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WELKOM AAN BOORD



Als je nood hebt aan ideeën, laat je dan inspireren door de volgende citaten: 

WE ZIJN VERTROKKEN!



o In dit boek mag je … je kans wagen. In dit logboek zijn er geen goede maar ook geen slechte antwoorden – niet zoals het er 
meestal op school aan toe gaat. Het belangrijkste is dat je je amuseert terwijl 
je jouw logboek invult.

Aarzel niet om iets nieuws uit te proberen. Je mag krabbelen op de randen, fo-
to’s inplakken, pagina’s uit je logboek scheuren of er nieuwe aan toevoegen. 
Het kan allemaal. Ga dieper in op open vragen. Zoek ongeziene en ver-
rassende oplossingen. Maak je eigen regels om dit logboek in te vullen.

goede maar ook geen slechte

EXPERIMENTEN



o Noteer op deze pagina tien dingen die je ergeren

Vergelijk je lijst met die van je klasgenoten. Zijn er dingen waar velen onder jullie een hekel aan hebben? 
Denk samen na hoe jullie die situaties zouden kunnen verbeteren. 

DINGEN DIE ME ERGEREN



o Noteer (en zoals altijd mag je ook tekenen, een 
collage maken, enz.) alles wat in jouw dagelijks leven 
verband houdt met politiek.

WAT IS POLITIEK?



o Als ik klaar ben met school, wil ik …

TOEKOMSTPLANNEN



o Bekijk deze foto: waar denk je aan? Schrijf je ideeën op.

ONDERZOEK NAAR 
        HET VERLEDEN



o Onderstreep de woorden die volgens jou verband houden met politiek.

IS ALLES POLITIEK?!



o Beeld je in dat je een mooie fl uit hebt, die je aan iemand wilt weggeven. Je hebt de keuze uit drie kinderen. 
Ze willen allemaal graag de fl uit krijgen. Je kent die kinderen niet goed.

Aan wie zou jij je fl uit geven? Je mag raad vragen aan andere mensen of jullie mogen ook samen overleggen. 
Verklaar kort je beslissing. Vergelijk dan je keuze en je bedenkingen met die van je klasgenoten.

WIE KRIJGT WAT?
      IS DAT EERLIJK?



o Zoek drie voorbeelden van situaties waarin gelijkheid niet altijd eerlijk is (schrijf, teken, neem foto’s, 
maak een collage, …). Zoek ook drie voorbeelden van situaties waarin gelijkheid wel eerlijk is (net als altijd 
mag je zelf kiezen hoe je dat doet, zie hierboven).

Als je met anderen samenwerkt voor deze activiteit, vergelijk dan zeker jouw resultaten met die van 
je klasgenoten. Bespreek situaties waarin je een ongelijke behandeling hebt vastgesteld.

IS GELIJKHEID ALTIJD 
     RECHTVAARDIG?



o  Zoek naar sporen uit het verleden in de buurt van je school of waar je woont. Toon ze dan op 
deze pagina. 

Wat heb je gevonden?

Je kunt bijvoorbeeld op zoek gaan naar sporen van de Tweede Wereldoorlog. Als je in Limburg 
woont, kun je zoeken naar sporen van de mijnbouw en de mijnwerkers. Kijk goed rond. Waar vind 
je overblijfselen van het verleden en hoe komt dat?

OP ZOEK NAAR SPOREN 
       VAN HET VERLEDEN

o  o  Zoek naar sporen uit het verleden in de buurt van je school of waar je woont. Toon ze dan op 
deze pagina. deze pagina. 

Wat heb je gevonden?Wat heb je gevonden?

Je kunt bijvoorbeeld op zoek gaan naar sporen van de Tweede Wereldoorlog. Als je in Limburg Je kunt bijvoorbeeld op zoek gaan naar sporen van de Tweede Wereldoorlog. Als je in Limburg 
woont, kun je zoeken naar sporen van de mijnbouw en de mijnwerkers. Kijk goed rond. Waar vind woont, kun je zoeken naar sporen van de mijnbouw en de mijnwerkers. Kijk goed rond. Waar vind 
je overblijfselen van het verleden en hoe komt dat?je overblijfselen van het verleden en hoe komt dat?

OP ZOEK NAAR SPOREN OP ZOEK NAAR SPOREN 
       VAN HET VERLEDEN       VAN HET VERLEDEN



o Maak een lijst van alle problemen die er zijn in je school.

