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CAMPAGNE-INFO 

CHANGEMAKERS: MEER DAN OOIT NODIG

Changemakers zijn sterke mensen en straffe orga-
nisaties die actie ondernemen. In alle uithoeken 
van de wereld strijden ze voor beter. Voor mensen-
rechten, voor democratie, voor een planeet die blijft 
draaien. Broodnodig werk, dus. Daarom versterkt 
11.11.11 hun inzet.

Als uitbreiding bij het spel kan je kennis maken 
met 6 straffe changemakers: Judith ijvert met 
haar burgerplatform voor vrouwenrechten in DR 

Congo. Kong komt op voor veilige arbeidsomstan-
digheden in Cambodja. Maman Migrant strijdt voor 
de medische hulp voor vluchtelingen in Agadez. 
Martin versterkt klimaatactie in Bolivia. Jorge komt 
op voor Seksuele rechten in Peru en Rouba geeft 
Syrische vluchtelingen in Libanon hoop. 

Zij en vele anderen werken aan een duurzame, leef-
bare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt.

Ontdek ook de 10 nieuwe uitdagingskaarten bij het 
1 tegen allen-spel. 

SPEEL HET 1 TEGEN ALLEN-CHANGEMAKERSSPEL 
NU MET UITBREIDING!

BENIEUWD NAAR HOE JE AAN DE CAMPAGNE  
KAN DEELNEMEN?  
ZIN IN NOG MEER CHANGEMAKERVERHALEN?  
 
Ga op ontdekking en doe mee: 
www.11.be/changemakers

            Deel je foto’s en video van het 
spel via #changemakers - #1van11 (tag 11.11.11)

Eindredactie: Matthias Van Milders

Foto cover: Absoluut

Vormgeving: Ruthje Goethals - RUIMLE

VU: Els Hertogen, Vlasfabriekstraat  11, 1060 Brussel

Meer info: 11.11.11 - karen.debroeck@11.be - 02 536 11 23

COLOFON
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SPELINFO

11.11.11 daagt jullie uit! De kunst bestaat erin om 
goed samen te werken. Alleen door samenwer-
king kan je tot ‘change’ komen en zal de groep 
de uitdagingen kunnen oplossen. 

Tijdens het spel maken de jongeren kennis 
met 11 changemakers: Passy, Thaïs, Red, Awad, 
Esperanzah, Judith, Rouba, Kong, Martin, Jorge 
en Maman Migrant. Zo leren ze hoe sterke en 
krachtige bewegingen en mensen samen de 
wereld rechtvaardiger en meer solidair maken.

De voorbereidingstijd is minimaal. Lees de 
campagne- en spelinfo, verzamel het materiaal, 
maak een selectie van de uitdagingen (afhanke-
lijk van de tijd en het aantal deelnemers) en je 
bent klaar. 

Doel van het spel: door goed samen te werken, 
realiseren de jongeren een reeks uitdagingen 
tegen een vooraf afgesproken tijd. De groep 
bepaalt zelf hoe ze dit doen. Belangrijk! Voorzie 
een beloning als ze alle uitdagingen binnen de 
tijd tot een goed einde brengen. 

Duur: Korte versie 50 minuten (1 lesuur: intro cam- 
pagnefilmpje + speluitleg, 30 minuten  uitdagingen 

oplossen en 10 minuten nabespreking)

Uitgebreidere versie 1,5 uur tot 2 uur. Hoe meer 
deelnemers, hoe meer uitdagingen. Voor de korte 
versie (met 20 à 25 jongeren) raden we max. 20 
uitdagingen aan waarvan 3 à 4 uitdagingen die 
doorlopen tijdens de duur van het spel. Is het 
aantal deelnemers klein bijv. 10, dan speel je best 
met max. 14 uitdagingen.

Doelgroep: het spel is geschikt voor jongeren 
vanaf 12 jaar en kan op school, in het jeugdhuis, 
met je jeugdbeweging … gespeeld worden. De 
nabespreking pas je aan de leeftijd en de sterkte 
van je groep aan. 

Groepsgrootte: je speelt het spel met 8 tot 30 
deelnemers.

Spelbegeleiding: een leerkracht, de leiding van 
de jeugdbeweging … kan het spel begeleiden. 

Terrein/locatie: binnen of buiten, in een klas of op 
school, met je jeugdbeweging ... (elke uitdaging 
krijgt een label school en/of jeugdbeweging)

Materiaal: zie aparte fiche.

SPEEL HET 1 TEGEN ALLEN-SPEL!

begeleiderskaart_02
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SPELVERLOOP

1. Lees de spel-infokaarten zodat 
je aan de deelnemers het spel 
vlot kan uitleggen. (www.11.be/
eentegenallen )

2.  Maak een selectie van de uitda-
gingen waarmee je het spel wil 
spelen. 

 Op de kaart staat een indicatie 
van geschatte tijd per uitdaging. 
Bij de korte versie kies je best 
de korte uitdagingen en 2 uitda-
gingen die doorlopend zijn.

3.  Leg de materialen klaar (even-
tueel per uitdaging). Schrijf de 
titels van de uitdagingen onder 
elkaar op een bord of affiche. 

1. Korte inleiding – campagne 
‘Changemakers’ (zie begeleiders- 
kaart met campagne-info). 

 Toon bij de start van het spel het 
campagnefilmpje. (zie www.11.be/
eentegenallen)

2. Methodiek: de begeleider moe- 
digt de deelnemers aan om de 
uitdagingen binnen een vooraf 
afgesproken tijd tot een goed 
einde te brengen. Gebruik een 
timer.

4.  Als de begeleider een uitdaging 
als goed beoordeelt, kan de 
uitdaging opgehangen worden 
(op bord of op een grote affiche).

5. De groep organiseert zichzelf om 
alle uitdagingen zo snel mogelijk 
tot een goed einde te brengen.

1. Indien je voldoende tijd hebt, 
kan je een nabespreking of een 
discussie houden. Geen verplich-
ting, maar we geven je graag 
enkele richtvragen mee. (zie 
begeleiders-kaart nagesprek) 

2. Vier de overwinning wanneer 
alle uitdagingen geslaagd zijn! 
Bedenk zelf iets wat je groep 
leuk vindt.

3.  Alle filmpjes en foto’s die tijdens 
het spel gemaakt zijn, mag je via 
je eigen sociale media kanalen 
de wereld in sturen. Vergeet ons 
zeker niet te taggen (@111111vzw) 
en de hashtags #changemakers 
en #1van11 te gebruiken.

VOORAF TIJDENS HET SPEL NA HET SPEL

begeleiderskaart_03

KAARTENLEGENDE

Geel:  info begeleider
Oranje/Paars: changemakerverhalen
Blauw:  uitdagingskaarten
Groen:  uitdagingskaarten 
 (doorlopend)

* Uitdaging ‘Wie zoekt die vindt!’ oplossing rebus:  
‘Changemakers zijn straffe madammen en heren die vechten tegen onrecht.’

