
Activiteiten voor Thinking Day 2020 
Doe jij op zaterdag 22 februari 2020 mee met Thinking Day? 
 
WAGGGS zet dit jaar diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de kijker met enkele 
activiteiten. We lichten er vijf voor je uit in dit document; de volledige Engelstalige bundel 
vind je hier. 
 
Veel plezier! 
 
 
Activiteit 1: Unique sound (p. 26) - diversity  
Doel: 

- reflecteren over dingen die we doen om ons verbonden te laten voelen met elkaar 
- begrijpen dat we steeds iets kunnen doen om verbondenheid groter te maken 

 
Benodigdheden: 

- een grote open plaats 
 

Tijd: 
- 15 minuten 

 
Aantal: 

- 5 tot 20 personen, voor alle leeftijden 
 

spelverloop: 
- de deelnemers zoeken een partner en spreken een uniek geluid af waarmee ze elkaar              

kunnen terug vinden.  
- de deelnemers verspreiden zich en sluiten hun ogen 
- ze moeten elkaar terug vinden door hun uniek geluid te maken en zonder te praten 

 
reflectievragen: 

- konden jullie makkelijk een connectie vinden met elkaar? 
- welke eigenschap heeft elk van jullie waardoor de connectie tussen jullie groter wordt? 
- welke eigenschap hebben jullie met elkaar gemeen die niet zo voor de hand liggend is? 

 

Activiteit 2: Little red fish (p.34) - inclusion  
Doel: 

- ervaar hoe het voelt om gediscrimineerd te worden door iets waar je geen controle over hebt 
- zoek een creatieve manier om u sterktes te tonen en een doel te bereiken ondanks je                

gediscrimineerd wordt 
 
Benodigdheden: 

- een grote open plaats 
 
Tijd: 

- 20 minuten 
 
Aantal: 

- 8 tot 30 personen, alle leeftijden 

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/WAGGGS_WTD2020_EN-WEB.pdf


 
spelverloop: 

- alle spelers staan aan de ene kant van het speelveld en 1 persoon genaamd de kleine rode                 
vis staat in het midden. 

- de spelers vragen ‘kleine rode vis, mogen we de rode zee oversteken?’ 
- de kleine rode vis antwoord met een statement waarbij een klein deel de zee mag               

oversteken.  
Bijvoorbeeld: enkel de mensen die minstens 2 talen spreken, enkel mensen die geboren zijn              
in de maand mei,.. 

- de mensen die voldoen aan het statement mogen oversteken zonder getikt te worden, de              
andere moeten aan de overkant zien te geraken zonder getikt te worden door de rode vis.  

- als je getikt bent dan help je de kleine rode vis. 
- de persoon die als laatst overblijft wint. 
- discussieer achteraf aan de hand van de reflectievragen 
- pas de antwoorden van de kleine rode vis aan aan de leeftijd van de leden.  

 
reflectievragen: 

- hoe voel je u bij dit spel? 
- kan je dit spel linken aan situaties uit het dagelijkse leven? 
- wat zou de rode zee in het dagelijkse leven kunnen zijn?  
- wie zou de rode vis kunnen zijn in het dagelijkse leven?  
- wat zou een goede manier kunnen zijn dat iedereen de rode zee kan oversteken? 
- op welke eigenschappen worden mensen in het dagelijkse leven het meest gediscrimineerd?  

 
 
 
 
Activiteit 3: Coming together at sangam (p.33) - inclusion  
Doel: 
      - ontwikkelen en begrijpen van diversiteit  

- reflecteren over de ervaring van inclusie 
 

Benodigdheden:  
- geen specifieke benodigdheden nodig  

 
Tijd: 

- 15 minuten 
 
Aantal:  

- groepjes van 3-5 personen, voor alle leeftijden 
 
Spelverloop: 

- iedereen deelt in hun groepje iets uniek/ ongewoon over zichzelf en bespreken dit kort. Ze               
krijgen hier ongeveer 5 minuten voor. 

