
STINKEND RIJK. DOEN ALSOF JE RIJK BENT. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Een zeer rijke meneer is gestorven en heeft al zijn geld aan het speelplein gegeven met als opdracht: maak de 

kinderen één dag SUPERrijk! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Dozen speelgeld, lotto- en bingoformulieren, kwissen, casinospelen, monopolie, enveloppen, stylo's, 

kinderchampagne (of iets dergelijks), hapjes, verkleedkledij,... 

SPEELIMPULSEN           

Speelgeld: Maak voor deze activiteit massa's, maar dan ook massa's speelgeld. Het kleinste briefje is dat van 

100 euro. Geen gepingel met centjes! Alles kost natuurlijk ook stukken van mensen. 

Wordt multimuljonair: De hele activiteit door kunnen kinderen op verschillende manieren zeer snel zeer rijk 

worden: ze kunnen meedoen aan kwissen en spelletjes, er zijn talloze lotto- en bingotrekkingen, ze kunnen 

schatten vinden of geld krijgen van suikernonkels en -tantes. Bij Suzanne van Interlabor kunnen ze allerlei 

vetbetaalde baantjes krijgen,... Het komt erop neer dat ze vrij gemakkelijk VEEL geld kunnen verdienen! 

Geld brengt geld op: Eenmaal kinderen wat geld hebben kunnen ze geld bijverdienen... of kwijtspelen. Ze 

kunnen naar het casino gaan of meedoen met de schijt-je-rijk. Ze kunnen inzetten op de paardenkoers. Enkele 

kinderen (zie de jobkes van Suzanne) houden een paard-en-ruiter race. De winnende paard-en-ruiter verdienen 

een smak prijzengeld. Maar ook wie op het winnende paard gegokt heeft. Je kan ook met een beurs en 

aandelen werken. Eénmaal (oudere) kinderen dit systeem door hebben wordt het spannend om te bieden. Je 

kan ook monopolie spelen. Misschien zelfs in het 'echt' met stukken van het speelplein. 

Naar de bank: Soms is het niet leuk om met veel geld rond te lopen. Kinderen kunnen dan hun geld naar de 

bank brengen. Sommige kinderen willen zeer graag bankbediende spelen. Ze steken het geld per kind in een 

envelop, schrijven er de naam op en stoppen alles in de kluis. Een politie-agent houdt een oogje in het zeil. 

Maar er is ook de gevreesde controlleur van de belastingen, die té rijke kinderen wat kan 'bijsturen'. 

Consultants: Enkele animatoren staan de kinderen bij met goede raad. 

Geld moet rollen Wie geld heeft kan het natuurlijk ook breed laten hangen: (kinder)champagne drinken, 

sigaren roken, hapjes eten in een exclusief restaurant, juwelen kopen, je sjiek verkleden bij Boutique 

Magnifique, een limosinego-car mét chauffeur, een bezoekje aan de beauty-farm,... 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Bij elk 'fantasiespel' kunnen we je dezelfde begeleiderstips geven. Als begeleider speel je een zeer belangrijke 

rol om het fantasiespel te doen slagen. 

  het is onmisbaar dat je je zelf heel sterk inleeft, om zo de inleving van de kinderen te stimuleren. Durf je 

fantasie helemaal op hol te laten gaan. Je moet er zelf in geloven. 

  geef ruimte aan de deelnemers om in het spel in te stappen. 

  geef massa's impulsen om hun fantasie te prikkelen. 

  geef daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en 

hen bij het fantasiespel te betrekken. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