School
jeugd
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MATERIAAL 

Bij iedere uitdaging staat welk materiaal er nodig is.  
Dit materiaal kan je vooraf verzamelen, zodat het spel vlot verloopt:

• grote affiche (overzicht uitdagingen)  
• timer (horloge/gsm/stopwatch) 
• 15-tal vellen papier (A4 kladpapier) 
• stiften 
• balpennen 
• materiaal om een protest/actiebord te maken (karton, of rol behangpapier) 
• liedjestekst campagnelied (© Tourist Le MC) 
• 8 hoepels/ 8 stukken touw 
• 10 affiches/A3 papier 
• 5 kranten, 5 tijdschriften 
• 4 scharen 
• lijm, plakband 
• 1 emmer  
• 1 lege fles 
• krijt  
• 1 leeg potje 
• een blinddoek (sjaal/handdoek) 
• 10 ijsblokjes

begeleiderskaart_04

Op www.11.be/eentegenallen kan je terecht voor alle downloads, affiches, filmpjes.

Ingrediënten zanddeegkoekjes:

• 150 g boter op kamertemperatuur  
• 50 g vanillesuiker 
• 100 g kristalsuiker  
• 1 vanillestok 
• 1 ei 
• een snuifje zout 
• 300 g bloem

http://www.11.be/eentegenallen


1 TEGEN ALLEN

of the change

be part



NAGESPREK

 

ENKELE RICHTVRAGEN:
› Wat vond je van het spel? Welke uitdaging was voor jou een ‘echte 

uitdaging’? 

› Wat betekent voor jou ‘changemaker’? Wanneer is iemand voor jou 
een changemaker? Heb je door dit spel te spelen zelf een organi-
satie of persoon in gedachten die voor jou een changemaker is?

› Zou je zelf ook rond een bepaald thema actie willen onder-
nemen? Zou je je aansluiten of een engagement opnemen 
bij een organisatie die actief iets wil veranderen?

› Vind jij het belangrijk om je actief in te zetten voor de samenleving? 

› Wat vind je van vrije meningsuiting?

› Denk je dat lokale acties nut hebben? Kunnen acties helpen om 
bepaalde zaken te veranderen in de wereld en beweging te maken?

› Hoe zou je deze changemakers kunnen ondersteunen?

› Shrinking space – of krimpende ruimte: heb je zelf al 
gemerkt dat er in sommige landen strengere regels zijn?

› ...

begeleiderskaart_05

Ga op ontdekking en doe mee:  
www.11.be/changemakers

Na het 1 tegen allen-spel kan je nog kort een nabespreking houden. En vergeet zeker niet een beloning te geven 
aan de jongeren, als ze alle uitdagingen gerealiseerd hebben.

     
Deel je foto’s en video van  
het spel via #changemakers 
#1van11 (tag 11.11.11)
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Radiopresentator Thaïs geeft 
Congolezen een stem 
In Zuid-Kivu, in Congo, woont Thaïs. In de Congolese regio Zuid-Kivu 
is het onrustig. Mensen moeten op de vlucht voor geweld, vrouwen 
worden ontvoerd en verkracht. Thaïs werkt voor Radio Maendeleo, zij 
geven het Congolese volk een stem. De radiomakers brengen in hun 
programma’s enkel onafhankelijke informatie tot bij de bevolking, 
informatie die rechtstreeks van de mensen komt, zonder politieke of 
zakelijke belangen. Met 110 radioclubs, geven ze het woord aan lokale 
gemeenschappen, ngo’s of mensenrechtenverdedigers. Vrijwilligers 
luisteren samen met de bevolking naar deze uitzendingen en gaan 
over de besproken onderwerpen in dialoog. De journalisten van Radio 
Maendeleo krijgen zo eerlijke feedback en vaak ook nieuwe, kritische 
informatie. Met de uitzendingen probeert Thaïs invloed te krijgen op 
politieke beslissingen, wat af en toe ook lukt:  “De provinciale overheid 
keurde onlangs een wet over de bescherming van mensenrechten-
verdedigers en journalisten toch 
goed, doordat wij programma’s 
hierover uitzonden en er grote 
verontwaardiging bij de bevolking 
ontstond.”   

 
Radio Maendeleo is op die manier een medium voor en door het volk.

thaïs 
Congo

naam Thaïs Bagula

organisatie RADIO MAENDELEO

land DR Congo

Bekijk het filmpje van Thaïs op www.11.be/eentegenallen

“Hoe meer bereik er is,  
hoe groter de kans dat  
we invloed hebben op  
politieke beslissingen.”

changemakerskaart_01
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Awad geeft Syriërs nieuwe kansen 
Awad al Khalil is centrumdirecteur van de ngo Totol in het Syrische 
Raqqa, het vroegere kerngebied van terreurgroep IS. In Syrië leeft 
het overgrote deel van de bevolking in absolute armoede en daar 
wil Totol iets aan doen. Iedereen kan bij Totol een beroep leren dat 
nuttig is voor de heropbouw van het land. In de lessen praten de 
studenten openlijk over hun 
traumatische ervaringen 
tijdens de IS-heerschappij. 
Zo verwerken ze samen wat 
ze meemaakten en bouwen 
ze hechte vriendschappen 
op. Jong en oud kan er 
terecht. Awad zorgt er niet 
alleen voor dat de mensen de 
stad kunnen heropbouwen 
maar ook dat mensen elkaar 
kunnen versterken.

awad 
Syrië 

naam Awad al Khalil 

organisatie TOTOL

land Syrië

Bekijk het filmpje van Awad op www.11.be/eentegenallen

“Iedereen verdient het om 
op een veilige en eerlijke 
plek te leven. Het geluk 

en de lachende gezichten 
die we zien bij de mensen 

nadat we hen hebben  
geholpen, geeft enorm 

veel voldoening en  
energie. Het geeft hoop op 

een betere toekomst.” 

changemakerskaart_02
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Passy verdedigt vrouwenrechten 
in Congo
Passy is een vrouw met pit. Ze richtte in 2011 ‘Aidprofen’ op, een ngo 
die vrouwenrechten verdedigt en de strijd aangaat tegen seksueel 
geweld. Aidprofen organiseert sensibiliseringsacties op het terrein 
door in dialoog te gaan 
met lokale gemeenschappen 
over hun dagelijkse veilig-
heidsproblemen. Eén van 
deze acties is het organi-
seren van een Café Citoyen.
Daarbij gaat de politie of 
het leger in debat met 
jongeren en vrouwen over 
hun concrete bezorgdheden.

Passy 
congo

naam  Passy Mubalama 

organisatie AIDPROFEN

land  DR Congo 

Bekijk het filmpje van Passy op www.11.be/eentegenallen

“Door op te groeien in een 
conflictgebied, heb ik alle 

miserie gezien. Dit heeft me 
de kracht gegeven om zelf 

iets te ondernemen en  
verandering te brengen in 

mijn gemeenschap.”

changemakerskaart_03
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Esperanza vecht voor de natuur  
in Ecuador
Esperanza is mede-oprichtster van Acción Ecológica. Tijdens haar 
studententijd in Quito engageerde ze zich om de organisatie mee 
vorm te geven. Het doel van haar beweging: olie in de grond houden. 
Ze strijdt tegen petroleumontginning in de Amazone. Zo houdt 
ze het natuurgebied Yasuní in stand. Ze helpt inheemse gemeen-
schappen met vorming en technische begeleiding zodat ze hun 
rechten kunnen verdedigen. 
Haar grootste verwezenlijking: 
de rechten van de natuur staan 
nu in de grondwet van Ecuador. 

