
Uitleg aan de deelnemers door spelleider
Water is van levensbelang! Dat geldt zeker voor een migrant, die een lange 
en zware tocht voor de boeg heeft. Hij of zij moet zorgen voor voldoende 
drinkwater onderweg. In veel ontwikkelingslanden is het helemaal niet 
vanzelfsprekend dat er zomaar overal schoon drinkwater beschikbaar is. Een 
eigen kraan in huis is voor veel mensen niet weggelegd. Water putten bij 
een put in het dorp of ver buiten het dorp is eerder regel dan uitzondering. 
In sommige gevallen moeten mensen zelfs uren lopen om schoon water te 
putten. 

Ook jullie hebben genoeg drinkwater nodig voor onderweg! Maar… daarvoor 
moeten jullie eerst zélf water putten. Probeer zoveel mogelijk water te 
verdienen en doe dit in je zelf meegebrachte fl es. Het water komt tijdens
jullie tocht goed van pas!

Instructie voor spelleider
Benodigdheden:
(bak)steen, plankje, potje, fl esje of bekertje waar water in kan. Een fl ink 
aantal fl essen water waarmee je het bekertje/fl esje steeds opnieuw kunt 
vullen.

Instructie:
Maak van de baksteen en het plankje een ‘waterwip’: Aan de ene kant 
zet je een bekertje/fl esje water. De deelnemers moeten om de beurt met 
hun voet op het andere uiteinde van het plankje trappen en proberen het 
omhoogvliegende bekertje/fl esje water op te vangen. Is de beker/fl es 
gevangen? Dan mag de deelnemer het water overgieten in zijn eigen fl es. 

De deelnemers krijgen drie kansen: zo krijgen ze de mogelijkheid hun eigen 
fl es zo vol mogelijk te doen. Hebben ze na drie keer de fl es/het bekertje 
niet gevangen of is hun eigen fl es nog niet vol? Dan gaat de beurt naar de 
volgende deelnemer.

Note: een deel van het verdiende water moeten de deelnemers verderop in het spel gebruiken als 
‘betaalmiddel’. Dit weten ze echter zelf nog niet! Je kunt er zelf voor kiezen of je dit vertelt of niet.

CHECKPOINT 1



CHECKPOINT 2

Uitleg aan de deelnemers door spelleider
Als je een verre reis gaat maken, bereid je je goed voor. Je zoekt informatie 
op over de reis en de risico’s tijdens de reis. Je probeert zoveel mogelijk te 
weten te komen over de plaatsen waar je overnacht en over de duur van de 
reis. Voor veel migranten is hun reis een sprong in het diepe: ze hebben soms 
alleen mooie verhalen gehoord over Europa en weten eigenlijk niet goed waar 
ze terecht komen.

Wat weet jij eigenlijk van migratie af? Ken  je alleen de beelden van overvolle 
rubberbootjes op zee en de verhalen over overvolle vluchtelingenkampen, 
bijvoorbeeld op het Griekse eiland Lesbos? Of weet je ook waarom mensen op 
de vlucht gaan? Is oorlog, zoals in Syrië, de reden? Of speelt er meer? En wat 
doet Woord en Daad er eigenlijk aan?

We testen jullie kennis met deze quiz. Elk goed antwoord, betekent 1 punt. 
Jullie mogen de vragen als groep beantwoorden. Heb je als groep 8 of meer 
punten verdiend? Dan hebben jullie iets te eten voor onderweg verdiend.

Ga zuinig om met je eten, je weet nooit wat er later nog op je pad komt….

Instructie voor spelleider
Benodigdheden:
De quiz, inclusief de antwoorden zodat je deze kunt controleren. Voor elke 
deelnemer een versnapering, als beloning wanneer er meer dan 8 punten 
worden gehaald. Je kunt zelf bepalen wat je meegeeft: bananen, appels, 
marsen, twixen of koek, etc.

Note: een deel van de verdiende versnapering moeten de deelnemers verderop in het spel gebruiken 
als ‘betaalmiddel’. Dit weten ze echter zelf nog niet! Je kunt er zelf voor kiezen of je dit vertelt of niet. 



