
Zin in het leukste waterspel van het jaar? 
Durf jij het hindernissenparcours aan? 

Word jij de beste waterdrager?



ZWEMMEN NAAR AFRIKA
Waterspelletjes voor in het zwembad.
Het is geschikt voor jongeren van de eerste graad van het middelbaar onderwijs.

ALGEMEEN

Om Zwemmen naar Afrika te spelen wordt de groep verdeeld in twee of meerdere kleinere groepen 
afhankelijk van de groepsgrootte. Er zijn 6 subspelen, bij elk spel is er één groep de winnaar. De groep 
die na deze 6 spelen het meest gewonnen is, is de eindwinnaar. De winnaars krijgen de titel “beste 
waterdragers van de streek”. De bedoeling is dat de jongeren aan het einde van het spel weten dat water 
niet overal vanzelfsprekend is.

VERLOOP

Voorafgaand

 Breng al het materiaal samen dat je nodig hebt.

Foto-inleiding    10- tal foto’s

Gevaarlijke overtocht   Banden, zwemplankjes, flexibeams, ... - timer

Opduiken van de “schat”   20-tal zinkbare stukken – timer

Waterdragers    10-tal bekers – 2 tot 4 emmers – timer – touw

Sponsengevecht    50-tal sponsen (verschillende groottes en kleuren) – touw

Aanleggen van een reservoir  30-tal stukken schuim of sponsen (van dezelfde grootte) – 

Water overbrengen van de bron naar huis  Plastic flessen gevuld met water – timer

Print de foto’s uit (zie verder) en plastificeer ze zodat ze tegen water kunnen. Naargelang de tijd kies je de 
beste foto’s er uit.

Omkadering
De achtergrondinformatie steeds aandachtig lezen. Dit zorgt voor de inkleding om elk spel te kaderen. Zo 
kunnen de jongeren zich beter inleven in het spel. Deze informatie maakt de link met het Zuiden.

Tijdens het spel zelf

Zorg steeds voor een speluitleg (inkleding) die vertrekt vanuit ‘water’ en het ‘Zuiden’.
Verdeel de groep in 2 of meerdere gelijke groepen afhankelijk van de groepsgrootte.

glijbaan of duikplank – emmers
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FOTO-INLEIDING (5 MIN)
MATERIAAL

10-tal foto’s die nat mogen worden (best geplastificeerd). Zie achteraan deze bundel.

ACHTERGRONDINFO

Het zijn veelal de kinderen/jongeren en vrouwen die elke dag water moeten halen. Dit komt omdat er 
geen waterput in het dorp is. Waardoor deze kinderen/jongeren soms tot 2 uur moeten stappen naar een 
waterput of rivier om enkele liters water te halen. Dit kan tot 6 km zijn.
Een waterput in het dorp plaatsen met waterleidingen zorgt ervoor dat kinderen/jongeren hun tijd niet 
meer moeten steken in het halen van water maar naar school kunnen gaan. Vrouwen kunnen op deze 
manier zelfstandig iets beginnen zoals het kweken van groenten en dit verkopen op de markt.

SPELUITLEG

Kleine opwarmer om de jongeren kennis te laten maken met de problematiek. Je laat de groep aan de rand 
van het zwembad zitten. Je toont elke foto en vraagt hierbij naar enkele reacties.

Wat zie je op de foto’s?
Welk gevoel roepen deze foto’s op?
Zou je in hun plaats willen staan, waarom wel/niet? 
Welke foto is voor jou de meest optimistische en waarom?
Waarom zouden deze kinderen/jongeren water moeten halen? 
Iemand  een idee waarop er op het platteland in Afrika zo weinig waterleidingen zijn?
Wat zou er volgens jullie moeten gebeuren om deze kinderen/jongeren te helpen? 
Wat heb je daarvoor nodig? Kunnen wij iets meenemen op onze reis naar Afrika?

We nemen onze goede voornemens mee en gaan symbolisch zwemmen naar Afrika. Daar gaan we de 
inwoners helpen water te halen.

Jullie worden verdeeld in 2, 3 of 4 groepen (naargelang de groepsgrootte). Bij ieder spel is er een winnaar. 
Op het einde van al de spelletjes wordt er beslist wie de uiteindelijke winnaar is. De winnaar krijgt de titel 
“Beste waterdragers van de streek”.

SPEL 1: GEVAARLIJKE OVERTOCHT
MATERIAAL

Zorg voor een hindernissenparcours in het water – maak hierbij gebruik van banden, zwemplankjes, 
flexibeams (foam staven), etc. – timer.

