
Beter begrijpen hoe het is om vluchteling te zijn
De bedoeling van dit spel is om mensen die het leven van een vluchteling niet hebben 
meegemaakt, te helpen deze ervaring beter te begrijpen. Als je dit spel met iemand 

met een andere achtergrond samen speelt, zou hij of zij een waardevol inzicht moeten 
hebben in wat vluchtelingen meemaken en hoe ze zich kunnen voelen.

WAAROM EEN SPEL?

Spellen zijn een van de beste methoden om mensen te helpen situaties te begrijpen die complex zijn en
ver afstaan van hun dagelijks leven. Een spel stelt de deelnemers in staat emoties op een heel
persoonlijke en blijvende manier te ervaren, maar op een kleinere schaal dan in het echte leven.
Bron: United Nations High Commissioner for Refugees, Passages UNHCR’s new educational tool, A simulation game designed to create a better understanding of the problems of refugees
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HET SPEL

De beleving van tijd

 Ga zitten op een plek waar je niet wordt gestoord en blinddoek jezelf.

 Blijf daar 5 minuten zitten; tel niet en gebruik geen kunstmatige middelen om de tijd aan te geven. Gebruik je
eigen oordeel en intuïtie.

 Doe de blinddoek af en kijk op je horloge.

 Denk na over hoe je je voelde met de blinddoek om en schrijf het op. Hoe voelt het om in het donker te zitten,
zonder enige manier om de tijd te meten en niets anders te doen dan wachten?

Doel van deze oefening: Een vluchteling moet misschien enkele uren in het donker verborgen doorbrengen, bang om
ontdekt en gedood te worden. Anders dan jij, die deze ervaring vrijwillig hebt ondergaan, wordt hij/zij geterroriseerd
door een situatie die hem/haar is opgedrongen.
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Bevelen opvolgen

 Stel je voor dat je je autonomie wordt ontnomen. Met andere woorden, je mag niet langer zelf
beslissingen nemen. Je recht om te komen en te gaan, en om voor je meest elementaire behoeften
te zorgen, zijn allemaal onderworpen aan de toestemming van iemand anders (opstaan, lopen, naar
het toilet gaan, drinken, eten, praten, etc.).

 Probeer te voelen hoe het zou kunnen zijn om op deze manier beperkt te worden. Stel je voor hoe je
zou reageren. Niet alleen is je vrijheid ontnomen, maar mensen geven je voortdurend bevelen, laten
je werken, duwen je rond, onderbreken je ... en niemand luistert naar je.

Doel van deze oefening: Je te helpen de stress te begrijpen die een vluchteling tijdens zijn vlucht voelt en
je bewust te maken van de stress die je acties en houdingen tijdens het simulatiespel bij de spelers
kunnen oproepen.
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Geketend

 De hele tijd bevelen moeten gehoorzamen is een beetje als geketend zijn. Je wordt gedwongen
dingen te doen zonder te weten waarom. Loop 2 of 3 minuten rond terwijl je met je linkerhand je
rechteroor vasthoudt en met je rechterhand je linkerenkel.

 Hoe voelt het om gedwongen te worden dit te doen?

Doel van deze oefening: Denk een paar minuten na over wat je zojuist beleefd hebt. Vluchtelingen leven
uren, maanden, zelfs jaren onder dit soort dwang.
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Verlies

Zoek een rustige en comfortabele plek om te zitten. Pak een pen en papier.

 Probeer je een situatie te herinneren waarin je een gevoel van verlies hebt ervaren. Misschien was
het een gekoesterd voorwerp, een plek waar je graag kwam, een lievelingsdier of een dierbare....

 Laat alle herinneringen en emoties die met het verlies te maken hebben bij je terugkomen. Schrijf ze
op, zodat je later kunt herlezen wat je voelde en het belang van deze persoonlijke ervaringen kunt
waarderen.

 Denk na over je eigen ervaring van verlies en bedenk hoe het moet voelen om beroofd te worden van
al die dingen of mensen waaraan of waaraan je veel belang hecht.

Doel van deze oefening: Veel vluchtelingen verliezen werkelijk alles: hun land, hun huis, hun vrienden, hun
familie. Probeer de pijn te begrijpen die ze ook moeten voelen.

Maak aantekeningen over alle bovenstaande oefeningen. Wat heb jij geleerd, wat heeft de speler
geleerd? Is er iets veranderd in de manier waarop ze begrijpen hoe het is om een vluchteling te zijn?
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