QUIZ BIJ CHECKPOINT 2

1. Vanuit welke landen komen de meeste migranten/vluchtelingen naar Europa? 
A.  Syrië 
B.  Eritrea 
C.  Afghanistan         Antwoord: A

2. Welk land vangt wereldwijd de meeste vluchtelingen op?
A.  Turkije
B.  Amerika
C.  Griekenland         Antwoord: A

3. Hoeveel vluchtelingen zijn er eigenlijk op deze wereld?
A.  47,3 miljoen
B.  65,6 miljoen
C.  83,5 miljoen         Antwoord: B

4. Hoeveel mensen slaan er elke minuut op de vlucht?
A.  12.
B.  20
C.  30          Antwoord: B

5. Hoe noem je iemand die zijn land verlaat vanwege armoede?
A. Vluchteling
B. Migrant
C. Asielzoeker         Antwoord: B

6.  Hoeveel migranten/vluchtelingen verblijven er momenteel op de Griekse eilanden? 
A.  5.000 
B.  10.000 
C.  Meer dan 15.000         Antwoord: C

7. Hoeveel migranten/vluchtelingen komen er gemiddeld elke week aan op de Griekse  
    eilanden? 
A.  Enkele honderden 
B.  Tussen de 50 en de 100 
C.  Duizenden          Antwoord: A

8. Het geld dat jullie vandaag ophalen is voor het Sterk-voor-werk programma 
    van Woord en Daad in Ethiopië. Wat zijn de buurlanden van Ethiopië?
A.  Eritrea, Zuid-Soedan, Somalië
B.  Eritrea, Oeganda, Egypte.       Antwoord: A

9. Wat krijg je als je in Ethiopië bij iemand op bezoek komt?
A.  Koffi  e
B.  Thee
C.  Het nationale gerecht van Ethiopië     Antwoord: A

10. Wat is het nationale gerecht van Ethiopië?
A.  Geroosterde geit
B.  Rijst met kip
C.  Injera (een soort grote, gevulde pannenkoek)    Antwoord: C

Bonusvraag:
Hoe heet het grootste vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos?
A. Moria
B. Maria
C. Mara          Antwoord: A



Uitleg aan de deelnemers door spelleider
Geen verre reis zonder een paspoort, dat weten jullie allemaal. Veel jonge 
migranten verlaten hun land zonder geldige papieren. Misschien hebben 
ze niet eens een paspoort. Maar om asiel aan te vragen in een ander land 
heb je wel een paspoort nodig. De handel in valse paspoorten is dan ook 
erg lucratief. Ook jullie hebben een paspoort nodig om je reis te kunnen 
vervolgen. Je móet echt een paspoort hebben, anders kun je straks niet 
verder in het spel.
Een echte migrant heeft ook een paspoort nodig, anders kan hij of zij nergens 
asiel aanvragen.

Instructie voor spelleider
Benodigdheden:
Paspoorten voor alle deelnemers, pennen en eventueel, indien beschikbaar, 
offi  cieel aandoende stempels.

Instructie:
Hier kunnen de deelnemers een vals paspoort krijgen! Maar let op: er moet 
wel betaald worden met datgene wat er eerder in het spel is verdiend: water 
en proviand.
Speel het spel zo echt mogelijk mee en wees streng: zónder betaling géén 
paspoort. De paspoortenverkoop is zogenaamd jouw levensonderhoud. Dus 
hier moet jij aan verdienen!
Kosten: 1 fl esje water óf iets te eten (banaan, appel, energiereep oid) per 
paspoort. Het water en de proviand hebben ze eerder in het spel verdiend met 
opdrachten.
Hebben de deelnemers echt niets meer om mee te betalen? Laat ze dan 
onderhandelen. Misschien willen ze morgen je auto wassen, je gras maaien of 
je schoenen poetsen? Of misschien hebben ze nog iets anders waarmee ze jou 
kunnen ‘betalen’?
Laat de deelnemers daarna met pen hun eigen paspoort invullen en vertel ze 
dat ze deze goed moeten bewaren onderweg. Verderop in het spel hebben ze 
deze nodig!
 

Note: een deel van de verdiende versnapering moeten de deelnemers verderop in het spel gebruiken 
als ‘betaalmiddel’. Dit weten ze echter zelf nog niet! Je kunt er zelf voor kiezen of je dit vertelt of niet. 

CHECKPOINT 3



Uitleg aan de deelnemers door spelleider
Iedere migrant komt een keer op een punt dat ze langs een douanepost 
moeten. En dan is een geldig paspoort een must! Je zult niet de eerste zijn 
die langs de grens strandt en daar maandenlang in een kamp moet blijven. 
Jullie zijn nu bij de grens belandt en ik ga jullie paspoorten controleren om te 
bepalen of jullie door mogen… of niet….
Om te bepalen of jullie paspoorten wel echt zijn, gaan we een test doen.