Esperanza
Ecuador 

naam Esperanza Martinez 

organisatie ACCIÓN ECOLÓGICA 

land Ecuador

Bekijk het filmpje van Esperanza op www.11.be/eentegenallen

changemakerskaart_04

“Tijdens mijn studies 
biologie, richtten we 

een vereniging op voor 
de bescherming van de 
natuur, wat later Acción 

Ecológica werd.”
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Red maakt de Filipijnen groener
Red Constantino is de directeur van ICSC, het Institute for Climate 
and Sustainable Cities, dat strijdt voor een vooruitstrevend klimaat-
beleid. De organisatie werkt vanuit de Filipijnen. ICSC was één van 
de initiatiefnemers van een wetsvoorstel waarin lokale besturen 
meer middelen krijgen voor klimaatfinanciering. Samen met een 
team wetenschappers brengt 
ze langetermijngevolgen van 
de klimaatopwarming in kaart 
en geeft hiermee beleidsadvies 
aan de overheid. ICSC heeft 
bijvoorbeeld Solar Scholars 
opgericht waarmee ze intussen 
300 mensen opleidde tot lokale 
experten voor schone energie. 

Red
Filipijnen 

naam Red Constantino

organisatie ICSC

land Filipijnen 

Bekijk het filmpje van Red op www.11.be/eentegenallen

changemakerskaart_05

“Er heerst onzekerheid  
over de klimaatcrisis.  

Mensen zijn bezorgd of 
bang omdat ze niet weten 

wat die onzekerheid in-
houdt. Onzekerheid is net 

goed, dat geeft ons de kans 
om zelf te bepalen welke 

weg we inslaan.”
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Laat vrouwenrechten schitteren 
in Congo
Judith Maroy (30) is een verdedigster van de mensenrechten uit 
Congo. Ze is actief bij La Lucha (La Lutte pour le Changement - De 
Strijd voor de Verandering). Die Congolese jongerenbeweging ijvert 
op een vreedzame manier voor ‘een nieuw en beter Congo’, met 
respect voor de mensenrechten.

“Ik woon in het oosten van de 
Democratische Republiek Congo, een 
erg gewelddadige regio. La Lucha is 
gestart uit verontwaardiging, omdat 
er niets écht veranderde aan de situ-
atie. Nu strijden we met een hele hoop 
jongeren op een vreedzame manier 
voor democratie en vrouwenrechten. 
Op 1 mei 2012 kwamen we voor het 
eerst op straat in de stad Goma.

Het enige juiste antwoord is volgens 
ons vreedzame actie. Vrouwen die hun eigen keuzes kunnen maken, 
daar strijd ik voor. En ook voor meer respect voor het leven en het 
lichaam van vrouwen. Met La Lucha organiseren we daarom beto-
gingen en protestacties. Zo willen we meer aandacht voor het lot van 
vrouwen, een betere toekomst voor miljoenen Congolezen en samen 
bouwen aan het democratische Congo van morgen.”

Judith
Congo

naam Judith Maroy

organisatie La Lucha

land DR Congo

Bekijk het filmpje van Judith op www.11.be/eentegenallen

changemakerskaart_06

“In Congo hebben we 
alles: intelligente men-

sen, rijkdom, … Maar we 
moeten meer respect ei-
sen voor mensenrechten 
en vrouwenrechten. Met 
La Lucha proberen we 

andere mensen daarvan 
bewust te maken.”
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Geef hoop aan Syrische vluchte-
lingen in Libanon
Rouba Mhaissen (32) is activist en oprichter van Sawa for Development 
and Aid (Sawa voor Ontwikkeling en Hulp - ‘sawa’ betekent ‘samen’). 
Een activist is iemand die actievoert voor een bepaald doel. Sawa 
is actief in Libanon. De organisatie ontstond spontaan in 2011, toen 
Syrische vluchtelingen in Libanon toekwamen. Sawa heeft in Libanon 
verschillende mobiele scholen 
en andere plekken waar mensen 
samenkomen.  

11.11.11 werkt al enkele jaren 
samen met Sawa om de situ-
atie van Syrische vluchtelingen 
in Libanon te verbeteren. Maar 
samen vinden we ook dat 
Europa moet helpen aan een 
betere toekomst voor Syrië. 
Want daar woedt al sinds 2011 
een zware burgeroorlog. 

In Libanon leven er ongeveer 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Bijna 
1 op 4 inwoners in Libanon is een vluchteling. Geen enkel land in 
de wereld vangt zoveel vluchtelingen op! 1 op 4 Syrische vluchte-
lingen leven in armoede. Sawa doet veel moeite om hen te helpen. 
De meeste medewerkers van Sawa zijn zélf Syrische vluchtelingen. 

Rouba
Libanon

naam Rouba Mhaissen

organisatie Sawa for Development 
and Aid

land Libanon

Bekijk het filmpje van Rouba op www.11.be/eentegenallen

changemakerskaart_07

“We vragen ons allemaal af 
of de wereld veranderd kan 

worden. Kansen creëren voor 
anderen, hulp geven aan zij 
die het meer nodig hebben 

dan wij, er zijn voor elkaar. Wil 
je de wereld veranderen? Zet 
je in voor anderen en je zal 

zelf veel terugkrijgen.”
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Steun kledingarbeiders in Cambodja
Kong Athit (39 jaar) werkt voor C.CAWDU (Coalition of Cambodian 
Apparel Workers Democratic Union - Vereniging van Cambodjaanse 
Kledingwerkers Democratische Unie), de grootste onafhankelijke 
vakbond van Cambodja (een vakbond verenigt werknemers en 
komt op voor hun rechten). Hij zet zich met deze organisatie in voor 
kledingarbeiders. 

C.CAWDU wil betere lonen en gaat vaak praten met sportmerken zoals 
Adidas. Zo slaagden Kong Athit en zijn team er bijvoorbeeld in om 
het minimumloon van de arbei-
ders te verhogen. Ze zorgden er 
ook voor dat vakbondsleiders die 
waren ontslagen, weer aan het 
werk konden. 

Kong Athit zegt dat ook wij, als 
Europese consumenten, kunnen 
helpen bij een beter lot voor 
de Cambodjaanse arbeiders. 
Dat kunnen we doen door kriti-
sche vragen te stellen aan de 
kledingmerken.

Door de coronacrisis dreigen alle verbeteringen weer te verdwijnen. 
De gevolgen van het virus zijn enorm. Vandaag is het overduidelijk 
hoe belangrijk vakbonden zijn.

Kong
Cambodja

naam Kong Athit 

organisatie C.CAWDU

land Cambodja

Bekijk het filmpje van Kong op www.11.be/eentegenallen

changemakerskaart_08

“Het coronavirus treft men-
sen over de hele wereld, en 

dus ook de mensen die onze 
kleren maken. Ze lopen niet 

alleen het risico om ziek  
te worden, maar ze kunnen 
ook hun job verliezen. De 
kledingmerken moeten de 

kledingarbeiders steunen met 
een uitkering (een som geld).”
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Versterk de klimaatactie in Bolivia
Martin Vilela (40) is activist bij Plataforma Boliviana frente al Cambio 
Climatico (Boliviaans Platform tegen Klimaatverandering). Een acti-
vist is iemand die actievoert voor een bepaald doel. De organisatie 
van Martin houdt debatten en acties over klimaat. Het Platform helpt 
andere Boliviaanse organisaties. Zo klinkt hun stem luider bij de 
Boliviaanse bevolking en bij de regering.

