Het Antwerps minderhedencentrum de8 vzw komt op voor de noden, belangen en behoeften van
alle etnisch-culturele minderheden zoals allochtonen, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf
en woonwagenbewoners. En dat rond vijf thema’s: onderwijs, werk, welzijn, vrije tijd en grondrechten.
De8 werkt daarbij aan de toegankelijkheid van instellingen, organisaties en diensten; ijvert voor
basisrechten van mensen, ongeacht hun verblijfsstatuut; versterkt de deelname van etnisch-culturele
minderheden aan samenleving, onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn en verenigingsleven en bestrijdt racisme en discriminatie. Als
tweedelijnsorganisatie ondersteunt de8 organisaties, diensten, instellingen, scholen, hulpverleners,… in hun werking met
etnisch-culturele minderheden. de8 werkt daarbij als laboratorium dat signalen en noden detecteert en omzet in projecten.
de8 vzw, Van Daelstraat 35, 2140 Borgerhout, T 03/270.33.33., F 03/235.89.78., e-mail: info@de8.be, www.de8.be
Jeugd & Vrede is een pluralistische jeugddienst (erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugd) en ontwikkelt producten om vredesopvoeding (in de brede
betekenis van het woord) met kinderen en jongeren te concretiseren. Het is een brede waaier van
producten: reizende tentoonstellingen, publicaties voor kinderen en jongeren én voor hun begeleiding,
educatieve software, vredeseducatieve uitstappen, enz. Op een speelse, vaak interactieve manier gaan deze
producten dieper in op begrippen als : vooroordelen, conflicthantering, stereotiepen, pestgedrag, kinderrechten, omgaan met
macht en onmacht. Jeugd & Vrede geeft ook begeleiding rond deze producten en vorming op maat.
Jeugd & Vrede, Kon. Astridlaan 160, 2800 Mechelen, T 015/43.56.96, F 015/43.56.97,
e-mail: info@jeugdenvrede.be, www.jeugdenvrede.be

‘integreer!’
is te bestellen via onderstaande strook of via de webwinkel van www.jeugdenvrede.be
of via de webwinkel van 11.11.11. (winkel@11.be, www.11.be, T 02/536.11.22, F 02/536.11.22)

✂

V.U. Véronique Grossi, Van Daelstraat 35, 2140 Borgerhout

Graag terugsturen of faxen naar:
Jeugd en Vrede vzw, Kon. Astridlaan 160, 2800 Mechelen, T 015/43.56.96, fax 015/43.56.97, e-mail: info@jeugdenvrede.be
Naam centrum/organisatie (leveringsadres):..................................................................................................................................
Contactpersoon:..............................................................................................................................................................................
Straat:............................. Nr:...........................................................................................................................................................
Postcode:........................Gemeente:...............................................................................................................................................
Telefoon:.........................Fax;..........................................................................................................................................................
Eventueel adres factuur:..................................................................................................................................................................
0 bestelt ......................... ex. speldoos ‘integreer!’ aan € 30 per speldoos
0 bestelt 1 ex. van de gratis catalogus Jeugd & Vrede
Datum en handtekening:................................................................................................................................................................
Verzendingskosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Bij de verzending wordt een factuur gevoegd.

Voor wie pas in België aankomt, is ons landje vaak een doolhof.
Integratie is niet eenvoudig, zeker als je geen papieren hebt.
Dit spel laat je daar alle kanten van kennen.
Wie het eerst een huis kan kopen, wint!
Voor 2 tot 6 spelers
Van 15 tot 85 jaar
Ook te spelen in grotere groep
Spelduur: +/- anderhalf uur
Prijs: €

