Spel: Levenspad
Voor 2 – 4 spelers
Benodigdheden:





speelbord*
2 dobbelstenen
120 actiekaarten
pionnen

*Print het bord op pagina 8 uit of gebruik een ganzenbord.

Doel van het spel:
Het doel van het spel is om jouw levenspad te bewandelen. Kun je met tevredenheid terugkijken op
jouw leven?

Start van het spel:
Leg het bord klaar op tafel opdat alle spelers erbij kunnen. Schud de kaartjes en leg ze op een stapel
naast het bord. Zet evenveel pionnen bij ‘start’ als er spelers zijn. Om te bepalen wie mag beginnen
vertelt iedere speler hoe hij/zij zijn/haar leven hoopt te leiden. Wat is voor jou belangrijk? Ga je voor
geld, roem, kennis, wijsheid, vrijheid, familie, stilte of natuur? Wat maakt dat je daar voor kiest?
Wiens antwoord vinden jullie het verrassendst? Deze persoon mag beginnen. De beurt draait met de
klok mee.

Verloop van een beurt:
Werp de dobbelstenen. Zet zoveel stappen op het bord als het aantal ogen dat je geworpen hebt. Nu
zijn er drie mogelijkheden:




Je komt op een blauw of groen vlak terecht. Op onderstaande lijst zie je welke vragen horen
bij het nummer van jouw vak. Ga hierover in gesprek en sla één beurt over.
Je komt op een rood vlak terecht. Zet het gegooide aantal stappen nog een keer.
Je komt op een geel vlak terecht. Je pakt twee actiekaarten van de stapel. Bewaar de kaart
waar je voorkeur naar uitgaat. Stop de andere kaart terug in de stapel.

NB: Gooi je in de eerste beurt een 4 en een 5? Ga dan direct door naar vlak 53.
Gooi je in de eerste beurt een 3 en een 6? Ga dan direct door naar vlak 26.

Opdrachtenlijst bij de blauwe en groene vlakken:
6

Soms doen mensen in je omgeving uitspraken die je altijd bijblijven en die zelfs bepalend
kunnen zijn voor de keuzes die je in het leven maakt. Is er voor jou ook zo’n uitspraak?
Vertel.

12

Wie maakt in jouw leven de keuzes? Ben je dat zelf, zijn dat mensen uit je omgeving, of ligt
de oorsprong voor jouw besluiten ergens anders?

19

Zijn er momenten geweest waarvan je achteraf zegt: toen heb ik een andere keuze gemaakt
dan goed voor mij was? Wat hebben die momenten je gebracht?

31

Herken je de ervaring dat je niet meer weet welk pad in te slaan in je leven? Hoe kom je in
zo’n situatie verder?

42

Als je voor jezelf een opdracht in het leven mocht formuleren, wat zou die opdracht dan zijn?

52

Franciscus schreef aan broeder Leo: ‘Ik wens je vrede en alle goeds voor de keuze die je hebt
gemaakt in je leven en de weg die je nu gaat. Maar als je me nodig hebt en voor andere
bemoediging opnieuw naar mij wilt komen, kom dan.’ Heb je iemand in je leven waaraan je
dit zou willen zeggen? Wie is dat?

58

Wanneer je jezelf aan iemand voorstelt en daarbij iets over jezelf vertelt, maak je een kort
verhaal van je eigen leven. Wat moet in dat verhaal absoluut genoemd worden, wil iemand
jou beter leren kennen?

Einde van het spel:
Het spel eindigt wanneer de eerste speler op vlak 63 landt. Kom je niet precies uit met het aantal
ogen dat je gooit, dan zet je het teveel aan stappen terug. Voorbeeld: je staat op vlak 60 en gooit een
4 en een 3. Dan kom je uit op vlak 59. Om in de volgende beurt te winnen moet je precies 4 ogen
gooien.
Jullie hebben nu allemaal je eigen levenspad geleefd. De actiekaarten die je hebt bewaard zijn daar
een bewijs van. Als je op dit levenspad terugkijkt, kun je er dan tevreden mee zijn? Waarom
wel/niet?

ACTIEKAARTEN

Je koopt een vrijstaand huis

Je doneert geld om bomen te planten in de
Amazone

Je koopt een windmolen

Je leert Italiaans

Je trekt je een jaar terug in de natuur

Je speelt eerste viool bij het Nederlands
Philharmonisch Orkest

Je volgt een leerkring over de
Wijsheidsspreuken van Franciscus van Assisi

Je verbouwt je achtertuin tot speeltuin

Je krijgt een dochter

Je krijgt een zoon

Je trouwt

Je gaat scheiden

Je meldt je aan bij een yogaschool

Je begint met buurtgenoten een pluktuin

Je wint de jackpot van de staatsloterij

Je neemt een sabbatical om voor je moeder te
zorgen

Je neemt een sabbatical om voor je vader te
zorgen

Je start met een nieuwe studie

Je krijgt een promotie op het werk

Je koopt een vakantiehuisje

Je koopt een Tiny House op wielen

Je doet vrijwilligerswerk bij de Voedselbank

Je maakt een wereldreis

Je krijgt een nichtje

Je krijgt een neefje

Je krijgt een kleinkind

Je geeft een boek uit

Je stapt over op gasloos koken

Een geliefde overlijdt

Je krijgt een hond

Je koopt een parkiet

Je huurt een appartement in Amsterdam

Je neemt de boerderij van een achteroom over

Je krijgt een promotie

Je volgt een schildercursus

Je stapt over op een Zero Waste levensstijl

Je gaat de gemeenteraad in

Je wordt arbeidsongeschikt verklaard

Je emigreert

Je breekt met je familie

Je wordt boswachter op een Waddeneiland

Je wordt dokter

Je start met een carrière in het bankwezen

Je gaat voor de klas staan

Je wordt cabaretier

Je wordt hoogleraar ethiek

Je wordt jurist

Je doet een uitvinding

Je laat je omscholen

Je wordt IT’er

Je wint een auto

Je wint een tandem

Je wint een jaarabonnement voor het OV

Je volgt een cursus zoutloos koken

Je wordt blind

Je wordt doof

Je volgt een cursus Hebreeuws

Je begint je eigen groene onderneming

Je wordt imker

Je wint goud op de Olympische Spelen
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