Martin is verantwoordelijk voor de contacten met klimaatbewegingen 
in andere landen. In Bolivia is ‘alternatieve ontwikkeling’ heel belang-
rijk: ontwikkeling met respect voor mens en milieu. Maar met die 
mooie woorden wordt veel te weinig 
gedaan. Daardoor lijdt de bevolking 
steeds meer onder de klimaatveran-
dering, het gebrek aan water en het 
verdwijnen van bossen.

De organisatie van Martin steunt 
mensen zodat ze zelf hun situatie 
kunnen verbeteren. “We helpen 
gezinnen in het Amazonewoud 
bijvoorbeeld aan ovens op zonne-energie. Zo moeten ze minder 
brandhout en gas gebruiken. Dat zijn producten die moeilijk te vinden 
zijn. En zo hebben vrouwen minder werk in het huishouden. De ovens 
sparen ook 500 ton koolstofuitstoot per jaar uit.”

Martin
Bolivia

naam Martin Vilela

organisatie Plataforma Bolivia-
na frente al Cambio 
Climático

land Bolivia

Bekijk het filmpje van Martin op www.11.be/eentegenallen

changemakerskaart_09

“Terug naar het oude 
normaal gaan, dat zou 
een gemiste kans zijn. 
Net nu is vechten voor 
meer klimaatrechtvaar-
digheid heel belangrijk.”
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Kom op voor seksuele rechten  
in Peru
Jorge Apolaya (41 jaar) werkt voor Promsex: een feministische orga-
nisatie in Peru. Het feminisme wil gelijke rechten en mogelijkheden 
voor mannen en vrouwen.

De organisatie wil dat mensen kunnen gebruikmaken van seksuele 
gezondheidszorg en voorbehoedsmiddelen. Ze wil ook geweld tegen 
vrouwen voorkomen. Het doel is 
zelfbeschikkingsrecht: het recht 
om je uit te drukken, om vrij je 
seksualiteit te kunnen beleven, 
zonder dat anderen je hiervoor 
haten. 

Er zijn al veel zaken verbeterd, 
maar de weg is nog lang. Neem 
nu het homohuwelijk. Als meer 
mensen dat aanvaarden, komt er ook op andere vlakken meer gelijk-
heid in Peru. Dan worden mensen minder benadeeld omwille van hun 
geaardheid of omdat ze van geslacht zijn veranderd.

Promsex: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos - Centrum voor de bevordering en verdediging van 
seksuele en reproductieve rechten.

Reproductieve rechten betekenen dat mensen vrij kiezen of ze 
zwanger worden, anticonceptie nemen of een abortus laten uitvoeren. 
(Bron: Zanzu)

Jorge
Peru

naam Jorge Apolaya

organisatie Promsex 

land Peru

Bekijk het filmpje van Jorge op www.11.be/eentegenallen

changemakerskaart_10

“Om een normaal leven te lei-
den, heb je het gevoel nodig 
dat je er mag zijn. Rechtvaar-
digheid, seksuele gezondheid 
en vrij je seksualiteit kunnen 
beleven, zijn erg belangrijk.”



1 TEGEN ALLEN

of the change

be part



Bescherm de gezondheid van de 
bevolking in Niger
Haar echte naam is Dijé Susette Frantz Pilon, maar de migranten in 
Agadèz noemen haar Maman Migrant. Die naam kreeg ze omdat ze 
met zoveel liefde voor de migranten zorgt. In de eerste plaats is ze 
voor hen een luisterend oor en geeft ze hen steun en troost.

Maman Migrant werkt voor Dokters 
van de Wereld in Agadèz, de grootste 
stad in het noorden van het Afrikaanse 
land Niger. Ze helpt er migranten 
omdat die fysiek en psychologisch 
zwaar lijden in hun zoektocht naar 
een beter leven. In de getto’s van de 
stad doet Maman Migrant regelmatig 
een ronde om te kijken hoe het met de 
mensen gaat. Vaak verstoppen ze zich 
uit schrik voor de politie. 

Door zijn ligging is het land Niger een kruispunt van migratieroutes: 
vele migranten trekken door Niger op weg naar een plek waar ze een 
beter leven zoeken. Agadèz is elk jaar voor duizenden migranten de 
laatste halte voor ze beginnen aan hun gevaarlijke oversteek door de 
Sahara. Hun doel is de kust van de Middellandse Zee, waar ze naar 
Europa willen oversteken.

Maman Migrant

niger

naam Maman Migrant

organisatie Dokters van de Wereld 

land Niger

Bekijk het filmpje van Maman Migrant op www.11.be/eentegenallen

changemakerskaart_11

“Het ergste in de getto’s 
van Agadèz is mis-

schien niet de opvang 
van de zieken en de mi-
granten. Neen, het is de 
honger die de meeste 

slachtoffers eist.”
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of the change
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Je wordt 
het zwijgen 

opgelegd …
In China is het recht op vrije meningsuiting, demon-
stratie en vereniging, en de persvrijheid zeer strikt aan 
banden gelegd. Met de invoering van een reeks strenge   
wetten kunnen de autoriteiten journalisten, bloggers, 
advocaten en activisten gemakkelijk vervolgen. De over-
heid blokkeert op basis van geheime criteria massaal 
websites en andere internetdiensten.

Spreek met je groep af waarvoor jullie kiezen:  
ofwel moet je met de hele groep 3 minuten zwijgen, 
ofwel moet 1 iemand 60 minuten lang zwijgen.

3’ of
60’

uitdagingskaart_01

School
jeugd
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uitdagingskaart_02

Een elfje of elf is een gedicht van 11 woorden, verdeeld 
over 5 regels. De eerste regel heeft 1 woord, de tweede 
regel heeft 2 woorden enz. De vijfde regel heeft weer 
1 woord en bevat meestal een samenvatting van het 
geheel.

Schrijf een elfje als ode aan één van de 5 changemakers 
voor hun inzet, voor hun strijd ... Draag het voor aan de 
groep. 

10’

Schrijf een 

Elfje voor een 

changemaker
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uitdagingskaart_03

Ik ben omdat wij zijn, 

kennen we mekaar, 

en ooit beseffen wij, 

de wind raakt ons allemaal. 

(©Tourist LeMC)

Beluister het campagnelied van Tourist LeMc. 
Bedenk een nieuwe strofe en een nieuw refrein.  
Je kan gebruikmaken van en je laten inspireren door 
een of meerdere verhalen van de 5 changemakers. 

10’

Troubadour

Changemaker-
kaarten, liedjestekst 
campagnelied 
Tourist LeMC (zie 
www.11.be/
eentegenallen)
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jeugd
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uitdagingskaart_04

Waterdragers 

gezocht!

Je kan slechts op één plaats in de buurt aan water 
geraken. Aangezien water schaars geworden is, moet je 
al het water in de emmer over een afstand van 20 meter 
van punt A naar punt B brengen en de lege fles met 
water vullen. Je mag geen hulpmiddelen gebruiken.

10’

• 1 emmer gevuld   
   met water (halfvol)  
• lege fles  
• afstand 20 meter 
   aanduiden

Wist je dat … 

in Amerika het gemiddeld waterverbruik per persoon 
per dag 700 liter is, in België 95 liter en in Senegal 29 
liter?

