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1 . va n wa a r d e z i j n
Dit is de eerste bijeenkomst van de reis. Lees in de spelregels hoe je het
spel klaarzet. De contrastervaringen en de objecten van waarde staan
centraal. Leg jouw object op tafel en houd je uitgeschreven contrast
ervaring bij de hand.

Fase

Wie leidt?

Max. duur

INCHECKEN

EHBO-kit

10 min.

Hoe zit je hier? Welke emotie overheerst?

DELEN

Landkaart

7 min. p.p.

Deze ronde is een soort ritueel. Iedereen leest zijn of haar thuisopdracht voor en laat het meegebrachte object zien, zonder op elkaar
te reageren. Daarna is het even stil. Vervolgens leest een ander zijn
thuisopdracht voor.

PAUZE

Horloge

10 min.

REAGEREN

Zaklamp

30 min.

Wat deed het delen van jouw verhaal met je? Wat deden de verhalen
van anderen met je? Waar wil je misschien nog meer over weten?

VERBREDEN
& VERBINDEN

Kompas

30 min.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de verhalen?
Wat inspireert jou? Wat zet je aan het denken?

VOLGENDE ETAPPE

Horloge

5 min.

Vooruitblik naar de volgende etappe: geborgen zijn. Plan de
vervolgbijeenkomst(en).

UITCHECKEN

EHBO-kit

Hoe ga je hier weg? Is alles gezegd?

10 min.

2

geborgen
zijn

e ta p p e k a a rt
2. geborgen zijn
In deze bijeenkomst staat geborgenheid centraal. Waar voel je je thuis
als je vertrouwde wereld verdwijnt? Welke plek heeft een bijzondere
betekenis voor jou gekregen? Wat wil je van die plek laten zien?

Fase			

Wie leidt?

Max. duur

INCHECKEN

EHBO-kit

10 min.

Hoe zit je hier? Welke emotie overheerst?

DELEN

Landkaart

7 min. p.p.

Vertel wat voor plek voor jou belangrijk is (geweest). Wat heb je meegenomen als aandenken aan die plek? Wat betekent deze plek voor jou in
relatie tot je contrastervaring?

PAUZE

Horloge

10 min.

REAGEREN

Zaklamp

30 min.

Wat deed het delen van jouw verhaal met je? Wat deden de verhalen van
anderen met je? Waar wil je er misschien nog meer over weten?

VERBREDEN
& VERBINDEN

Kompas

30 min.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de verhalen en de
plekken? Wat als het niet lukt om een plek te vinden waar je kunt schuilen?
Welke plekken van anderen hebben jou iets te bieden?

VOLGENDE ETAPPE

Horloge

5 min.

Vooruitblik naar de volgende etappe: mens zijn.

UITCHECKEN

EHBO-kit

Hoe ga je hier weg? Is alles gezegd?

10 min.

