DENK VOOR JE EVENEMENTEN
AAN 'HEERLIJKE SPELLETJES'
POSECO
Schoolfeest, sociaal-cultureel of folkloristisch evenement, ... De Brusselse evenementen zijn
altijd op zoek naar interessante activiteiten voor hun bezoekers, en dan vooral voor kinderen.
Voor deze projectoproep 'duurzame voeding' kwam POSECO met het idee om een aantal
ouderwetse openluchtspelletjes in een nieuw jasje te steken. Elke organisator die het wenst,
kan ze huren. De vereniging ontwierp uiteindelijk acht modules met duurzame voeding als
thema.
De uitdaging bestond in het ontwerp van leuke, leerrijke en draagbare (want ze worden
verhuurd) spelletjes voor iedereen … Kortom, een echte hersenbreker die POSECO oploste
dankzij twee groepen van scouts en gidsen en vindingrijke vrijwilligers.
Na enkele maanden stonden de afgewerkte spelletjes op het Milieufeest en daarna op Landelijk
Brussel. Zaklopen, een werpspel, een doolhof, ... Via de grote klassiekers van de
kermisspelletjes ontdekten kinderen het principe van de korte circuits, de voordelen van biovoeding, en de nefaste gevolgen van overbevissing en oververpakking. Speelt er mee?

Een klassiek gezelschapsspel (Twister), omgevormd ten dienste van duurzame voeding
(foto: Camilla Bispo)
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CONTEXT
POSECO, het actiecentrum voor een positieve economie, promoot een maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap en draagt bij tot een economische aanpak in harmonie met de
hedendaagse sociale en ecologische uitdagingen.

METHODE ONDER DE LOEP
Het was de bedoeling van het project van POSECO om jongeren te mobiliseren voor het
ontwerp en de realisatie van spellen. Twee groepen scouts en gidsen stortten zich van begin tot
eind op het avontuur. Een studente kunst in de openbare ruimte, Justine Van Den Driessche,
werkte aan de look van de spellen. Vrijwilligers staken de handen uit de mouwen voor de bouw
ervan.
De concepten werden bedacht tijdens twee brainstormings: één om ideeën te vinden en één om
een selectie te maken en de haalbaarheid van de modules en hun bouw te beoordelen.
Voor het materiaal lag de klemtoon op recyclage. De vereniging zocht zowat overal om zo veel
mogelijk bij elkaar te sprokkelen. De Zinneke Parade en Ferme de la Hulotte staken een handje
toe.
Voor het educatieve aspect maakte de vereniging tot slot didactische borden voor elk spel en een
set informatieve fiches voor de begeleiders: een algemene infofiche over het thema, een
montagefiche en een begeleidingsfiche met de spelregels, en dat alles in het Nederlands en het
Frans. Zo konden de modules op zichzelf bestaan.

De spellen

•
•
•
•
•
•
•
•

Zaklopen rond de korte circuits
Werpspel rond voedselverspilling
Vleesballenoorlog rond een vermindering van de vleesconsumptie
Twister rond seizoensproducten
Schietspel rond biologische voeding
Bouw van de voedingsdriehoek
Doolhof rond oververpakking
Vissen naar gelabelde vissen rond overbevissing

REALISATIES
Eenmaal in elkaar gestoken, begonnen de spellen aan hun
omzwervingen:
• Milieufeest van Leefmilieu Brussel (begin juni)
• Uitgeleend voor diverse evenementen: buurtfeest,
Brusselicious enz.
• Landelijk Brussel
Missie: ontsnappen uit de doolhof ... en de oververpakking!

BALANS
Dankzij het teamwerk kon een rondreizend en speels centrum rond duurzame voeding worden
uitgewerkt. Het is tegelijk:
• begrijpbaar voor gebruikers (zelfs voorbijgangers begrijpen de boodschap) en begeleiders
(ze beschikken over de nodige info)
• aantrekkelijk (kleurrijk, goed zichtbaar)
• speels (eenvoudige en grappige spellen)
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HET VERVOLG
Het voortbestaan van het project is een onderdeel van zijn ontwerp. De modules werden
gemaakt om hergebruikt te worden. Het concept kan, op eender welke schaal, telkens weer
worden aangepast.

ANEKDOTE
Of ze sterk zijn, die spellen? Absoluut! Hun waterdichtheid bleek in ieder geval tijdens het
Milieufeest, waar het onafgebroken regende. Ze bewezen ook hoe onweerstaanbaar ze zijn.
Spelers konden er niet aan weerstaan, ondanks de druppels!

PROJECTDRAGER
•
•
•

POSECO vzw, Aalststraat 7, 1000 Brussel
Projectleider: Quentin Reusens (projectleider & coördinator van Landelijk Brussel)
Contact: 02 346 60 02, info@poseco.org
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