 ZWEMMEN NAAR AFRIKA



ACHTERGRONDINFO

We vetrekken met onze boot naar Afrika. Tijdens een bootreis kan er heel wat mislopen. Je kan terecht 
komen in een storm, of motorpech hebben. Dit zorgt er voor dat alles wat moeilijker vooruit gaat.
Je moet steeds genoeg drinkbaar water meenemen op een boottocht. Want je kan het zeewater niet drinken 
omdat dit te zout is. Van zout water kan je heel ziek worden. wist je dat 97% van al het water op aarde zout 
is en slecht 3% zoet?In Afrika kan men ook ziek worden van water. Vervuild water dat men gebruikt om te 
drinken of te koken. Dit zorgt voor ziektes zoals diarree. Kinderen/jongeren zijn hier veel vatbaarder voor. 
Elke dag sterven 4000 kinderen aan ziektes die te maken hebben met te weinig of vervuild water.

SPELUITLEG

Stormen, haaien, motorpech, ... wat kan er nog allemaal gebeuren tijdens een reis met de boot naar 
Afrika? (laten nadenken) Eten dat opraakt, roer dat vast geraakt, voedsel dat vergiftigd wordt, geen water 
meer, ...  Er zijn veel obstakels en hindernissen tijdens een bootreis, maar wij kunnen dat aan!
Geraak jij door alle hindernissen en obstakels en geraak jij in Afrika? Alle groepsleden moeten het 
hindernissenparcours gedaan hebben en dit in een zo kort mogelijke tijd. Het volgende groepslid mag pas 
vertrekken als de vorige aan het einde van het parcours is. Als elke groep geweest is, vergelijkt men de tijd 
en de snelste is de winnaar van dit spel.

SPEL 2: OPDUIKEN VAN DE “SCHAT”
MATERIAAL

20-tal stukken die kunnen zinken (moeten verspreid liggen op de bodem van het zwembad) – timer.

ACHTERGRONDINFO

Tijdens stormen kunnen boten soms omslaan waardoor er heel wat spullen in het water terecht komen. Zo ook 
olie uit de boten. Deze olie zorgt er voor dat het zeewater enorm vervuild wordt waardoor het leven in zee er op 
achteruit gaat. Vogels, vissen en andere zeedieren sterven hierdoor. Dit kan ook de mens treffen. Vissers die 
leven van de vis uit de zee hebben hierdoor ook geen voedsel meer. Niet enkel de olie zorgt voor vele problemen 
op zee. Ook het afval en plastic dat in zee terecht komt. Dit gebeurt wanneer er een boot kapseist maar dit 
gebeurt evengoed door de mens die iets in het water gooit. Plastic vergaat niet in zee noch in de natuur. Het is 
niet leuk om in de zee te zwemmen met al dat afval rondom jullie. Tip: gooi al jullie afval steeds in de vuilbak!

SPELUITLEG

Door een storm zijn verschillende leden die deel uitmaken van de expeditie “Zwem naar Afrika” 
in moeilijkheden geraakt. Olie drijft rond... Onze brief met goede voornemens, onze geschenken, 
boormachine, waterleidingen, ... ons ingezameld geld en onze kennis, alles ligt in het water. Maar ook de 
met olie besmeurde vogels moeten we redden!! Elk groepslid moet op de zeebodem 1 stuk gaan opduiken 
en aan de andere kant neerzetten. Elke groep krijgt 3 minuten om zoveel mogelijk stukken op te duiken. 
Het volgende groepslid mag pas beginnen als de vorige zijn stuk heeft neergezet aan de andere kant. 
Degene met de meeste stukken is de winnaar.
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SPEL 3: WATERDRAGERS
MATERIAAL

Bekers – emmers – timer – touw

ACHTERGRONDINFO

Wanneer kinderen/jongeren en vrouwen water gaan halen enkele kilometers verderop dragen ze het water 
veelal op hun hoofd. Dit zijn meestal enkele liters dat ze dan dragen. Dit water is hun heel kostbaar want met 
dit water moeten ze koken, drinken, groentetuin water geven en alle andere huishoudelijke taken doen. Meestal 
gaan ze naar de rivier om hun te wassen en hun kleren te wassen aangezien het niet mogelijk is om meer water 
te halen op een dag. Aangezien men voor enkele liters water al tot 3 uur onderweg is.

SPELUITLEG

We zijn eindelijk in Afrika toegekomen. We kunnen nu helpen om water te halen.
De bedoeling is om zoveel mogelijk water naar een afgelegen dorp te brengen. Dit is drinkbaar water uit 
een waterput. In het zwembad wordt een lengte afgebakend. Elk groepslid moet van de ene kant van het 
zwembad al watertrappelend naar de andere kant met een beker gevuld met water op zijn/haar hoofd. Als 
ze hun beker laten vallen moeten ze opnieuw beginnen. Het volgende groepslid mag pas vertrekken als 
de vorige aan het einde is. Men giet het water uit elke beker in een emmer die aan de andere kant van het 
zwembad staat. Elk groepje krijgt hier 4 minuten voor. Het groepje met het meeste water is gewonnen.