30

Onze samenleving is steeds meer multicultureel. Naast allochtonen die hier
al generaties lang zijn, komen daar ook meer ‘nieuwkomers’ bij: mensen die
wegvluchtten uit eigen land omdat ze daar gevaar liepen, buitenlanders die
trouwen met Belgen of hier komen studeren, mensen die naar hier kwamen
op zoek naar werk en een betere toekomst,…
Van die ‘nieuwkomers’ wordt verwacht dat ze zich zo snel mogelijk ‘integreren’. Maar
dat is niet altijd eenvoudig. Als je pas de taal spreekt, is ons landje vaak een doolhof.
Je moet veel leren op korte tijd. Regels en procedures zijn ingewikkeld. Je moet een hele
papiermolen door vooraleer je de juiste documenten krijgt. En dan is er nog de situatie thuis:
familie die je achterliet, problemen waarvoor je op de vlucht sloeg, de onzekerheid over de toekomst. Want sommige
‘nieuwkomers’ zijn hier voor goed, maar anderen verblijven hier enkel tijdelijk. Of ze zijn hier ‘zonder papieren’:
eigenlijk moesten ze het land weer uit, maar ze kunnen of willen niet terug naar huis…
Kortom: niet eenvoudig, die integratie! Dit spel leert je daar alle kanten van
kennen. Gebaseerd op de huidige procedures (september 2008) en
het gevoerde beleid rond nieuwkomers. Maar verpakt in een
luchtig, geestig én laagdrempelig spel, met de nodige
knipoogjes.

Integ reer!

Elke speler is een nieuwkomer in België. Een asielzoeker, een gezinshereniger,
een toerist, een student of een ‘economische vluchteling’. Bedoeling
van het spel is zo snel mogelijk geïntegreerd te raken in de Belgische
maatschappij. Dat gaat in verschillende stappen: eerst moet je de
taal leren, dan op zoek gaan naar een opleiding, dan werk zoeken
en een huis huren. Wie het snelst een huis kan kopen, heeft de
spreekwoordelijke baksteen in zijn maag, is ‘goed geïntegreerd’ en
heeft gewonnen.

Je moet als speler zelf uitmaken welke strategie je hierbij
kiest. Probeer je eerst zo veel mogelijk documenten
te verzamelen (verblijfskaart, diploma,
arbeidskaart,…) om sneller kans te maken op een goed betaalde
job? Of probeer je zo snel mogelijk aan een huis te raken en hoop je
daarbij op wat geluk? Want zoals in het echte leven hangt veel af van
toeval: je verblijfskaart wordt plots ingetrokken, of je wint de lotto,
of je moet een kanskaart trekken die heel je plan in de war stuurt.
Of net niet…
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Integratie gaat natuurlijk gemakkelijker als je de juiste papieren
hebt. Maar je kan die papieren ook verliezen. Wie geen papieren
heeft, moet het land verlaten. Als je tóch beslist om in België
te blijven (omdat je thuis niets hebt om naar terug te keren)
kom je in een lastiger parcours op het spelbord terecht. Het
spel winnen kan dan enkel nog als je weer aan papieren geraakt.
Door integratiepunten te verzamelen bijvoorbeeld, en vervolgens
‘regularisatie’ aan te vragen. Of door te trouwen met iemand
die wél papieren heeft. Maar dan moet je eerst de controle op
‘schijnhuwelijk’ passeren…
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Het spel is bedoeld voor twee tot zes spelers, maar kan ook in
grotere groep gespeeld worden. Daarvoor is een
‘handleiding voor groepsbegeleiding’ voorzien.
Hier vind je achtergrondinfo omtrent de
hele thematiek en een methodiek voor
nabespreking. Handig voor wie met dit spel
in groep aan de slag wil. De8 vzw biedt
ook workshops rond dit spel aan (modules
op maat, met nabespreking naar keuze).
Contacteer hiervoor sam.mampaey@de8.be

Doosinhoud:

spelbord; 6 pionnen en 1 dobbelsteen; 6 situatie-startkaarten; 6 middel-startkaarten;
100 integratiepunten; symboolkaart; 40 kanskaarten ‘met papieren’; 40 kanskaarten ‘zonder papieren’;
briefjes van 100, 200 en 500 euro; 17 soorten documenten; spelregels; handleiding voor groepsbegeleiding

