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WAT SPEEL JIJ 
op het

SCHOOLPLEIN?

Z JIJ EN IK

Wat spelen jij en je vrienden 
op het schoolplein of na school; Voetballen, knikkeren, skateboarden of skeeleren? Ben je benieuwd wat kinderen in andere landen samen doen? Sommige spelletjes lijken wel op die in Nederland, maar sommige zijn ook heel anders!
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8 LEENDA 9
In Burkina Faso spelen meisjes een spel dat LEENDA heet. 

Dit kan door zoveel spelers gespeeld worden als je wilt en 

kinderen van alle leeftijden kunnen meedoen. Je hebt hier 

een lang touw voor nodig, maar de kinderen in Burkina Faso 

maken vaak zelf een touw van stukjes oude plastic tasjes die 

ze aan elkaar knopen tot ze een stuk van 6 meter lang hebben. 

De eindjes knopen ze aan elkaar tot het een cirkel is en twee 

meisjes gaan tegenover elkaar staan met het touw om hun 

benen. Een meisje gaat in het midden staan en springt in en 

uit het touw. Het touw gaat steeds hoger en wie tot het hoogst 

komt met springen, heeft gewonnen!

SEM (11): 
“WAT KNAP DAT 

KINDEREN ZELF 
HUN SPEELGOED 
MAKEN ZOALS 

BIJ LEENDA! JE 
HOEFT NIET PERSE 

MET DURE SPULLEN 

TE SPELEN. DIT LIJKT MIJ VEEL 

COOLER. WIJ SPONSOREN ALEXIS EN 

KRYSTEL IN GUATEMALA. HET LIJKT ME 

GEWELDIG OM EEN KEER SAMEN IN 

EEN SPEELTUIN TE SPELEN, TIKKERTJE 

TE DOEN OF TE GAAN HOCKEYEN OP 

MIJN SCHOOLPLEIN."

PAÍSES
In Bolivia spelen ze Países, dit betekent 

in het Nederlands ‘landen’. 

1.  Alle kinderen gaan in het midden van het plein 

staan en elk kind kiest een land dat hij of zij is. 

1 Kind gooit een bal zo hoog als hij kan en de 

andere kinderen rennen zo hard mogelijk alle 

kanten op. Terwijl de bal gegooid wordt, roept het 

kind dat de bal gooit de naam van een land. 

2.  Het kind dat dat land gekozen had, moet dan zo 

snel mogelijk terug rennen om de bal te pakken. 

Zodra hij de bal heeft, roept hij STOP en alle 

kinderen moeten dan stilstaan waar ze staan. De 

speler die nu de bal heeft, mag drie grote stappen 

of sprongen nemen om zo dicht mogelijk bij een 

van de andere kinderen te komen. 

3.  Nu mag hij de bal gooien en als hij een kind 

raakt, wordt dat kind de volgende die de bal mag 

gooien en het land roept. 

4.  Lukt het niet om iemand te raken, dan blijft het 

kind met de bal degene die dat bij de volgende 

ronde doet. Als je drie keer het land hebt moeten 

roepen, ben je af. Wie overblijft, wint!

KERE-KERE
In Burkina Faso spelen kinderen  het spel Kere-Kere. Hierbij gaat iedereen in een cirkel staan met 1 ‘leider’ in het midden. Iedereen zingt het Kere-kere lied en ze zingen, dansen en springen. De leider in het midden wijst 1 kind aan dat moet raden hoe ze haar voeten neer zal zetten na de volgende sprong. Raadt hij of zij het 3 keer achter elkaar goed, dan mag dat kind in het midden staan en ‘leider’ zijn.

4  WIST JE DAT HINKELEN IN BOLIVIA 

‘COSCOJA’ GENOEMD WORDT?
4  KINDEREN IN KENIA KNIKKEREN NET ZO GRAAG ALS KINDEREN IN NEDERLAND. DAAR HEET HET ‘BANO’  OF ‘MAWE’.

TIP!
Vraag eens in de brief aan jullie sponsorkind welke 
spelletjes hij/zij op school 
doet en vertel wat jouw 
favoriete spelletjes zijn.

4  IN EL SALVADOR HOUDEN KINDEREN OOK 

VEEL VAN VOETBALLEN. OP STRAAT DOEN 

ZE HET MEESTAL MET EEN ZELFGEMAAKTE 

PLASTIC BAL. DAAR HEET HET FÚTBOL!


