Kinderen en armoede spel
Korte omschrijving
Oorspronkelijk heet dit spel het “Arm en Rijk -spel” en werd door De Vonk ontwikkeld. Het spel is een
ganzenbord voor jeugd tot 14 jaar. De kinderen die meespelen worden willekeurig ingedeeld in
“arm” en “rijk”. Ze kiezen waar ze hun geld in het spel aan uitgeven, krijgen te maken met meevallers
en tegenvallers en leren ondertussen over armoede. Het spelen van het spel vergroot het onderlinge
begrip en de kennis over kind regelingen.
Over de jaren heen zijn de opdrachten aangepast, de vormgeving werd verbeterd en er werden
jokers toegevoegd voor meer spelbeleving. Het Mafcentrum te Panningen en Solidair Friesland
hebben deze verbeteringen aangebracht met ondersteuning van het Kansfonds.
Het spel wordt gespeeld in groepjes tot 6 deelnemers onder begeleiding van een maatschappelijk
betrokken persoon van 16 jaar of ouder. Dit zijn een aantal aandachtspunten:
• Belangrijk is dat de begeleider doorvraagt naar de motivatie of redenen van de keuzes die de
spelers gedurende het spel maken. Dit leidt namelijk tot een sfeer waarin het taboe rond
geld en armoede doorbroken wordt.
• In de voorbereiding mag uitleg en informatie aan een brede groep vrijwilligers en
professionals niet ontbreken. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld de kinderen na het spelen van
het spel Stichting Leergeld kennen, maar de leerkracht niet. Ons advies is dus ook:
Informeer het team (van school, BSO of vereniging) in de voorbereiding.
Kosten
Hieronder ziet u een indicatie van de kosten (prijsniveau 2020). Hierbij is ervan uitgegaan dat de
opdrachtgever de ruimte, werving begeleiders, beamer e.d. regelt.
Onderdeel
Prijs in euro exclusief BTW
Voorbereiding en instructie begeleiders, 2,5 uur a 237,50 euro
95 euro
Inzet professionele instructie van de spel142,50 euro
begeleiders 1,5 uur per klas a 95 euro per uur
Materiaalkosten per begeleider, 8 begeleiders
40 euro
Reiskosten buiten Tilburg
Openbaar vervoer tarief en vergoeding voor
Reistijd buiten Tilburg, 30 euro per uur
reistijd, indien van toepassing
Meer informatie
Het spel is kosteloos te zien en te spelen bij de Vonk, Spoorlaan 444 te Tilburg.
Er is een uitknipmodel van het spel te bestellen bij De Vonk tegen kostprijs.
Hebt u interesse of vragen? Mail gerust naar secretariaat@de-vonk.nu
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