Vergelijk jouw lijst met die van je klasgenoten.

JOUW SCHOOL 
          ONDER DE LOEP

Denk na over de problemen die jullie 
zouden kunnen oplossen.



o Teken een kaart van Europa zonder dat je een model neemt om je op te baseren, teken de kaart gewoon op 
basis van je geheugen.

Kijk daarna hoe Europa er echt uitziet. Wat heb je juist getekend en wat is minder goed gelukt?

Waarom waren sommige landen gemakkelijker en andere moeilijker te tekenen?

KAART UIT HET GEHEUGEN



o Sommige mensen klagen: “De politici van de gemeente of in het parlement hebben geen besef van de realiteit.” 
Help een politicus om voeling te houden met de werkelijkheid.

Bekijk op de website van je gemeente wie de burgemeester is. Schrijf een e-mail om een afspraak te vragen. Leg aan 
de burgemeester uit wat het betekent om vandaag jong te zijn en maak vooraf en achteraf enkele aantekeningen.

 — Tip: Je vindt alle nationale volksvertegenwoordigers op de website: 
https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federaal_parlement 

INHAALLES VOOR POLITICI



o In tijden van verkiezingen klagen veel kiezers dat de politieke partijen 
op hun verkiezingsaffi  ches niet altijd zeggen wat ze echt denken. Maak zelf 
100% eerlijke verkiezingsaffi  ches.

100% EERLIJKE 
       VERKIEZINGSAFFICHES



o De offi  ciële vlag van de Europese Unie (EU) bestaat uit twaalf gele sterren op een blauwe on-
dergrond. Dat is al zo sinds 1986 – op dat moment heette de EU nog EG: Europese Gemeenschap. 
Tussen 1986 en 1995 stemden die twaalf sterren ook overeen met het aantal lidstaten van die Ge-
meenschap, maar dat was toeval*.

Maak een voorstel van een nieuwe vlag voor de EU waarmee de burgers van alle lidstaten zich zou-
den kunnen identifi ceren!

* D
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. HELP EUROPA EEN HANDJE!



o Vraag iemand om je uit te leggen hoe de verkiezingen lopen in een ander land en noteer je bedenkingen. Zoek 
drie verschillen in vergelijking met de verkiezingen in België en noteer die ook.

AHA, DAT IS ANDERS (1)



AHA, DAT IS VERRASSEND (2)



o Als de democratie een machine zou zijn, hoe zou ze er dan uitzien? Teken een machine van de democratie 
en leg met behulp van je tekening aan een klasgenoot uit hoe de democratie echt werkt.

DE MACHINE VAN 
                DE DEMOCRATIE



o Hoe goed ken jij het reglement van je school? Ga op zoek naar de tekst van het schoolreglement en 
lees het aandachtig door. Noteer daarna…

Werk in vier groepjes (standpunt van de leerlingen, van de leerkrachten, van de opvoeders en van de 
directie). Elke groep stelt een nieuw schoolreglement op. Vergelijk dan de tekst van het schoolreglement 
van de verschillende groepjes en probeer het eens te worden over een schoolreglement dat 
aanvaardbaar is voor alle deelnemers.

MAAK KENNIS MET HET 
REGLEMENT VAN JE SCHOOL 



o Voorzie korte interviews over het volgende onderwerp: Wat moet er in onze gemeente verbeteren op het gebied 
van het wegverkeer? Welke zijn de belangrijkste problemen?

Praat met zes verschillende personen, bijvoorbeeld een automobilist, een taxichauff eur, een buschauff eur, een fi etser, 
een voetganger, iemand met een kinderwagen en iemand in een rolstoel. Welke problemen en mogelijke verbeteringen 
sommen ze op?

Nu weet je alles. Noem vijf punten die beter kunnen, op basis van de informatie die je hebt gekregen.

Waarom heb je specifi ek die punten gekozen?

VERSCHILLENDE 
    STANDPUNTEN



o Door onze manier van kleden geven we vaak aan wat we belangrijk vinden en ook hoe we naar de wereld 
kijken. Bekijk je eigen kledingstijl en die van je vrienden. Welke verborgen politieke boodschap blijkt daaruit? 

Wat heb je ontdekt?

