
Voorbereiding
• Uitprinten van de speelkaarten.

• Knippen van de speelkaarten.

• Eventueel lamineren van de speelkaarten 

Lesdoelen
• De leerlingen leren de personages van de zuidactie op een speelse manier kennen. (Leerplan 

wero pag.86)

• De leerlingen leven waardengericht (hun waarnemingen, ervaringen en handelen toetsen 
aan waarden als solidariteit en dankbaarheid). (Leerplan wero pag.37)

• De leerlingen zien in dat de arbeids/lesomstandigheden kunnen verschillen. (leerplan wero

pag.47)



REGELS

1) Verdeel de kaarten over de 4 spelers.

2) De actieve speler (= diegene die eerst begint) vraagt aan een medespeler een kaart van een kwartet naar keuze. 

• De actieve speler moet minstens één kaart van dat kwartet in zijn/haar handen hebben. 

• De actieve speler moet het onderwerp van de kaart vermelden en vraagt naar een kaart die hij/zij  zelf niet heeft. (Voorbeeld: ‘Mag ik van jou van het 

kwartet zuidactie 2 de kaart Ramon, 15 jaar, Nederland?’)

3) - Als de medespeler de gevraagde kaart heeft, moet hij/zij deze aan de actieve speler geven. De actieve speler mag nu nogmaals aan 

iemand een kaart vragen.

- Als de medespeler de gevraagde kaart niet heeft, is de beurt van de actieve speler voorbij. De beurt gaat nu naar de speler aan wie een 

kaart gevraagd werd.

4) Zodra een speler een kwartet verzameld heeft, legt hij/zij deze open voor zich neer. Er wordt verder gespeeld tot alle kwartetten zijn gevonden. Als één 

speler geen kaarten meer heeft, ligt hij/zij uit het spel. Diegene die de meeste kwartetten heeft, wint. 

Veel speelplezier!



Sandra, 15 jaar, Nederland

Epilepsie op 5 jaar. 
Meteen een goede verzorging.

Heeft soms nog een aanval.

Chantal is haar grote vriendin.

ZUIDACTIE 1

Ramon, 15 jaar, Nederland

Epilepsie op 7 jaar.
Meteen goede medicatie.

Geen aanvallen meer.

Ramon heeft een gewoon leven.

ZUIDACTIE 2

Fidèle, 3 jaar, Congo

Na 1,5 jaar zoeken: epilepsie.

Woont bij oma. 
Kan zo naar Sosame gaan.

Geen geld verder onderzoek.

ZUIDACTIE 3

Wiviene, 16 jaar, Congo

Eerst een verkeerd geneesmiddel

2013: juiste diagnose, 
geen aanvallen meer.

Leert voor naaister. 
Soms geen geld voor medicatie.

ZUIDACTIE 4



Stanislas, 16 jaar, Congo

3 jaar lang zoeken naar een oplossing.

Komt naar Sosame: 
er is goede medicatie.

Is genezen, maar mag misschien de 
school niet binnen.

ZUIDACTIE 5

Lavie, leeftijd onbekend, Congo 

Achtergelaten door zijn ouders.

Is Lavie dood? Iemand herkent hem.

Lavie heeft epilepsie. 
Wordt verzorgd in Sosame.

ZUIDACTIE 7

Elias, 44 jaar, Rwanda

Epilepsie van bij zijn geboorte.

Na 39 jaar: niemand weet wat er fout 
gaat bij Elias.

Heeft epilepsie. Nog steeds aanvallen.

ZUIDACTIE 6

Epilepsieaanval

Blijf rustig, blijf bij de persoon.

Houd de persoon niet tegen, 
houd het veilig

Stel achteraf gerust.
Vriendschap doet wonderen.

ZUIDACTIE 8
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