Gegevens Activiteit
Naam activiteit: Sterretjes zien
Datum: 24/03/2012
Uur: 14u tot 17u
Aantal jongeren: 22
Leeftijd: 13-15 jaar

Uitleg Activiteit
De jongeren werden opgedeeld in 4 groepen (2 groepen van 5 en 2 van 6). Bij aanvang van de
activiteit werd gevraagd aan de jongeren om volgende figuren in het zand te maken (hiervoor
kregen ze water om dit met zand te vermengen zodat ze mooie figuren konden maken); een
huis en een auto. Daarnaast kregen ze allemaal een ventje die hun als persoon voorstelde en
enkele chocolade munten die hun spaargeld voorstelde.
Wij als leiders maakten ook een figuur in het zand. Deze figuur stelde een gevangenis voor.
We begonnen het spel met uit te leggen dat elke groep een jong persoon voorstelde met een
auto te beschikking. Echter kwamen ze allemaal in contact met drugs en verloren ze allemaal
hun werk. Bij deze mochten ze ook meteen hun huis die ze gemaakt hadden in zand kapot
maken. Dit om duidelijk te maken dat ze door drugs te gebruiken hun werk verloren en dus
ook geen huis meer konden kopen.
Nadat iedereen zijn huis plat gesmeten heeft begonnen we met een spel. Iedereen kreeg
verschillende kranten en ze moesten 10 verschillende jobs zoeken waarbij je geen diploma
voor nodig hebt. De gedachtengang hierbij is dat als je met drugs bezig bent, je als jonge gast
soms je studies niet afmaakt en dus een job moet zoeken waarbij je geen diploma voor moet
hebben. De 2 groepen die als laaste de 10 jobs vonden kregen moesten hun auto die ze in zand
gemaakt hebben plat smijten. De gedachtenhang hierbij is, doordat ze moeilijk werk vinden
ook hun auto niet kunnen onderhouden.
Als volgende acitiviteiten ging we een kleine competitie touwtrekken doen. De 2 groepen die
verloren moesten hun auto plat smijten, en bij de groep die de auto plat was gesmeten moest
hun chocolademunten afgeven. De gedachtengang hierbij is hoe meer de jongeren met drugs
te maken krijgen hoe meer ze verliezen. Dit keer is het hun spaargeld.
Volgende opdracht was dat ze jongeren zo rap mogelijk een bank moesten zoeken waarop ze
gingen zitten met de groep. De 2 groepen die als laaste op een bank zaten moesten ofwel hun
auto plat smijten of hun choclade centen afgeven. Hierbij gaven we achteraf ook nog uitleg
dat eens je verder gaat met drugs het moeilijk is om een bank te vinden om gelijk welke
lening aan te gaan.
Als laatste speelden we een partij honckbal. Telkens 2 groepen werden samengesmeten en
speelden een partij honckbal. De uiteindelijke verliezende groep ging “sterretjes zien” (dit
doordat ze zogezegd een honckbal tegen hun hoofd kreeg). Hierbij legde we uit dat de
jongeren niet meer wisten wat ze deden doordat ze zoveel drugs gebruiken en uiteindelijk in
de criminatliteit belanden. Dit werd opnieuw visueel voorgesteld door hun mannetje in de
gevangenis te steken.