GECODEERDE 
    BOODSCHAPPEN



JOUW OPDRACHT 1



o Zijn er dingen die we gemakkelijker 
door de vingers zien bij jongens dan bij 
meisjes? Zoek drie voorbeelden. 

o Zijn er dingen die we gemakkelijker 
door de vingers zien bij meisjes dan bij 
jongens? Zoek drie voorbeelden. 

JONGENS EN MEISJES



o Beschrijf de manieren waarop je een klacht kunt indienen op school. Welke manier zou je kiezen voor welk 
type klacht?

Zie hier enkele voorbeelden: De speelplaats ligt er te slordig bij. / Ik ben niet tevreden over de punten die ik heb 
gekregen. / De gymles valt altijd weg. / Het bord blijft altijd steken. / De leerkracht heeft mij slecht behandeld. /
We hebben te veel huiswerk. / Het eten van de kantine is niet lekker. / De leerkrachten doen altijd hetzelfde.

Zijn er dingen die verkeerd lopen, maar waarover het niet mogelijk is om je ontevredenheid te uiten? Zijn er ook 
dingen waarover jullie echt niet mogen klagen? Bestaan er andere mogelijkheden om klacht in te dienen?

IK MOET 
  EEN KLACHT INDIENEN!



o Teken een karikatuur (een spotprent, een gekke tekening die overdrijft) over een van de volgende onderwerpen:

Elke mens heeft dezelfde rechten / Soort zoekt soort / Pesten op school / Arm en rijk.

… of kies een ander thema dat jou aanspreekt.

KARIKATUREN TEKENEN



o Bekijk ’s ochtends onderweg naar school aandachtig de 
gezichten van de mensen die je tegenkomt en noteer:

• Hoeveel mensen zien er tevreden uit?

• Hoeveel mensen lijken slechtgezind te zijn?

• Tot welke groep behoor jij?

DE INDEX VAN HET GELUK



o Zou het niet schitterend zijn als alle mensen in de gemeente een beter humeur hebben? Denk na over 
strategieën om de sfeer in je omgeving te verbeteren.

Denk bijvoorbeeld aan bemoedigende boodschappen die je met krijt kunt neerschrijven of ergens onderweg 
kunt aanbrengen, zodat de mensen er gebruik van kunnen maken. Blaas zeepbellen op een openbare plek, 
zoals een park of een speelplaats. Of roep al je vrienden bijeen en organiseer een fl ashmob.

EEN AANGENAMERE 
          OMGEVING  



o Bedenk een tekst voor een nieuw Belgisch volkslied.

Bespreek je voorstel met je vrienden. Wat vinden jullie belangrijk? Hoe willen jullie je land voorstellen?

EEN NIEUW VOLKSLIED 
      VOOR BELGIE



o Verzamel gedurende twee weken berichten over goed nieuws voor een televisiejournaal dat enkel positief 
nieuws uitzendt.

Welke actuele gebeurtenissen zou je in zo’n uitzending aan bod laten komen? 

GOED NIEUWS



o Noteer een hele dag lang wanneer je energie verbruikt verbruikt zoals electriciteit 
en water.. Als jou dat te moeilijk lijkt, kun je ook de momenten noteren waarop je geen 
enkele energiebron gebruikt. Vergeet niet dat er ook energie nodig is geweest om de pro-
ducten te maken die je gebruikt.

DAGBOEK VAN JE 
           ENERGIEVERBRUIK



JOUW OPDRACHT 2



o Kijk eens in je kleerkast en maak een lijstje van de landen waar je vijftien favoriete kledingstukken vandaan 
komen. Je vindt die informatie op het etiket in je kleding.

WAAR KOMEN 
   JE KLEREN VANDAAN?



o Wat is typisch Belgisch? Dat is geen gemakkelijke vraag, nietwaar? Aar-
zel dus niet om wat hulp te zoeken. Vraag aan tien personen, die allemaal uit 
verschillende landen komen, hoe zij die vraag zouden beantwoorden.

TYPISCH BELGISCH?



o Teken of maak een collage van alle elementen die onontbeerlijk zijn in een dorp of stad.

RUIMTELIJKE ORDENING



o Bedenk nieuwe straatnamen.

NIEUWE STRAATNAMEN



o Speel eens iemand anders!

Kruip gedurende een uur in de huid van iemand anders!

Trek bijvoorbeeld felgekleurde kleding aan. Ga na wat er gebeurt met jou 
en hoe de mensen reageren als ze jou zien.

Wat valt je op?

