
ANALOGE FACEBOOK: VIND IK LEUK! 

KLEEDJE/AANBRENG 

Mark Suikerberg houdt niet van technische snufjes en al zeker niet van computers. Maar hij is het wel beu dat 

hij alle feestjes mist omdat niemand hem uitnodigt op 'feejsboek'. Tijd voor Facebook voor digibeten. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Een muur, papier, stiften, (papier)plakband, fototoestel, printer, wol… 

SPEELIMPULSEN           

Een profiel: iedereen krijgt een stuk muur voorbehouden. Daarop hoort een profielfoto (mee te brengen, 

trekken op het speelplein of een zelfportret) en wat weetjes. Voorzie ruimte voor statusupdates. Reageren op 

elkaars status kan met een welgemikte post-it of met een stukje beschreven papierplakband. Er zijn ook 

persoonlijke envelopjes, zodat je privé-berichten kan sturen. 

De fotopagina is een muur vol foto's. Je kan elkaar taggen door met een stuk wol verbinding te leggen tussen 

de foto en het profiel van de getagde. Génante tags zijn met een eenvoudig knipje te verwijderen! 

Vind ik leuk: kleefbare duimpjes die je overal op het speelplein kwijt kan. Op een leuke foto of statusupdate, 

maar ook op je favoriete boom of animator. 

De chatroom: dat is een lokaal met zetels of stoelen waar je kan kletsen. Geef het een digitaal gevoel door 

smileymaskers op te zetten die je emoties weergeven. Een andere mogelijkheid is om enkel geschreven 

communicatie toe te laten, maar erg gezellig is dat nu ook weer niet. 

Hou de high scores bij van allerhande spelletjes die de tieners al vaak spelen. Probeer ook wat typische 

facebookgames naar de analoge wereld te brengen. Angry Birds moet lukken met knuffels en blokken. Voor 

Pillow Fight heb je niet veel fantasie nodig. Cityville kan Lego populair maken op het speelplein. Met Farmville 

krijg je de tieners misschien zelfs in de moestuin? 

Fanpagina's van beroemdheden moeten voor echte bewonderaars geen probleem zijn om op te maken. Stel 

wat Joepie's en andere vakliteratuur ter beschikking... 

Het zwemmen, de kinderfuif, de pretparkuitstap: allemaal mogelijke evenementen die je kan aanmaken. 

Voorzie invulfiches (naam, locatie, start- en einduur, details) op A3-formaat die de tieners kunnen gebruiken 

en ophangen op de evenementenmuur. Bij elk evenement zijn drie kolommen: Uitgenodigd (hier hang je met 

post-its de namen van alle genodigden op), Misschien en Aanwezig. De genodigden kunnen zichzelf in de juiste 

kolom hangen. 

Om meldingen te voorzien heb je enkele vrijwilligers nodig die elke activiteit op de analoge Facebook spotten 

en dit laten weten aan alle betrokkenen. Dat kan door die persoonlijk te porren, maar ook met een 

verwijderbare boodschap op de profielpagina. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Dit kan een namiddagactiviteit zijn, maar evengoed over de hele zomer gespreid worden als inkleding van het 

tienerlokaal. De tieners gaan ongetwijfeld nog met eigen ideeën komen (misschien willen ze wel een 

verjaardagskalender, polls opstarten, gesloten groepen maken...). Voorzien vooral veel afscheurbare 

papiertape en papier. Daarmee kan je voor de meeste dingen al aan de slag. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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