School
jeugd
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uitdagingskaart_05

De natuur  

heeft ook  

haar rechten

Bedenk zelf 5 rechten die jullie aan de natuur  
willen geven; jullie mogen het heel concreet maken. 
Welke rechten zouden jullie aan de Noordzee geven? 
Bijvoorbeeld de Noordzee heeft recht op proper water. 
Of de vissen hebben recht op een plasticvrije zee. 
Schrijf de 5 rechten die jullie aan de natuur willen 
geven, op een affiche.

10’

Wist je dat ...

in 2008 het Ecuadoriaanse parlement de rechten van 
de natuur in de grondwet opgenomen heeft? Dankzij 
de strijd van Acción Ecológica hebben ecosystemen 
het recht gekregen te bestaan, te bloeien en zich te 
ontwikkelen.
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uitdagingskaart_06

Toerist in 

eigen klas

Tourist LeMC schreef voor 11.11.11 een campagnelied.  
Maak een videoclip bij één strofe en het refrein  
van het campagnelied.  
Stuur de clip op naar changemakers@11.be .

20’

Ik ben omdat wij zijn, 

kennen we mekaar, 

en ooit beseffen wij, 

de wind raakt ons allemaal. 

(©Tourist LeMC)

Een smartphone 
of camera, het 
lied kan je vinden 
op www.11.be/
eentegenallen
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jeugd

©
J
e
ss

e
W

ill
e
m

s



1 TEGEN ALLEN

of the change

be part



uitdagingskaart_07

In memoriam …

Berta Cáceres - Hondurese milieuactiviste 

vermoord in 2016

Maak een herdenkingsmonument (dit kan bijvoor-
beeld een standbeeld of kunstwerk zijn) voor de 201 
milieuactivisten die in 2017 vermoord werden. Naast 
het monument brengen jullie ook een korte toespraak 
voor de milieuactivisten die vermoord werden.

10’

In 2017 zijn 201 milieuactivisten vermoord, waarvan 
107 mensen in Latijns-Amerika. Ze hadden zich 
meestal verzet tegen de genadeloze woudkap. 
(bron: Global Witness)

maak gebruik van 
het materiaal dat 
beschikbaar is
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jeugd
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uitdagingskaart_08

Organiseer een actie tegen het kappen van waardevol  
regenwoud voor de ontginning van olie en roep op om 
het nationaal park te beschermen. Op deze manier tonen 
jullie je solidair met de Yasuni. Bedenk een slogan,  
maak een spandoek/affiche. En deel jullie actie op 
sociale media met ‘#changemakers’.  

15’

Yasunidos is een sociale beweging van inheemse orga-
nisaties, jongeren, milieu-activisten … uit Ecuador. Ze 
verdedigen en beschermen het nationaal park Yasuní 
tegen olie-exploitatie. Hun doel is om olie in de grond 
te houden.

School
jeugd

• Smartphone
• materiaal om  
   protestborden  
   te maken: karton, 
   stiften

En actie!
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uitdagingskaart_09

De wereld  

op je bord!

Bereid een Syrisch hapje met ingrediënten die je in de 
buurt verzameld hebt. (Bijvoorbeeld: maak falafel of 
hummus, het basisingrediënt hiervoor zijn kikkererwten)

60’

“It all began with a dream, a dream to change the 
perception of the word ‘Syria’.” Daarom richten enkele 
Syrische vrouwen, die als vluchteling naar België 
gekomen zijn, het cateringbedrijf  ‘From Syria, with 
Love’ op.

Keuken
School
jeugd
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uitdagingskaart_10

Ook jouw 
mening telt!

Vraag aan 5 voorbijgangers wat ze vinden van het recht 
om te demonstreren. Dit recht is een mensenrecht: 
we mogen een weg blokkeren, het treinverkeer tegen- 
houden, betogingen oraniseren…   
Wat vinden zij van het recht om te demonstreren? 
Zoek minstens één iemand die tegen betogingen is.

15’

Wist je dat ...

er in de stad Brussel in 2018, 995 betogingen geregis-
treerd werden? Dit is een record, gemiddeld zijn er drie 
‘protestacties’ per dag. (bron: knack)

School
jeugd

©
B

e
lg

a
Im

a
g

e



1 TEGEN ALLEN

of the change

be part



uitdagingskaart_11

Landenquiz

Vorm twee groepjes van 3 personen. Zoek zo snel 
mogelijk met je groep voor elke letter van het woord 
CHANGEMAKERS een land dat met die letter begint. 
Schrijf de landen onder elkaar op (gebruik hiervoor 
het bord/affiche). Welke groep is het eerste klaar?

2’

Wist je dat ...

er 196 internationaal erkende onafhankelijke staten zijn 
in de wereld? Top 5 van de nieuwste landen ter wereld: 
1) Zuid-Soedan (9 juni 2011)
2) Kosovo (17 februari 2008)
3) Servië (5 juni 2006) 
4) Montengro (3 juni 2006) 
5) Oost-Timor (20 mei 2002)
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jeugd

• affiche 
• stiften
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uitdagingskaart_12

Boodschappen-

lijstje

Stel een boodschappenlijstje samen met 10 producten 
waarin palmolie verwerkt is. Ken je alternatieven voor 
palmolie?

5’

Het aanleggen van palmolieplantages leidt tot ontbos-
sing op grote schaal. Dit gaat vooral ten koste van 
het eeuwenoude regenwoud in Indonesië en Maleisië. 
Ook het leefgebied van bedreigde diersoorten zoals 
de orang-oetan in Borneo en Sumatra staat hierdoor 
op het spel. Europa importeert zo´n drie miljard liter 
palmolie per jaar. Palmolie zit in allerlei producten die 
we dagelijks gebruiken. (Bron: wwf)
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uitdagingskaart_13

Bereid een minitoneel voor (speeltijd 2 minuten) waarin 
jullie het verhaal van één van de vijf changemakers 
brengen. Je kan uit volgende thema’s kiezen: rechten van 
de natuur, vrouwenrechten, democratie en participatie, 
heropbouw van een land, klimaatrechtvaardigheid. 

20’

Passy, changemaker in Congo, maakt tijdens haar 
werk gebruik van theater. Op deze manier gaat ze met 
vrouwen en jongeren in gesprek en leren ze voor zich-
zelf opkomen.

School
jeugd

Actor@work

5 changemaker- 
verhalen (rode 
kaarten)
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uitdagingskaart_14

Beeld je in dat je in Hongarije leeft. In dit land krijgen  
activisten weinig ruimte om hun mening te uiten en  
ngo’s worden beperkt in het voeren van acties. 8 deel- 
nemers nemen een hoepel (of stuk touw waarmee je  
een cirkel vormt); de muziek staat op, telkens wanneer  
die stopt verdwijnt er een hoepel/touw.  
Op het einde moet je met 8 in één hoepel/touw staan. 

3’

Op 18 januari 2018 lanceerde de Hongaarse rege-
ring een aantal wetsontwerpen die het werk van 
mensenrechtenverdedigers en ngo’s nagenoeg onmo-
gelijk maakt en kritische stemmen het zwijgen oplegt. 
Bijvoorbeeld het geven van voedsel of geld aan 
migranten of het maken of uitdelen van folders die de 
vluchtelingenproblematiek belichten, is verboden. 
(bron: Amnesty International)
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Krimpende 

ruimte

• 8 hoepels of 
   8 stukken touw   
  (1,5m)
• muziek
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uitdagingskaart_15

changemakers

changemakers

changemakers

changemakers

changemakers

changemakerschangemakers
changemakerschangemakers

Maak het woord ‘changemakers’ met kledingstukken 
waarmee je de letters vormt. Post jullie creatie op 
sociale media met #changemakers.