INCOGNITO



o Maak kennis met je buren. Onderzoek wat jullie zouden kunnen delen (bijvoorbeeld een ladder, een 
hogedrukreiniger, een basketbalring, ...) en of jullie gemeenschappelijke belangen hebben.

Als dit idee je bevalt, kun je ook informatie opzoeken over hoe anderen dat hebben gedaan, via deze link: 
https://www.merciki.be 

WIE ZIJN JE BUREN?



o Wat zou jij doen als je koning of koningin der Belgen was? Stel een actieplan op. Wat zou je veranderen? 
Wat zou je invoeren? Wie zou wat krijgen?

Als je met anderen samen aan deze activiteit werkt, vergelijk dan je resultaten met die van je vrienden. 
En als een van hen koning of koningin zou worden, hoe zou jij dan reageren?

KONING OF KONINGIN 
      DER BELGEN



o Doe dingen die je gewoonlijk niet doet. Ziehier enkele voorbeelden:

–   Zoek iemand van wie je denkt dat hij of zij meningen / concepten / standpunten heeft die volledig te-  
   gengesteld zijn aan die van jou en leg aan elkaar uit hoe jullie die eigen meningen / houdingen hebben   
   ontwikkeld. 

–  Probeer eens een volledige dag je smartphone opzij te leggen.

–   Probeer eens een volledige dag geen dierlijke producten te gebruiken.

–   Probeer eens Monopoly te spelen zonder winst te maken.

–  Probeer te weten te komen voor welke partij je ouders en grootouders stemmen en waarom.

Wat zijn je ervaringen?

JOUW OPDRACHT 3



o Ga na of je favoriete muziek misschien politieke, godsdienstige of andere boodschappen bevat. 
Welke liedjes heb je gekozen? Wat heb je ontdekt?

VERBORGEN 
        BOODSCHAPPEN



o Noteer vijf dingen onderweg naar school die zouden moeten worden gerepareerd, schoongemaakt of verbeterd.

Vergelijk je lijst met die van je klasgenoten. 

Kies de belangrijkste zaken eruit en schrijf een brief aan de burgemeester / de minister van onderwijs / 
de directeur. Zoek samen uit wie de meest geschikte persoon is om te reageren op jullie vraag.

PIMP MY TOWN!



Bespreek de volgende vraag met andere mensen (vrienden, leerkrachten, ouders, …):
Waarom hebben mensapen eigenlijk geen mensenrechten? 

WAAROM EIGENLIJK...?



o
Bijvoorbeeld: Overal in de wereld zien de kampen en opvangplaatsen voor vluchtelingen er hetzelfde uit. 

Zowel in heel warme als heel koude gebieden worden altijd dezelfde vierkante witte tenten gebruikt. Die tenten 

kunnen niet worden vergroot als er nieuwe familieleden aankomen, ze beschermen niet tegen de warmte en even-

min tegen de koude, ze zijn niet ontworpen voor langdurig gebruik, maar de vluchtelingen verblijven vaak ge-

durende lange tijd in het kamp. Hoe zou een tent eruit kunnen zien die tegelijk stevig, licht, goedkoop, gemakkelijk 

te monteren en aangepast is aan de noden van de vluchtelingen?

Maak een lijst van de mogelijke behoeften van de vluchtelingen in de kampen. 

JOUW OPDRACHT 4



o A) Stap binnen in een discountwinkel en bekijk 
de klanten. Wie doet hier zijn of haar boodschappen? 
Vraag een aantal klanten waarom ze boodschappen 
doen in deze winkel.

Noteer de belangrijkste redenen: 

o B) Stap binnen in een biowinkel en bekijk de 
klanten. Wie doet hier zijn of haar boodschappen? 
Vraag een aantal klanten waarom ze boodschappen 
doen in deze winkel.

Noteer de belangrijkste redenen:Noteer de belangrijkste redenen: Noteer de belangrijkste redenen:

KOOPGEDRAG



o Help je leerkracht om beter te worden. Beantwoord de volgende vier vragen:

Scheur deze pagina uit je logboek en leg ze op het bureau of in het vakje van je leerkracht. Het zou 
nuttig zijn als je leerkracht feedback zou krijgen van verschillende leerlingen. Misschien kunnen jullie 
onderling wel iets organiseren…

Wat waardeer je bij je leerkracht? Wat doet hij of zij 
goed? Wat bevalt je in zijn of haar lessen?

