SPELREGELS: Door de bril van vluchtelingen

HET SPEL
Doel
De spelers verplaatsen zich in de huid van een vluchteling. Het doel van het spel is om als (oorlogs)vluchteling erkend te worden in de Europese Unie. Wie daarin slaagt, krijgt een verblijfsvergunning in de EU. Wie als eerste een
verblijfsvergunning krijgt, wint.
De spelers bekijken zo de vluchtelingencrisis in de EU vanuit het perspectief van de vluchtelingen.
Aantal spelers
Je speelt het spel met 4 à 5 spelers.
Elke speler krijgt een paspoort met informatie over iemand die naar Europa vlucht: het levensverhaal, de reden van
je vlucht, waar je naartoe wilt, enz. Het bevat ook antwoorden op de spelvragen, en hou je dus best bij de hand.
Spelregels
Om een verblijfsvergunning te krijgen, doorloop je vier levels, met elk een eigen kleur:
1.
Rood: Level 1 staat voor de thuissituatie.
2.
Geel: Level 2 is de vluchtroute en neemt je mee op een helse tocht richting het Europese vasteland.
3.
Blauw: In level 3 kom je aan in Europa.
4.
Groen: In level 4 kan je een verblijfsvergunning aanvragen op de eindbestemming van de vluchteling.
Hoe ga je naar een volgend level?
Per level is er een stapel spelkaarten. Trek om beurt een kaart: een vraagkaart of een speling van het lot.
 Vraag: Lees de vraag luidop voor en probeer ze te beantwoorden. Je teamgenoten checken of het antwoord
correct is. Het juist antwoord staat telkens op de achterkant van de kaart. Beantwoord je de vraag correct? Dan
mag je met de dobbelsteen gooien.
 Lot: deze kaarten kunnen zowel een positief als een negatief effect hebben op je vluchtroute.
Wat gebeurt er als je met de dobbelsteen mag gooien?
 Je gaat van level 1 naar level 2 door ‘1’ of ‘2’ te gooien.
 Je gaat van level 2 naar level 3 door ‘3’ te gooien.
 Je gaat van level 3 naar level 4 door ‘4’ te gooien.
Wie in level 4 aankomt, neemt een kaart met zijn/haar nationaliteit op en ziet of hij/zij een verblijfsvergunning
krijgt.
Duur
Het spel duurt ongeveer een uur.

SPELREGELS: Door de bril van vluchtelingen

Benodigdheden
 een dobbelsteen
 5 pionnen
 een spelbord
 spelkaarten voor 4 levels
 5 paspoorten

DE SPELREGELS—SAMENGEVAT
1.

Leg het spel klaar:

Het spelbord in het midden

De 4 stapels spelkaarten leg je naast het spelbord, van level 1 tot 4.

Leg de dobbelsteen.

2.

Geef elke speler 1 paspoort en 1 pion die geplaatst wordt in het land van herkomst.

3.

Start het spel. De persoon met nummer 1 achteraan in zijn/haar paspoort mag starten.
Daarna ga je verder in wijzerzin.

4.

Wie een vraag correct beantwoordt, mag gooien met de dobbelsteen:

Ga van level 1 naar level 2 door ‘1’ of ‘2’ te gooien.

Ga van level 2 naar level 3 door ‘3’ te gooien.

Ga van level 3 naar level 4 door ‘4’ te gooien.

5.

Wie naar het volgende level mag, verplaatst zijn/haar pion in het volgende level.

6.

Wie in level 4 aankomt, mag de kaart nemen met zijn/haar nationaliteit op. Krijg je een verblijfsvergunning?
Of niet?