3’

Changemakers, zijn meer dan ooit nodig! Zij streven 
naar een duurzame toekomst waarin iedereen een 
plaats krijgt.

School
jeugd

Creatief 
met letters



1 TEGEN ALLEN

of the change

be part



uitdagingskaart_16

Los de rebus op en schrijf de zin op een affiche.

10’

Stephen Hawkins zei ooit “However difficult life may 
seem, there is always something you can do”.

School
jeugd

Wie zoekt 
die vindt!

mpa=n -en w=z g=st
+fene=ema

i=n -s -s-an k=d s=n

-r -l r=t -h -d sp=r

• affiche 
• papier
• balpen
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uitdagingskaart_17

De controle op het organiseren van activiteiten wordt 
verscherpt. Je moet een aanwezigheidslijst maken van 
je bijeenkomst. Knip van minimum 15 deelnemers hun 
naam uit een krant/tijdschrift en kleef die op een blad.

10’

Wist je dat ...

de 11.11.11 coördinator in Burundi in 2018 het land is 
uitgewezen? 11.11.11 is meer dan 20 jaar actief geweest 
in Burundi, waar lokale partners ondersteund werden 
in hun werk rond democratie, goed bestuur en 
burgerparticipatie. 

School
jeugd

Verscherpte 

controle

• kranten
• tijdschrift
• schaar
• papier
• lijm/plakband
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uitdagingskaart_18

Kruip met de hele groep door een krant. De krant mag 
niet scheuren. 

5’

Wist je dat ...

al 179 journalisten in de gevangenis terecht gekomen 
zijn in 2019? In Turkije werden 34 journalisten opge-
pakt, in Egypte 25 en in Saudi-Arabië 20.
(Bron: Reporters without borders - juli 2019)

School
jeugd

Smalle 
doorgang

©UNESCO
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uitdagingskaart_19

Kunst met 
krijt

Kies één van de changemakerverhalen. Maak een 
krijttekening waarmee jullie duidelijk maken waar 
de changemaker voor staat en wat hij/zij doet. Jullie 
mogen er ook een kort stripverhaal van maken.

10’

Wist je dat ...

het ontstaan van nieuwe schilderstromingen en maat-
schappelijke veranderingen vaak hand in hand gaan? 
Kunstenaars reageren met hun werk op hun omgeving. 
Het kunstwerk brengt de dromen, angsten, verwach-
tingen of protesten van de maatschappij in beeld. 
Bijvoorbeeld het surrealisme keerde zich tegen de 
gruwelijke werkelijkheid, die zich tijdens WOI afspeelde. 
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uitdagingskaart_20

De begeleider geeft jullie deze opdracht: ga in de juiste 
volgorde staan … je mag niet spreken tegen elkaar; 
ga staan volgens huisnummer, verjaardag, grootte, 
aantal gezinsleden, of…

5’

Wist je dat ...

China een puntensysteem voor burgers ingevoerd 
heeft? Het is een ‘sociaal kredietsysteem’, waarbij elke 
burger afhankelijk van zijn/haar gedrag een bepaald 
aantal punten krijgt. Wie braaf is krijgt voordelen, wie 
zichzelf is, wordt gestraft. 23 miljoen Chinezen mogen 
bijvoorbeeld niet meer reizen omdat ze te weinig 
‘punten’ hebben. (bron: newsmonkey)
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jeugd
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uitdagingskaart_21

Someone 
is watching 

you!

Schaduw iemand van je groep gedurende 5 minuten 
zonder dat de persoon het door heeft en doe alles 
na wat hij/zij doet.

5’

Wist je dat ... 

Amerika naast de CIA en FBI nog 15 andere veiligheids-
diensten heeft? (bron: Los Angeles Times)
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uitdagingskaart_22

Stel je voor dat ook in België de werking van ngo’s  
aan strenge regels onderworpen wordt. Iedereen die  
voor een ngo werkt moet zijn vingerafdruk geven. 
Verzamel op één blad alle vingerafdrukken van de hele 
groep. 

8’

Wist je dat … 

de registratie van een ngo in Rwanda aartsmoeilijk is 
en vele maanden kan duren? Voor een bedrijf daaren-
tegen is het bijzonder eenvoudig om zich te registreren. 
Het is gratis en duurt maximaal 6 uur.

School
jeugd

Identiteits- 

controle

• plakband
• potlood/verf
• papier
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uitdagingskaart_23

Make wishes 

to the world

Bedenk 5 krachtige en strijdvaardige wensen voor elk 
continent. Schrijf de wensen op een affiche.

5’

La Lucha is een jongerenbeweging in Congo die strijd 
voor meer democratie en mensenrechten. Een sterke 
uitspraak van één van de jongere zegt alles: “Celui qui 
combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas à 
déjà perdu”. (Bron: La Lucha)

School
jeugd

• affiche/papier 
• balpen
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uitdagingskaart_24

3 deelnemers bedenken een eigen quote, die de wereld 
verandert. Schrijf je quote op het bord/affiche.

5’

Denk aan: 
Martin Luther King: “I have a dream.” 
Nelson Mandela: “Education is the most powerful 
weapon which you can use to change the world.” 
Mahatma Gandhi: “Be the change that 
you wish to see in the world.”
Malala Yousafzai: “One child, one teacher, one 
book, one pen can change the world.”

School
jeugd

• affiche 
• stiften

Bekende 
changemakers
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uitdagingskaart_25

Overbrug met je groep 20 meter zonder de grond te raken.  
Bedenk eerst samen een plan hoe je de afstand gaat  
overbruggen.

15’

Wil je iets veranderen in de wereld rond thema’s als 
klimaat, armoede en migratie dan kan je dit als land 
niet alleen aanpakken. Internationale samenwerking en 
solidariteit zijn twee vaardigheden die hierbij enorm 
belangrijk zijn. ‘Samenwerking is de technologie van 
de 21ste eeuw’.  (bron: MO* – mondiaal nieuws)
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jeugd

Bepaal zelf 
wat je hiervoor 
nodig hebt.

Closing 
the gap
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uitdagingskaart_26

Tijd voor actie! Stel je voor dat België de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens nog niet erkend 
heeft. Je hebt 15 minuten de tijd om zoveel mogelijk 
100 meters te lopen. Per 100 meter verdien je een artikel 
van de Verklaring. In totaal staan er 30 artikels in 
de Verklaring, dus lopen maar!

15’

Wist je dat ...

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
een verklaring is waarin de grondrechten omschreven 
worden? Deze verklaring werd aangenomen op 10 
december 1948. Enkele voorbeelden van artikels die 
in de Verklaring staan zijn: het recht op vrije tijd en 
vakantie, het recht op leven in vrijheid en veiligheid, 
het recht op privacy, het recht op vergadering, … (bron: 

Amnesty International)

School
jeugd

Markeer het 
vertrek en 
eindpunt van 
100 meter 

Run for  
your life
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uitdagingskaart_27

Maak een filmpje met een verjaardagsboodschap 
voor Radio Maendeleo. 25 jaar radio maken dat mag 
gevierd worden. Aangezien deze organisatie in Congo 
actief is, stel je de boodschap in het Frans op.