- Hierna zoeken ze 3 ongewone/ unieke dingen die ze gemeenschappelijk hebben.  
- op het einde delen alle groepjes hun meest ongewone gemeenschappelijke eigenschap met            

elkaar. 
- afhankelijk of de groepjes er nood aan hebben kan de leiding er bij zitten om wat te                 

begeleiden.  
 



reflectievragen: 
- wat het makkelijk om iets gemeenschappelijk te vinden?  
- is er iets wat u verrast heeft tijdens deze activiteit? 
- heb je u feiten vervormt om ze te kunnen delen in u groepje? 
- heb je het gevoel gehad dat je niets gemeenschappelijk hebt met iemand?  
- heb je ooit geprobeerd om iets gemeenschappelijk te vinden met iemand om iets beter te               

laten verlopen? (groepswerk, een spel,...° 
 
Activiteit 4: Chains (p.42) -  activiteit rond gelijkwaardigheid 
Doel: 

- Stilstaan bij de kracht van een groep en nadenken over hoe je elkaar kan ondersteunen en                
met anderen iemand kan steunen. 

- Reflecteren over wat iemand kan ervaren wanneer die in een compleet nieuwe situatie             
terecht komt. 
 

Benodigdheden: 
- Een grote ruimte 

 
Tijd: 

- 15 minuten 
 

Aantal: 
- 5 tot 30 personen, vanaf 6 jaar. 

 
Spelverloop: 

- 1 teamlid staat aan de overkant van het veld. 
- Het team vormt een lange ketting om het teamlid aan de overkant van het veld te kunnen                 

helpen, daarbij is er tussen elke schakel in de ketting voldoende plaats zodat ze elkaar niet                
kunnen aanraken.  

- De teamleden mogen alle materialen die ze ter beschikking hebben gebruiken om de ketting              
volledig te maken (aaneensluitend), zoals bijvoorbeeld kledingstukken. 

 
Reflectie: 

- Hoe eenvoudig was het om het teamlid aan de overkant van het veld te bereiken en dus te                  
helpen? 

- Hoe is het eenvoudiger om iemand te helpen wanneer je lid bent van een groep? 
- Weet je of ons land mensen met bepaalde behoeften steunt? 
- Welke mensen zouden er in ons land nood hebben aan steun? 
- Heb je zelf al eens iemand geholpen, zoals een migrant of vluchteling? Hoe kan je hen                

helpen als scouts of gids? 
- Wat denk je dat vluchtelingen nodig hebben aan steun van ons als ze in een nieuw land                 

aankomen? Hoe zouden we dat te weten kunnen komen? 
- Op welke manier zouden wij of onze overheid mensen met specifieke noden nog beter              

kunnen helpen? 
 

Activiteit 5: Gelijke winstkansen - activiteit rond gelijkwaardigheid 
Doel:  

- Erken bestaande voordelen en barrières 
- Leer de verschillen tussen gelijkwaardigheid en gelijkheid 

 



Benodigdheden: 
- vier kampen (uitvalbasis voor een team) 
- 8 stoelen die in het midden van het terrein geplaatst wordt 
- een das per persoon 

 
Tijd: 

- 20 minuten 
 
Aantal: 

- Minstens 10 personen, voor alle leeftijden 
 
Spelverloop: 

- Splits de groep op in vier gelijke groepen. 
- Elke groep heeft een andere barrière: 

- Groep 1: de das wordt rond de mond geknoopt, want deze groep kan niet spreken. 
- Groep 2: de das wordt rond de twee handen geknoopt, want deze groep draagt              

handboeien. 
- Groep 3: de das wordt om de ogen geknoopt, want deze groep is blind. 
- Groep 4: de das wordt rond de benen geknoopt, want deze groep heeft een gebroken               

been. 
- Elke groep heeft een andere opdracht. De groepen mogen hun opdracht niet aan elkaar              

vertellen. 
- Groep 1: moet alle 8 stoelen in hun kamp krijgen. 
- Groep 2: moet alle 8 stoelen ondersteboven krijgen. 
- Groep 3: moet alle 8 stoelen in een cirkel krijgen. 
- Groep 4: moet alle 8 stoelen met de rugleuning naar de binnenkant van de cirkel               

krijgen. 
- De leiding geeft een startschot. Let’s the game begin. 

 
Reflectievragen: 

- Denk je dat jullie dassen jullie elk een gelijke kans boden tijdens het spel? 
- Waarom was het niet gelijk? Nochtans kregen jullie elk een barrière met hetzelfde materiaal. 
- Welke ondersteuning had elk team kunnen krijgen om er een gelijkwaardige strijd van te              

maken? 
- Hoe denk je dat dit spel het dagelijks leven reflecteert? 
- Is het voorzien van gelijke instrumenten en gelijke mogelijkheden voldoende denk je? Ken je              

enkele voorbeelden waar dat niet voldoende zou zijn in het dagelijks leven? 
 


