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WELKOM!
Beste deelnemers aan Follow the Trail,

Vandaag is het zover! Jullie gaan ‘on trail’!

Weet jij dat jaarlijks duizenden leeftijdsgenoten uit Afrika hun huis verlaten, 
op zoek naar een beter leven? Vaak is hun bestemming Europa. Soms het 
Midden-Oosten. Soms komen ze niet verder dan een buurland. Of een 
kustplaats aan de Middellandse Zee. Een aantal van hen waagt de oversteek. 
In onveilige rubberbootjes, waarvoor ze hun laatste geld hebben uitgegeven 
aan mensensmokkelaars.

Kun jij je indenken hoe wanhopig je bent als je deze stap zet? Dat je echt geen 
andere uitweg ziet omdat je geen opleiding hebt en geen werk kunt vinden?

Vandaag doe je mee aan Follow the Trail. Je volgt het spoor van een 
Afrikaanse jongere, op zoek naar een beter leven. Niet echt natuurlijk, maar 
je gaat toch een klein beetje ervaren welke hindernissen zo’n jonge migrant 
tegen kan komen.

We hopen dat je veel van het spel zult leren! Tegelijk hopen we dat je ervaart 
hoe rijk wij gezegend zijn in Nederland. En hoe mooi het is als je van je 
rijkdom kunt delen.

Veel succes!

Team Follow the Trail
Woord en Daad



JULLIE TRAIL BEGINT HIER!
Startpunt
Jullie zijn gedropt en moeten de weg terug zien te vinden! Onderweg kom 
je verschillende checkpoints tegen, waar je opdrachten uitvoert. Doe je de 
opdracht goed, dan mag je door naar het volgende checkpoint. Zorg dus dat 
je geen checkpoints mist. Enne… pas op voor de douane! Hier kom je alleen 
langs met een geldig paspoort…

Instructie welke richting je op moet lopen vanaf het startpunt:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(invullen door de spelleiding)

Checkpoint 1
Jullie hebben het eerste checkpoint bereikt, well done!
Voer de opdracht uit die je hier van de spelleiding krijgt. 
Doe je best, je verdient hier proviand die je onderweg goed kunt gebruiken!
Eet en drink je meteen alles op, of is het verstandiger om nog wat achter de 
hand te houden voor een later moment?

Instructie welke richting je op moet lopen vanaf checkpoint 1:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(invullen door de spelleiding)



Checkpoint 2
Gefeliciteerd, jullie hebben checkpoint 2 bereikt! Voer de opdracht uit die je 
hier van de spelleiding krijgt.

Instructie welke richting je op moet lopen vanaf checkpoint 2:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(invullen door de spelleiding)

Checkpoint 3
Pfoe, jullie zijn op de helft van de reis. Goed gedaan! Bij dit checkpoint kun 
je valse paspoorten kopen. Deze heb je straks nodig om langs de douane 
te gaan. Zorg dus dat je deze spelleider omkoopt om een vals paspoort te 
bemachtigen.

Instructie welke richting je op moet lopen vanaf checkpoint 3:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(invullen door de spelleiding)



Checkpoint 4
De douane! Hier kom je alleen langs als je een paspoort hebt. Zorg dat je een 
goed gelijkend paspoort heb en laat ‘m afstempelen door de douanebeambte. 
Zonder stempel, ben je kansloos voor de rest van het spel. Heb je geen 
paspoort kunnen bemachtigen bij de vorige opdracht?
Bedenk dan een manier om toch langs de douane te gaan. Misschien kunnen 
je vrienden de douanebeambte afleiden?

Instructie welke richting je op moet lopen vanaf checkpoint 4:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(invullen door de spelleiding)

Checkpoint 5
Jullie zijn er bijna! Je bent succesvol de douane gepasseerd en nu wacht 
alleen nog de grote oversteek. Een mensensmokkelaar wacht hier op jullie 
om jullie het laatste stuk van de reis te vervoeren. Maar let op… dat is niet 
gratis!

Instructie welke richting je op moet lopen nadat je afgezet bent door de 
mensensmokkelaar vanaf checkpoint 5:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(invullen door de spelleiding)

De finish!
Zien jullie het eindpunt al? Gefeliciteerd, jullie hebben het gehaald!
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Het Woord en Daad-programma ‘Sterk voor Werk’ in Ethiopië 

creëert kansen voor jongeren in Ethiopië. Door scholing, en 

werkgelegenheid ontstaat toekomstperspectief. Zo hebben 

jongeren minder noodzaak om een levensgevaarlijke tocht

te ondernemen op zoek naar een beter leven.

WAAR DOEN WE HET VOOR?


