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De workshop “Scars of War” voor het lager onderwijs werd ontwikkeld door:

Lore De Muynck
Educatief medewerkster “Scars of War”
Handicap International
Spastraat 67
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2/280.16.01
Fax +32 (0)2/230.60.30
www.handicapinternational.be
www.scarsofwar.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door druk, fotokopie, microfilm of op een
andere manier, tenzij met toestemming van Handicap International.
In de speluitleg staat vaak ‘de leerling’’ en ‘de begeleider’ te lezen en worden enkel mannelijke benamingen gebruikt.
Systematisch wordt daarmee ook de vrouwelijke term bedoeld.
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1. INLEIDING
Om de overlevenden en slachtoffers van niet – ontploft oorlogstuig een stem en
een gezicht te geven, hebben Handicap International en het In Flanders Fields
Museum de handen in elkaar geslagen. Het gezamenlijke project, Scars of War,
legt een link tussen de actuele conflicten in de wereld, waar landmijnen en
clustermunitie worden gebruikt, en de impact van niet – ontplofte munitie uit de
Eerste Wereldoorlog. Een oorlog laat jaren later nog littekens na. Scars of War
wil die vaak vergeten strijd in de aandacht brengen.
Op een interactieve en informatieve manier, onder andere door een educatief
spel rond de impact clustermunitie, ervaren de deelnemers hoe burgers leven in
een gebied waar landmijnen en clusterbommen liggen.
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2. KENMERKEN WORKSHOP
2.1. THEMA’S
De oorlog in België ligt al een tijdje achter ons. Toch worden onder andere
landbouwers in ons land nog regelmatig met de oorlog geconfronteerd. Vandaag
herstellen vele landen van recente conflicten. Hoe gaan de vele burgers om met
de gevolgen van die oorlog? In de workshop staan de pijnlijke gelijkenissen
tussen vroeger en nu, hier en elders, centraal.

2.2. DOEL
● Deelnemers herkennen de gelijkenissen tussen de gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog in België en die van conflicten vandaag de dag wereldwijd.
● Deelnemers hebben inzicht in hoe clusterbommen en landmijnen, jaren na een
oorlog, nog steeds een impact hebben op het leven van kinderen en
volwassenen.
● Deelnemers begrijpen dat clusterbommen dagelijks onschuldige slachtoffers
maken.
● Deelnemers weten dat slachtoffers van clustermunitie op verschillende
manieren leren omgaan met hun handicap.

2.3. DOELGROEP
Deelnemers vanaf het vijfde en zesde leerjaar.

2.4. SPELERS
Minimum 8 deelnemers en maximum 32 deelnemers.

2.5. BEGELEIDERS
Er zijn bij voorkeur twee begeleiders: de workshopbegeleider en de begeleider
van de groep.

2.6. DUUR
Totaal: 20 minuten

2.7. ACCOMMODATIE
Een ruim lokaal met veel licht.
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3. KORT SPELVERLOOP
De workshop bestaat uit twee op elkaar aansluitende delen:
De deelnemers spelen twee keer handbal. Een eerste keer mogen ze de
volledige ruimte van het lokaal gebruiken, een tweede keer spelen ze op een
klein spelveld. Hierop volgend krijgen de deelnemers een korte uitleg over
landmijnen en clustermunitie.

4. MATERIAAL
● 1 groot spelzeil (gras/spelveld)
● 25 bloemtapijtjes (15 x bloem/aarde, 10 x bloem/bom)
● 1 opblaasbare wereldbol
● witte stickers
● 2 koptelefoons
● 2 blinddoekjes
● blauwe veters
● 1 landmijn
● 2 clusterbommen
● 1 fototoestel
● de boekjes “Verhalen van Scars of War”
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5. VOORBEREIDING VAN HET SPEL
5.1. OPSTELLING LOKAAL
Handbal in de volledige ruimte van het lokaal
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Handbal op het kleine spelveld

5.2. MATERIAAL KLAARZETTEN
Leg het grote spelveld met de graszijde in het midden van het lokaal
Leg evenveel bloemetjes op de grond als er deelnemers zijn.
Leg het materiaal dat je later nodig hebt aan de kant:
- 2 koptelefoons, 2 blinddoekjes, blauwe veters
- 1 landmijn en 2 clusterbommen
- het landzeil van België
- een fototoestel
- de boekjes “Verhalen van Scars of War”

6. BEGELEIDEN VAN DE WORKSHOP
De deelnemers worden in twee ploegen verdeeld om handbal te spelen in de
volledige ruimte van het lokaal. Elke ploeg stelt één keeper aan. De keeper mag
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zich niet verplaatsen. Dit geldt ook voor de spelers die de bal in handen hebben.
De ploeg heeft gescoord wanneer de keeper de bal in handen heeft gekregen.
Na drie minuten spelen wordt het spel stil gelegd. De deelnemers mogen elk op
één bloem staan. In totaal zijn er 25 bloemen. Bij vijftien bloemen is er aarde op
de ommezijde gedrukt, de tien andere hebben de afbeelding van een bom staan.
De deelnemers draaien de bloem om. Wat zien ze? Wat gebeurt er met de
deelnemers die op een bom getrapt hebben? (dood, zwaargewond: arm/been
verloren, blind, doof, …) Deze deelnemers krijgen een blinddoekje, een
koptelefoon, met een blauwe veter kunnen hun armen, hun been vastgebonden
worden. Vinden de andere deelnemers dat zij die op een bom getrapt hebben
nog mogen meespelen? Waarom (niet)? Denken de deelnemers dat ze het spel
op dezelfde manier kunnen voortzetten? Waarom niet?
De enige plaats waar geen bommen liggen, is op het groene spelveld. Dat veld
wordt omgedraaid. De keepers blijven dezelfde en beide staan op de witte stip.
De deelnemers mogen het groene veld niet verlaten. Er kunnen namelijk
bommen liggen. Wie toch het spelveld verlaat, is uitgeschakeld. Na drie minuten
spelen wordt het spel stil gelegd. Vraag de deelnemers wat ze het leukste
vonden: handbal spelen in de volledige ruimte of op het kleine spelveld.
Vertel de deelnemers dat het laatste spel een realiteit is waar heel veel kinderen
mee geconfronteerd worden. Leg de deelnemers uit waarom en hoe landmijnen
en clusterbommen gebruikt worden. Laat hen de bommen zien en vertel hen
over de gevolgen en impact die ze hebben op een land en diens bevolking.

Tot slot wordt van de klasgroep een foto gemaakt. Die foto komt op de website
van “Scars of War” (www.scarsofwar.be). Op de website kunnen de deelnemers
een berichtje achterlaten.
Geef de begeleider van de groep ook voor elke leerling het boekje “Verhalen van
Scars of War” mee. In het boekje staan de vier getuigenissen uit België en vier
getuigenissen van ‘ver weg’.
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