6’

Wist je dat ...

Radio Maendeleo in 2019 hun 25-jarig bestaan viert? 
11.11.11 heeft bij de opstart van Radio Maendeleo (in 
1993) de zendmast gefinancierd en deze mast wordt 
nog steeds gebruikt.

Joyeux 
anniversaire
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uitdagingskaart_28

Help de milieuactivisten om de insectenpopu-
latie in kaart te brengen en verzamel 5 verschillende 
levende insecten of neem er een foto van.

10’

Wist je dat ...

insecten noodzakelijk zijn voor de bestuiving van 
groenten en fruit? Insecten vormen ook de basis van 
ons ecosysteem op water en land. Ze zijn voedsel voor 
vogels, muizen, reptielen en vissen. (bron: vrt nws)

Red de insecten!
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uitdagingskaart_29

Vraag aan alle deelnemers om in hun T-shirt/trui/hemd 
te zoeken naar het etiketje. Verzamel daarna de namen 
van de landen waar de kledingstukken werden gemaakt. 
Bereken dan de totale afstand (aantal kilometers) die de 
kledingstukken aflegden om tot in België te geraken. 
Dit is de top-4 van de landen waar kleding wordt 
gemaakt: China, Turkije, Bangladesh en India. 75% 
van de totale kledinghandel gebeurt daar. Klopt dat 
met de landen van de kleding van je medespelers? 

10’

Wist je dat ...

als jij een T-shirt van 20 euro koopt, maar 0,10 tot 0,40 
euro gaat naar de kledingarbeider die jouw T-shirt 
maakte?

Weet wat  
je draagt

School
jeugd

• papier
• balpen
• wereldkaart of 
   via Google Maps Extra tip: Ga naar de app of website van COSH 

https://cosh.eco/nl. Die helpt je om duurzaam te 
shoppen in Vlaanderen.

NIEUW!

© Bas de Meijer

https://cosh.eco/nl
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uitdagingskaart_30

Niet iedereen herkent zich in de opsplitsing man - vrouw 
of voelt zich aangetrokken tot personen van het andere 
geslacht. Verruim je blik op gender en vermijd het hokjes-
denken. Ken jij de genderkoek? Veel mensen denken dat ze 
weten wat gender is, maar toch blijkt de realiteit altijd net 
iets complexer. Check de genderkoek (zoek het filmpje op 
youtube ‘genderkoek - Wel jong niet hetero’) 
en bedenk een manier om die uit te leggen aan de rest  
van de groep, bijvoorbeeld met een tekening  
(een andere manier mag ook). Misschien ken of ben je zelf 
iemand die zich niet in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ ziet?

10’

Wist je dat ...

er een opvang- en infolijn bestaat voor iedereen die 
vragen heeft over gender en seksuele voorkeur? In 
België heet die LUMI. (www.lumi.be - 0800 99 533)

Gender:  
wat is dat?

School
jeugd

• papier
• stiften/potloden

Extra: Heb je nog tijd, bak samen met je groep 
‘Genderkoekjes’. Zoek het recept voor zanddeeg-
koekjes op www.dagelijksekost.een.be

NIEUW!
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Organiseer een referendum in je groep en zorg ervoor 
dat iedereen kan stemmen. Wat zou jij willen dat er op 
je school verandert? Of in je buurt, stad of gemeente? 
Bedenk een voorstel, schrijf het op een groot blad en  
stel dit kort voor aan de groep. Laat je medespelers 
hun stem uitbrengen: voor of tegen? Maak op het einde 
van het spel het resultaat bekend.

15’

Wist je dat ...

In oktober 2019 in Kortrijk voor de eerste maal in 
Vlaanderen een digitaal referendum plaatsvond?

9880 Kortrijkzanen deden mee. De vraag was of ze 
elke maand een autoloze zondag wilden in de binnen-
stad. 57 % stemde tegen, 43 % was voor.

Iedereen mag 

stemmen

School
jeugd

• papier
• balpennen
• affiche
• stiften

NIEUW!
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uitdagingskaart_32

Vraag aan je medespelers hoeveel gsm’s ze de voorbije 
5 jaar hadden en tel het totale aantal op. Vraag je mede-
spelers ook wat ze met hun oude gsm’s deden. Zoek het 
adres op van een gsm-inzamelpunt bij jullie in de buurt.

5’

Wist je dat ...

Je gebruikte gsm of smartphone een verborgen goud-
mijn is?

De kostbare grondstoffen kunnen ze uit jouw toestel 
halen en opnieuw gebruiken. Urban mining heet dat: de 
grondstoffen uit stedelijk afval halen. Gooi jouw defecte 
smartphone dus niet in de vuilnisbak, maar breng hem 
binnen bij bedrijven zoals Out of Use of Recupel.

Ontdek de 
goudmijn 
in jouw 
broekzak

School
jeugd

• papier
• balpennen

NIEUW!
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uitdagingskaart_33

Vraag aan 3 verschillende mensen uit de buurt hoe zij 
merken dat de klimaatverandering bezig is. Wat is er nu 
anders dan vroeger? 

8’

Wist je dat ...

14 jongeren actief zijn actief als Climate Youth Reporters? 
Zij vinden dat jongeren en klimaat niet altijd posi-
tief in het nieuws komen. En ze geloven in de kracht 
van jongeren! Ze onderzochten drie klimaatthema’s: 
wonen, voeding en mobiliteit.

Bekijk hun reportages: 
https://www.globelink.be/climateyouthreporters

Jongeren aan 

het woord!

School
jeugd

• papier
• balpennen
• stiften
• gsm

NIEUW!
©
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Extra: Bevraag je ouders bij welke energie/gasleve-
rancier ze zijn en check hun duurzaamheidsscore 
op https://mijngroenestroom.be/

https://www.globelink.be/climateyouthreporters
https://www.globelink.be/climateyouthreporters
https://mijngroenestroom.be/
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uitdagingskaart_34

Bedenk een manier waarbij je de 11 changemakers van 
de 11.11.11-campagne in beeld brengt (maak een collage/
foto’s en breng alle changemakers in beeld). Maak duide-
lijk waarvoor zij strijden. En vul dit overzicht aan met 
een changemaker uit je buurt die jij belangrijk vindt.

12’

Wist je dat ...

mensen met een mening steeds minder kunnen zeggen 
wat ze denken?

Soms misbruikt men een medische noodtoestand om 
de kritische stem van changemakers te doen zwijgen. 
Changemakers zijn sterke mensen en straffe organi-
saties die actie ondernemen. Voor mensenrechten, 
voor democratie, voor een planeet die blijft draaien. 
In Pakistan worden dokters gearresteerd omdat ze 
kritiek uiten op het gebrek aan medisch materiaal voor 
zorgpersoneel.

Een eigen 
mening 
hebben is 
geen misdaad

School
jeugd

• Affiches van de  
   campagne over  
   changemakers
• groot papier
• plakband
• schaar
• stiften

NIEUW!
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uitdagingskaart_35

Wordt zelf street artist: maak een mural of grote teke-
ning/slogan op de speelplaats of in een rustige straat. 
Zoek een plek die je doet denken aan de changemakers 
of hun thema’s. Denk groot: ga voor een kunstwerk van 
minimum 3 op 5 meter. Neem een foto en deel jullie 
kunstwerk met de wereld. Tag 11.11.11 en gebruik de 
hashtags #changemakers, #1van11 en #murals4change.
Belangrijk: zorg ervoor dat je toestemming hebt 
om de tekening op een bepaalde plek te maken.

