BIJLAGE 8

‘Ik hou van Holland-spel’

Dit spel is gebaseerd op het televisieprogramma ‘ik hou van Holland’. Dit spel hieronder is
gebruikt tijdens de M25 workshop op de Bonifatiusdag in 2014. Natuurlijk ben je vrij om de
werkvormen aan te vullen en aan te passen.
Ronde 1
Spellingsronde: woorden spellen voor ieder goed gespeld woord 5 punten
Barmhartigheid
Matteüs/Mattheüs
Evangelie
Diaconie
Maatschappelijke stage
Vreemdeling
Voedselbank
Samenleving


De teams moeten de woorden gezamenlijk spellen. Dat betekent dat het eerste
teamlid de eerste letter van het woord noemt, het tweede teamlid de tweede letter
etc. Voor ieder goed gespeld woord, krijgt het team 3 punten.

Ronde 2
Roddelen: hier 2 teksten en dan steekwoorden er uithalen voor ieder steekwoord 2
punten


Elk team krijgt één M25-verhaal. Het verhaal wordt door Krista of Elziena verteld aan
één teamlid, de rest van het team gaat met Krista of Elziena buiten zitten. De andere
teams kunnen gewoon binnen blijven. Wanneer het verhaal verteld is, wordt er steeds
een teamlid van buiten gehaald en wordt het verhaal doorverteld. Het laatste teamlid
vertelt het verhaal aan de jury (wij) en ze krijgen een punt per goed genoemd
steekwoord (zwart gedrukt). Per team wordt één verhaal verteld.

M25-verhaal 1:
Isabelle heeft weleens meegedaan aan M25. Eén keer ging ze met de groep naar een
verzorgingshuis en dat vond Isabella erg interessant. In het verzorgingshuis woont namelijk
mevrouw Pret. Mevrouw Pret is een eenzame, oude vrouw en ze zit in een rolstoel. Isabelle
kan erg goed met haar praten. De familie van deze mevrouw komt niet zo vaak op bezoek,
maar mevrouw Pret heeft wel een labrador, genaamd Max. Mevrouw Pret is erg gehecht

aan Max. Isabelle gaat nu eens per week met mevrouw Pret en Max wandelen en Isabelle
duwt de rolstoel van mevrouw Pret.
M25-verhaal 2:
Joost heeft net zijn vormsel gedaan en iemand vertelt hem over M25. Joost weet niet zo
goed of dit wel iets voor hem is, maar hij mag gewoon een keertje mee kijken. Samen met
een paar vrienden besluit hij mee te gaan. Ze gaan een dag helpen bij de voedselbank. Joost
kijkt zijn ogen uit: hij wist niet dat er zoveel mensen waren die bij de voedselbank kwamen.
Hij zag zelfs iemand bij hem uit de buurt, meneer Brood. Deze meneer kocht altijd de
meeste kinderpostzegels bij Joost. Joost wil graag vaker helpen met M25!
M25-verhaal 3:
Elize ging in de vakantie samen met haar vriendinnen een dagje helpen bij de kledingbank.
Mensen kunnen hier hun gebruikte kleding inleveren. Als de kleding er nog goed uitziet,
wordt het opnieuw verkocht. Eliza en haar vriendinnen hebben kassa gedraaid, in de winkel
alles netjes gehangen, spullen geprijsd, kleding op maat gesorteerd en gelabeld en ze
hebben kleding gesorteerd. De mevrouw van de kledingbank gaf goede uitleg. Eliza zei na
afloop dat ze er nu heel anders tegenaan keek als ze haar kleding aan het uitzoeken was.
Het was een leerzame, maar vooral ook gezellige dag!

M25-verhaal 4:
Rob doet eigenlijk al jaren mee aan M25. Hij vindt het gezellig, belangrijk en leerzaam, maar
het leukste vindt hij dat je met M25 altijd mensen tegenkomt, die je normaal gesproken niet
tegen zou komen! Nu gaat Rob binnenkort met M25 naar de gevangenis en dat vindt hij
eigenlijk wel spannend! Toch is dit ook M25, want in de bijbeltekst Mattëus 25 staat: ‘Ik zat
in de gevangenis, en jullie kwamen naar me toe’. Jezus zat natuurlijk niet in de gevangenis,
maar Jezus zegt dat wat je voor iemand anders doet, ook voor Jezus doet. Rob gaat de
uitdaging aan!
Ronde 3
Boodschappenlijst Voedselbank
De voedselbank is altijd op zoek naar producten die ze weg kunnen geven aan mensen die
dit nodig zijn. Zelf kun je ook boodschappen doen voor de Voedselbank. Bij de Voedselbank
zouden ze het liefst producten krijgen, die ze lang kunnen bewaren. De voedselbank heeft
een boodschappenlijst gemaakt met producten die je zou kunnen kopen voor de
voedselbank.
Elziena/Krista noemen 25 producten op. Alle teams moeten deze producten onthouden. Na
het opnoemen gaan de teams om de beurt een product opnoemen. Elk product levert één
punt op. Als een teamlid niets of iets verkeerds zegt, dan is dat teamlid af. Dit geldt ook als
een teamlid iets zegt dat al eerder is genoemd. Als alle teamleden van een team af zijn, is

het spel afgelopen. Er geldt: één punt per goed genoemd product.
1. Pasta
2. Rijst
3. Blikgroente
4. Blikken vlees
5. Houdbare zuivel
6. Koffie/thee
7. Koffiemelk
8. Suiker
9. Wasmiddel
10. Schoonmaakmiddelen
11. Mix/saus voor pasta
12. Ranja
13. Houdbaar broodbeleg
14. (Olijf)olie
15. Bakboter
16. Mayonaise/mosterd
17. Babymelkpoeder
18. Wc papier
19. Luiers
20. Scheermesjes
21. Shampoo
22. Deodorant
23. Tandpasta/borstels
24. Maandverband
25. Douchegel
Ronde 4
Schattingsvraag:
Hoeveel jongeren in het bisdom Groningen-Leeuwarden hebben al eens meegedaan aan
M25?
Antwoord:
Verdubbeling van de huidige punten

