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Jaarthema-activiteit 2016-2017 

Hier groeien helden 

 

 

Inleiding 
Mama’s en papa’s zijn helden! Kinderen dromen er van kleins af aan al van om even ‘groot’ te zijn als 
hen. Vandaag mogen ze die droom in werkelijkheid omzetten. De leiding is niet langer de baas, neen, 
de kinderen beslissen vandaag. 
 

 
Doelgroep  
-12 
 
Locatie  
Stad 

 
Doel van het spel  
De leden leren zelf verantwoordelijkheid te nemen  

- de leden worden uitgedaagd om dingen te doen die ze nog nooit eerder hebben gedaan 
- de leden werken samen aan een gemeenschappelijk doel 
- de leden hebben de kans om te groeien 

 
Duur  
1 dag (ideaal voor op kamp/weekend, anders kan je het spel ook verdelen over twee activiteiten). 
 
Aantal begeleiders  
minimaal drie 

 
 
Aantal deelnemers 
geen limiet 
 
 

Spelverloop  
 

It’s all about the money 

 
In dit deel van het spel leren kinderen de waarde van geld kennen. De leden werken voor hun ‘eigen 
geld’ net zoals de mama’s en papa’s. Zij zorgen vandaag voor het diner. Maar hoe komen ze aan geld 
om dit allemaal te betalen? De leden kunnen hier hun talenten inzetten om geld te verdienen. Als 
iemand bijvoorbeeld heel goed haren kan vlechten, goed kan zingen of dansen, … kan hij of zij dit 
talent uitspelen om geld te verdienen.  
De kinderen kunnen ook opdrachten volbrengen, bijvoorbeeld: 
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 ruim vijf straten op (hier leer je de kinderen ook dat respect voor het milieu belangrijk 
is) 

 verzamel 20 sms’jes voor een goed doel (tip: op www.steunjemee.be vind je een 
aantal goede doelen, tevens leer je de kinderen altruïstisch gedrag te stellen) 

 bak 40 wafels en verkoop ze. De winst kan je gebruiken voor je eigen kas of om 
boodschappen te doen. 
 

Voor elke opdracht krijgen ze een bepaald bedrag. 
 
 

Shop till you drop  
Kinderen weten ook dat mama en papa vaak boodschappen doen. Wat als ze nu eens zelf mogen 
kiezen wat ze kopen? Met hun boodschappenlijstje vertrekken ze naar de winkel.  
Extraatje: je kan aan de winkeluitbater vragen of ze de kinderen kunnen misleiden en een duurder 
product kunnen aansmeren. 
Variant: je kan ook een mapje maken met de plaats waar de kinderen de spullen kunnen ophalen en 
er geld voor in de plaats moeten geven. 
Tip: hebben de kinderen te weinig geld verdiend (omdat de opdrachten mislukt zijn), dan kan je ze nog 
een ruiltocht laten doen om de missende ingrediënten alsnog te verkrijgen. 
 
 

Smullen maar 
Wat doen ouders nog? Koken natuurlijk ! Geef de kinderen de vrijheid om zelf hun gerechtje te maken 
(PS: pas je gerechtje aan aan de leeftijd van je leden, op internet kan je heel wat sites vinden met 
recepten die toegankelijk zijn voor kinderen). 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.steunjemee.be/