Wat bevalt je minder of vind je niet goed?

Welk advies zou je hem of haar kunnen geven? Hoe zou 
deze leerkracht zijn of haar lessen kunnen verbeteren?

Wat zou je willen doen in zijn of haar lessen?

PERSOONLIJKE BOODSCHAP



o Deze pagina mag je volledig vol krabbelen, maar alleen als je het niet erg vindt wat je leerkracht daarvan zal 
vinden (want je hebt pagina 45 ingevuld om aan hem of haar te bezorgen). Of anders kun je deze pagina, de ach-
terkant, ook gebruiken om andere boodschappen op te schrijven. Of positieve wensen. Of nog iets helemaal anders.

ACHTERKANT



o Deel iets wat je hebt / een foto / een idee / nieuws met iemand anders en schrijf hier neer wat er gebeurt.

DEEL IETS MET EEN ANDER



o  Hier staan 15 Europese landen waarover je al eens hebt horen praten. Geef elk land 
een eigenschap die volgens jou dat land het beste beschrijft.

ATLAS VAN 
   DE VOOROORDELEN   1

 EUROPA
   DE VOOROORDELEN   1



o Geef voor 15 niet-Europese landen, waarover je al eens hebt horen praten, 
een eigenschap die volgens jou dat land het beste beschrijft.

 — Tip:  Zoek met behulp van een zoekmachine informatie over 
            de “Atlas van de vooroordelen” van Yanko Tsvetkov.

ATLAS VAN 
   DE VOOROORDELEN   2

 EUROPA
   DE VOOROORDELEN   2



o Vraag aan iemand die pas in België is aangekomen, 
om welke redenen hij of zij naar België is gekomen. Welke 
waren de belangrijkste redenen?

Noteer die (of zoals gewoonlijk mag je ook krabbelen, foto’s 
nemen, …).

DIEPERLIGGENDE 
     REDENEN



o Bekijk gedurende een week een aantal televisiejournaals. Kies twee verschillende tv-zenders en noteer 
nauwkeurig de verschillen die je vaststelt.

 — Tip: Je kunt bijvoorbeeld aandacht besteden aan de volgende elementen: Welk nieuws wordt als eerste aange-
kondigd? Welke zijn de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen? Is het televisiejournaal gemakkelijk te begri-
jpen? Hoe lang duurt het? Hoeveel tijd wordt er besteed aan onderwerpen uit de binnenlandse politiek en aan die van 
de buitenlandse politiek? Behandelt het journaal ook onderwerpen die niets te maken hebben met politiek? …

EEN ONDERZOEKSPROJECT

Bijkomende waarnemingen: Hoe ziet volgens jou het ideale televisiejournaal eruit? 
   Wat zou het nieuws van vandaag moeten zijn?



o Ga op stap in een winkelstraat en probeer de voorbijgangers op te delen in leeftijdsklassen. Voor elke 
voorbijganger zet je een streepje in de passende leeftijdsgroep en daarna tel je alles op.

Vergelijk je resultaten met de algemene 
bevolkingsstatistieken voor 2020 in de gra-
fi ek rechts.

Stemmen je vaststellingen overeen met de 
statistieken? Waarom? Waarom niet?

Formuleer voorstellen aan de politici om 
ervoor te zorgen dat jongeren en oudere 
mensen elkaar vaker ontmoeten.

HOE OUD IS DE 
   BELGISCHE BEVOLKING?



o Ongeschreven regels vind je nergens, maar ze worden toch toegepast en bepalen vaak ons dagelijks leven. 
In sommige scholen bestaat de ongeschreven regel dat het verboden is om te drinken in de klas, terwijl dat in an-
dere scholen wel toegestaan is. Ook op de bus gelden ongeschreven regels, bijvoorbeeld dat je moet opstaan en 
je plaats afstaan aan een oudere persoon die op de bus stapt.

Zoek andere voorbeelden van ongeschreven regels die gelden op school of in het gezin. Wat vind jij van die regels? 
Welke regels zijn goed en nuttig, en welke zijn slecht? Wat zou er moeten gebeuren om ze te veranderen?

BLIJK VAN VERTROUWEN



o Bij wie zou jij een tweedehandsfi ets kopen? 

Denk na:  Waarom hebben we vooroordelen tegenover bepaalde personen? Waar komen die bedenkingen 
vandaan? Welke daarvan zijn slecht?

