voorzien, die je kan aanpassen aan de leeftijd en de sterkte van de groep 
aan.

➵ + 12 jaar  
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Donut Grow  
Spoor Zes, 2020

Thema: Burgerschap, economie  
Aantal deelnemers: 6 tot 25 
Duur: 2 uur 
De ideale wereld, hoe ziet die eruit? In dit spannende spel bouwen jongeren hun ideale wereld. Is 
daar plaats voor een school, een ziekenhuis en natuur? Of staat hij vol met winkels? Tijdens het 
spel komen de jongeren voor moeilijke keuzes te staan. Kies je voor je eigen belang of kijk je 
toch naar het grote plaatje? Ontdek samen met jongeren wat de donuteconomie inhoudt en hoe 
ieder van ons een rol speelt in het bereiken van een duurzame samenleving. ‘Donut Grow’ 
bestaat uit twee delen: een spel om je ideale wereld uit te bouwen en een methodiek om te 
reflecteren over de impact van jouw speluitkomst op de wereld. Dat reflecteren doen we aan de 
hand van een vereenvoudigde donut en concrete voorbeelden. Het spel kan zowel binnen als 
buiten worden gespeeld. 

Doe je mee?   
Stichting Zorgbelang & Identity Games, 2014 

Thema: mensen met een beperking, inclusieve samenleving  
Aantal deelnemers: 2 tot 6
Duur: 45 minuten  
Een spel voor mensen met een licht verstandelijke beperking en hun omgeving. Op een 
leuke manier met elkaar in gesprek over meedoen in de samenleving. Met vragen en 
opdrachten over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven. Een spel met inhoud, 
verrassingen, gezelligheid en humor.

➵ + 14 jaar  
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(N)iets mis mee?!
Omgaan met seksueel getinte situaties met het vlaggensysteem  speciaal voor het jeugdwerk
Spoor Zes, 2020

Thema: seksualiteit 
'(N)iets mis mee?!' is een handig instrument voor jeugdwerkers om bewust te leren 
omgaan met seksuele situaties die voorkomen in een jeugdwerkcontext. Jeugdwerkers 
weten vaak niet hoe te reageren op seksueel gedrag, wat ze wel en niet mogen toelaten, 
enz. Ze krijgen ook meer en meer vragen van ongeruste ouders. Dit instrument bestaat uit 
een beknopte handleiding die jeugdleiders in staat stelt om enerzijds situaties goed in te 
schatten aan de hand van zes criteria. Op basis van deze criteria kunnen ze aan situaties 
een groene, gele, rode of zwarte vlag toekennen. Anderzijds leren ze om gepast op een 
situatie te reageren. Bovendien maakt het instrument seksueel getinte situaties bespreek
baar in de leidingploeg. Het tweede deel bestaat uit 36 cases over de verscheidenheid 

van seksueel getinte situaties. De cases zijn ingedeeld per leeftijdscategorie, overeenkomstig de leeftijden van de verschillende 
fasen in de seksuele ontwikkeling. Aan de hand van deze cases kunnen jeugdleiders de theorie omzetten naar de praktijk, naar 
hun eigen handelen.

Kampkippen en kikkererwten: ecogids voor de jeugdbewegingen  
Velt, 2007 

Thema: duurzaamheid 
Deze gids vormt een leidraad om ecologisch op kamp te gaan. In het eerste deel wordt er 
ingegaan op ecologische voeding. In deel 2 staan allemaal gerechten die je op kamp kan maken. 
In deel 3 tenslotte zijn er nog enkele spelactiviteiten beschreven die op kamp gedaan kunnen 
worden.

Omdenken: opvoedspel
Lev-boeken, 2018

Thema: sociale vaardigheden  
Aantal deelnemers: 1 tot 8 
Duur: 15 minuten tot 2 uur   
Het doel van dit spel is om op onderhoudende en vooral inspirerende manier lastig 
gedrag tot een nieuwe mogelijkheid om te denken. Het opvoedspel is geschikt voor 
ouders, leerkrachten, peuterleiders, verzorgers, opa’s en oma’s, jeugdtrainers, akela’s en 
hopmannen, kortom, iedereen die (beroepsmatig) met kinderen te maken heeft en hen 
een warm hart toedraagt. Het spel kan zonder, maar ook mét het kind in kwestie gespeeld 
worden. Het spel bevat een beknopte handleiding, 21 opdrachtkaarten en 160 omdenk
kaarten verdeeld over vier kleurcategorieën.

➵ voor de leiding 
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Flemish Youth 4 Global Goals
SDG 's, 17 doelstellingen voor een betere wereld
Vlaamse Jeugdraad, 2017 

Thema: SDG’s 
In deze toolkit voor jongeren en jeugdorganisaties wordt uitgelegd wat de globale doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) zijn. Elk doel wordt toegelicht met telkens tips om zelf iets  
te doen. De toolkit biedt jeugdorganisaties ook een stappenplan voor het opstellen van een 
beleidsnota over wat ze willen bijdragen aan het bereiken van de SDG 's. De bijlage bevat een 
Global Goals Spel voor jongeren en jeugdbewegingen met uitdagende en leerrijke opdrachten.  
De toolkit kan ook gedownload worden van de Ambrassade website.

Ben je op zoek naar educatief materiaal? Neem dan een kijkje in onze databank 
Wil je bepaalde materialen gratis ontlenen, reserveren of komen inkijken neem dan contact op met ons.

Blijf op de hoogte van nieuwe inspiratielijsten en meer nieuws vanuit het team Mondiale solidariteit door je 
in te schrijven op onze nieuwsbrief!

Provincie OostVlaanderen
Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit 
Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
mondialesolidariteit@oostvlaanderen.be
09 265 99 71

http://zoeken.oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?p=provbib&branch=Provinciale+Bibliotheken%2FPam+Ename
https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit.html
mailto:mondialesolidariteit%40oost-vlaanderen.be?subject=