SPEL 4: SPONSENGEVECHT
MATERIAAL

Klein bad – touw – 50 soorten sponsen van verschillende grootte en kleur – touw
Het kleine bad met een touw in drie segmenten opdelen volgens de tekening.

    A

                                      C

    B

ACHTERGRONDINFO

Het heeft al een hele tijd niet meer geregend. Alles wordt kurkdroog dus de woestijn rukt op. Er is heel weinig 
water en men moet er heel zuinig met omspringen. Mensen hebben hierdoor ook dorst. Ook de dieren zien af 
van de warmte en droogte. De velden liggen droog dus kan men geen voedsel oogsten. Iedereen moet evenveel 
van het geringe water kunnen krijgen. Hierdoor moeten dorpen samenwerken en het water eerlijk verdelen.

 ZWEMMEN NAAR AFRIKA



SPELUITLEG

Er zijn drie zones: dorp A – dorp B en een vrije zone C. Niemand van A of B mag op terrein C. De groepjes 
verdelen over dorp A en dorp B. Uit elk dorp 1 iemand kiezen die in C plaatsneemt. Deze twee moeten de 
sponsen (het drinkbare water) wegduwen uit C met een zwemplank, zodat de mensen in dorp A en B het 
drinkbaar water kunnen nemen De sponsen mogen enkel weggeduwd worden met een zwemplank, niet 
gegooid worden met de hand. Het dorp met de meeste sponsen is de winnaar.

SPEL 5: AANLEGGEN VAN EEN RESERVOIR
MATERIAAL

30-tal stukken schuim/matrassenvulling of 30- tal van dezelfde grootte sponsen – glijbaan of duikplank – emmers.

ACHTERGRONDINFO

Op bepaalde momenten van het jaar kan het een hele tijd regenen. Het is dan ook de bedoeling om het water 
niet zomaar weg te laten lopen maar op te vangen. Dit opvangen gebeurt in reservoirs zoals een regenton bij 
jullie thuis. Het is belangrijk om het regenwater op te vangen want hierdoor kunnen mensen langer gebruik 
maken van water waardoor ze meer kunnen planten en het water kunnen zuiveren tot drinkwater. Dit zorgt 
ervoor dat ze minder snel enkele kilometers moeten stappen om wat water te halen.

SPELUITLEG

We gaan regenwater opvangen/verzamelen door sponsen uit te wringen. Naargelang de tijd mag elk 
groepslid van elk groepje 1 of 2 keer van de glijbaan of van de duikplank springen. Tijdens dit springen of 
glijden moeten ze een spons/ schuimstuk opvangen. Deze spons moeten ze uitwringen in een emmer. Het 
groepje met het meeste water in de emmer wint.

SPEL 6: WATER OVERBRENGEN VAN DE BRON NAAR HUIS
MATERIAAL

Plastic flessen gevuld met water – timer

ACHTERGRONDINFO

Op veel plaatsen moet men nog steeds water gaan halen en hiervoor enkele kilometers stappen. Dit 
kunnen aanzienlijke afstanden zijn en is zwaar en vermoeiend werk. Waterputten en waterleidingen in het 
dorp kunnen er voor zorgen dat mensen sneller aan water kunnen geraken. Wij moeten maar twee meter 
stappen om drinkbaar water uit de kraan te halen. Een dorpsput of pomp zou al heel wat kunnen betekenen 
voor de dorpsbewoners. “Water is een bron van leven” kan men zeggen. Want als je water hebt kan je 
drinken, je wassen. Maar dit betekent ook dat mensen voedsel kunnen kweken, hierdoor eten hebben en 
de overschot (of wat ze niet direct nodig hebben) op de lokale marktjes kunnen verkopen waardoor er geld 
binnenkomt om nieuwe zaden te kopen om opnieuw te zaaien.
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SPELUITLEG

Elk groepje staat in een cirkel. Elk groepslid staat/ hangt watertrappelend (niet zwemmend! ) in het zwem-
bad en geeft een plastic fles gevuld met water door aan wie een halve tot 1 meter verder staat te water-
trappelen. Men krijgt 3 minuten om de fles zoveel mogelijk te doen rond gaan. Als de fles in het water valt 
dan begint men terug opnieuw te tellen vanaf nul. Het groepje met het meeste aantal rondes is de winnaar.

EINDE VAN HET SPEL
Als laatste kijk je welk groepje het meest gewonnen heeft, dit is de uiteindelijke winnaar. Dit groepje krijgt 
de titel “beste waterdragers uit de streek”.
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FOTOMATERIAAL
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FOTOMATERIAAL
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