BLIJK VAN VERTROUWEN



Als je daar zin in hebt, spelen we samen het spel 
met het potlood. Voor dat spel moet je minstens 
met drie spelers zijn, waarvan één spelleider. Maar 
je kunt het ook met de hele klas spelen.

Kies een spelleider. Hij of zij moet het volgende 
materiaal hebben: een notitieblokje met blanco 
blaadjes, drie potloden met gebroken punt en een 
puntenslijper.

Vorm drie gelijke groepjes en kies een naam voor 
jullie groep.

Elk groep krijgt een ander hulpmiddel. De eerste 
groep krijgt het notitieblok, de tweede de potloden 
met afgebroken punt en de derde groep krijgt de 
puntenslijper.

Als alle groepen hun materiaal hebben, wordt het 
doel van het spel bekendgemaakt: de groep die 
erin slaagt om zijn naam met een van de drie 
potloden op zoveel mogelijk blanco blaadjes te 
schrijven, is de winnaar.

Daar gaan we: jullie mogen beloften doen, 
onderhandelen, dingen aanbieden, alles is 
toegestaan!

Tips: Als jullie niet tot een oplossing komen, mogen 
jullie het spel ook onderbreken om samen te zitten 
met jullie groep en na te denken. Neem na het spel 
zeker ook de tijd om jullie ervaringen uit te wisselen. 
Bestaan er in de wereld of in de politiek 
vergelijkbare situaties? Welke?

HET SPEL MET HET POTLOOD



o Onderzoeksopdracht: Welk type mens…

WIE DOET WAT? (1)

… houdt van welk soort vakantie? /

… luistert naar welke muziek? 

… draagt een basketbalpet? 

.....................................................… ?

… draagt een basketbalpet? 

.....................................................… ?



WIE DOET WAT? (2)



o Heb jij je al uitgesloten gevoeld? Hoe voelde 
dat? Wat had je willen zeggen aan degenen die je 
hadden uitgesloten? 

o Vraag een aantal mensen om jou te vertellen over 
hun ervaringen op het gebied van onverdraagzaamheid 
(klasgenoten, je oma, je opa, kennissen, familieleden) en 
noteer wat ze je hebben verteld (voeg extra bladen toe in-
dien nodig).

ERBIJ HOREN OF NIET



o Noem vijf sportmannen die je bewondert! Noem vijf sportvrouwen die 
je bewondert! Welk lijstje kon je het gemakkelijkst opstellen? Waarom? Zou er 
iets moeten veranderen? Noteer je ideeën.

LEVE DE SPORT!
o Noem vijf sportmannen die je bewondert! Noem vijf sportvrouwen die 
je bewondert! Welk lijstje kon je het gemakkelijkst opstellen? Waarom? Zou er 
iets moeten veranderen? Noteer je ideeën.

LEVE DE SPORTLEVE DE SPORT!!



o Met welke stellingen ga jij akkoord?

Waarom denk je wat je denkt? Denk voor elke stelling na welke mensen of welke elementen jou wel-
licht hebben beïnvloed, zoals vrienden, familie, godsdienst, sociale media, de televisie, …

Vergelijk met twee klasgenoten. Wat heb je ontdekt? 
Wie of wat beïnvloedt jou het meest?

HOE HEB IK MIJN 
   MENING GEVORMD?



o Schrijf en teken een brief aan jezelf, die je pas over vijf of tien jaar zult herlezen. Geef opdrachten of advies 
aan je volwassen ik. Stel jezelf vragen.

Stop je brief in een doos of een koff ertje. Je mag er ook een voorwerp bij stoppen dat je herinnert aan de periode die 
je nu meemaakt. Begraaf de doos of het koff ertje op een plek die je gemakkelijk kunt terugvinden. Als je wilt, mag je 
de doos of het koff ertje ook op zolder verstoppen of op een andere verborgen plek, waar niemand de brief kan vinden.

Als de tijd dan gekomen is, kun je de doos of het koff ertje opgraven en je laten verrassen door de persoon die je zult 
geworden zijn. Je kunt ook aan een vertrouwenspersoon vragen om jou de brief over vijf of tien jaar toe te sturen.

 — Tip:   Je mag dit blad gebruiken, of ook een groter blad nemen…

BRIEF AAN MEZELF



o Oplossing van activiteit 12

KAART VAN EUROPA