Instructie voor spelleider
Benodigdheden:
Een pen of stempel waarmee je de paspoorten van de deelnemers kunt 
‘afvinken’ of ‘afstempelen’.
Een horloge of stopwatch om de tijd van de test te bepalen.

Instructie:
Jij bent de douane! De deelnemers moeten hier hun (valse) paspoorten 
laten afstempelen. Let op: er kunnen ook deelnemers zijn die geen paspoort 
hebben en daarom ongemerkt proberen langs dit checkpoint te komen. 
Speel het spel mee en wees streng. Schijn met je zaklamp rond en kijk of 
er niemand ongemerkt langs de douane probeert te sluipen. De deelnemers 
die wél een paspoort hebben, hebben natuurlijk een vals paspoort. Daar trap 
jij, als douane beambte, natuurlijk niet in. Willen ze een stempel op hun 
paspoort, dan moeten ze daar wel wat voor doen!
Laat alle deelnemers hun paspoort inleveren en kijk of hun geboortedatum/
leeftijd erop staat. Vertel dat je een test gaat doen om te bepalen of hun 
paspoorten wel echt zijn. Het is een test voor de hele groep: als ze slagen, 
krijgen ze allemaal een stempel en mogen ze door met het spel!
De deelnemers krijgen EEN MINUUT de tijd om op volgorde van leeftijd te 
gaan staan, van jong naar oud maar er mag NIET gepraat worden. Als het 
gelukt is, kun je de paspoorten afvinken en teruggeven.

Note: je kunt er ook voor kiezen om samen met een andere spelleider deze post te bemannen. De 
een checkt de paspoorten, de ander zoekt naar mogelijke ‘sluipers’. Met zaklampen, donkere kleding 
en een strenge stem kun je het spel zo spannend maken als je zelf wilt en de deelnemers écht het 
gevoel geven dat ze met de douane te maken hebben.
 

CHECKPOINT 4



Uitleg aan de deelnemers door spelleider
De meeste migranten leggen het grootste deel van de reis lopend af. Vaak 
lopen ze dagen of wéken lang achter elkaar. Maar halverwege of tegen 
het einde van hun reis, hebben ze toch vaak vervoer nodig. Achterin een 
vrachtwagen of in een overvolle rubberboot…. Je kent de beelden vast wel. 
Mensensmokkelaars verdienen hier goed geld mee! Ze laten de migranten 
vaak torenhoge prijzen betalen voor hun diensten. Ook jullie worden het 
laatste stukje van je reis geholpen door een mensensmokkelaar. Maar…. daar 
moet je wel wat voor doen!

Instructie voor spelleider
Benodigdheden:
Een auto met aanhanger of busje waar vijf tot acht mensen in kunnen.
Emmer water en sponsen.
Veger en blik.

Instructie:
Dit checkpoint kun je het beste ongeveer anderhalf tot twee kilometer vóór 
de fi nish inrichten. Jij bent een mensensmokkelaar die (tegen betaling!) de 
deelnemers naar het eindpunt brengt. Check eerst of ze allemaal een paspoort 
hebben, anders moeten ze het laatste stuk alsnog lopen. Om te ‘betalen’ 
voor hun reis moeten ze als team binnen TWEE MINUTEN je auto wassen. 
Uiteraard controleer jij ze op netheid. Heb je (ook) een aanhanger? Laat ze 
die dan netjes uitvegen met stoffer en blik. Je kunt natuurlijk ook een andere 
vorm van ‘betaling’ verzinnen, zoals: een fl esje water inleveren of proviand. 
Speel het spel zo goed mogelijk mee en wees streng: zonder paspoort en 
zonder betaling kunnen ze niet mee….

De fi nish!
Als de deelnemers eindelijk bij de fi nish aankomen, hebben ze een fl inke 
tocht achter de rug. Hang het spandoek op een goed zichtbare plek op, zodat 
ze meteen zien waar ze moeten zijn. En zorg voor wat lekkers, een gezellig 
kampvuurtje en tijd om met elkaar na te praten. Er is een fi lmpje beschikbaar 
dat de reis van een jonge migrant goed in beeld brengt. Dit fi lmpje kun je 
laten zien als alle deelnemers terug zijn. Als er behoefte aan is, kun je er met 
elkaar over door praten. Wat vond iedereen ervan? Is je mening over migratie 
nu veranderd? Waarom wel/niet?

CHECKPOINT 5