 
“Als de wereld begrijpelijk was,  

zou er geen kunst bestaan.” (Albert Camus)

30’

Wist je dat ...

Streetart ontstond in de jaren 70 van de twintigste eeuw? 

Deze kunstvorm werd toen gebruikt om politieke 
standpunten duidelijk te maken.

Kunst in  
de straat

School
jeugd

• stoepkrijt
• gsm 
• 11.be/murals4change

NIEUW!

© Priscilla Gyamfi-unsplash

http://www.11.be/murals4change


1 TEGEN ALLEN

of the change

be part
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Zoek 2 voorbeelden van werken van sociaal-
kritische kunstenaars. Dat zijn kunstenaars die met 
hun werk aandacht vragen voor onrecht en onge-
lijkheid in de wereld. Ga op zoek naar dit soort 
kunstenaars en zoek het verband met de thema’s 
van changemakers: betere werkomstandigheden, 
vrouwenrechten, gender en seksuele rechten, betere 
medische zorg voor vluchtelingen, klimaatverande-
ring, … Schrijf de namen van de kunstenaars op en 
zet er het thema bij waarvoor zij aandacht vragen.

10’

Wist je dat ...

1 beeld meer zegt dan 1000 woorden?

Kan kunst 

de wereld 

redden?

School
jeugd

• papier
• balpen

NIEUW!

© Eric Ward-Unsplash
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uitdagingskaart_37

Kies een changemaker of een thema en schrijf 
een tweet (maximum 280 tekens). Welke bood-
schap wil jij via sociale media de wereld insturen? 
Vergeet 11.11.11 zeker niet te taggen en de hashtags 
#changemakers en #1van11 te gebruiken.

8’

Wist je dat ...

Twitter maandelijks 330 miljoen actieve gebruikers 
heeft en dat er elke dag 500 miljoen tweets gepost 
worden?

Tweet jouw 

boodschap 

naar de hele 

wereld

School
jeugd

• papier
• balpen
• gsm

NIEUW!

© Morning Brew-Unsplash
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Laat jullie 

stem horen! Wist je dat ...

de eerste publieke radio-uitzending plaats vond op 
13 januari 1910 in New York? Radio blijft een sterk en 
krachtig nieuwsmedium. Het vormt een belangrijke 
bron van informatie voor blinden en slechtzienden, en 
voor het miljard mensen dat wereldwijd nog analfabeet 
is. Radio dringt ook beter door in afgelegen en onher-
bergzame gebieden, wat voor mobiel internet vaak een 
probleem is. (bron: Focus Knack)

doorlopend

doorlopende uitdaging_01

School
jeugd

Twee radiopresentatoren zijn tijdens het spel verant- 
woordelijk voor live verslaggeving … Maak een mini- 
radio-uitzending: geef het woord aan de actievoerders,  
laat de aangepaste versie van het campagnelied zingen, … 
Kortom, jullie zorgen ervoor dat wat er tijdens de  
uitdagingen gemaakt wordt, ook gedeeld wordt met  
heel de groep.
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In naam  
der wet

Wist je dat ...

sinds 2012 meer dan 60 landen wetten aannamen die 
het moeilijk maken voor ngo’s om zich te registreren, 
activiteiten uit te voeren of financiering te krijgen?

doorlopend

doorlopende uitdaging_02

School
jeugd

Tijdens de duur van het spel moeten er altijd 2 deelnemers 
op een stoel zitten. Zij worden ‘buitenspel’ gezet en mogen 
op dat moment niet deelnemen aan een uitdaging. Na 10 
minuten wissel je en nemen er 2 andere personen op 
de stoel plaats. 

x2
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doorlopende uitdaging_03

Wist je dat ...

dankzij de strijd van heel wat sociale organisaties er 
sinds 2006 een VN-verdrag inzake ‘de Rechten van 
Personen met een Handicap’ bestaat? 

doorlopend
School
jeugd

Verdeel bij de start van het spel in je groep 5 beper-
kingen: iemand is blind aan 1 oog, iemand kan maar 
één arm gebruiken. Eén persoon kan slechts één been 
gebruiken en er is ook nog een siamese tweeling en 
één persoon die doof is. Deze beperking hou je heel het 
spel aan. Heb je twee uitdagingen goed gedaan dan 
kan je je beperking doorgeven aan iemand anders.

Blinddoek 
(handdoek/
sjaal)

Samen sterk!
©
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Telling  
a story …

Wist je dat ... 

sociale media belangrijk waren bij het ontstaan van 
de Arabische lente (protesten tegen werkloosheid, 
armoede en corruptie)? De regering van Tunesië zorgde 
ervoor dat deze opstanden niet in het nieuws kwamen, 
maar via sociale media als Twitter en Facebook, kwamen 
veel mensen het toch te weten.

doorlopend

doorlopende uitdaging_04

School
jeugd

Neem tijdens het 1 tegen allen-spel foto’s en maak  
een instagram-story over het spel. Post deze story 
tijdens of op het einde van het spel met #changemakers.

©
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journalist 

@work Wist je dat ...

fake news ook wel ‘informatievervuiling’ genoemd wordt?  
Er bestaan drie categorieën: 
Misinformatie: informatie die foutief is, maar niet 
gemaakt werd met de bedoeling om iemand te schaden. 
Desinformatie: informatie die foutief is en doelbewust 
gemaakt wordt om personen, sociale groepen, organi-
saties of landen te schaden. 
En kwalijke informatie: informatie die waarheidsgetrouw 
is, en in een conflict gebruikt wordt om een persoon, 
organisatie of land te schaden. (bron: mediawijs)

doorlopend

doorlopende uitdaging_05

School
jeugd

Maak een rolling nieuwsbericht over het spel: schrijf op 
een papier één zin (een nieuwsfeit, een indruk, een weetje 
over het spel of fake news mag ook). Daarna plooi je het 
papier om zodat de zin niet leesbaar is en geef je het papier 
door aan de volgende. Zorg ervoor dat iedereen 1 zin heeft 
opgeschreven. Op het einde van het spel leest iemand 
het nieuwsbericht voor. Wat was echt of fake news?
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doorlopend

doorlopende uitdaging_06

School
jeugd

Een van de redenen waarom de zeespiegel stijgt,  
is het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied.  
Je krijgt 10 ijsblokjes. Probeer tijdens de duur van 
het spel, te vermijden dat deze ijsblokjes smelten.

Wist je dat ...

tegen 2050 een miljard mensen gevaar zullen lopen? 

Zij wonen nu in laaggelegen kustgebieden. Maar de zeespiegel 
stijgt en de oceaan warmt op. Dat heeft erg nare gevolgen. 
Sommige plaatsen zullen overstromen. Vissen zullen wegtrekken 
naar andere gebieden. Maar veel mensen aan de kust hebben die 
vis nodig om te overleven. Daarom zullen velen moeten vluchten. 

Bescherm 

de kust

• 10 ijsblokjes

© Annie Spratt-Unsplash


