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Het insigne “Samen” valt onder het activiteitengebied Samenleving. Bij dit insigne is het de bedoeling dat kinderen zich bewust worden 
van de mensen om zich heen. De welp laat zien dat hij/zij zich heeft ingezet voor een ander en zich bewust is van onderwerpen 
(maatschappelijke problemen) die spelen in de Nederlandse maatschappij.  

 
Thema 
Het is al donker geworden, terwijl Shanti nog bij Mang in de jungle is. “Ik zie geen hand voor ogen”, roept Shanti, die eigenlijk al in Haveli terug zou moeten 
zijn. “Mang, heb jij daar nou geen last van?” Maar Mang vliegt met volle vaart door de jungle, zonder ergens tegenaan te botsen. Daarvoor moet je wel hele 
goede ogen hebben, denkt Shanti. “Nee hoor,” zegt Mang, “ik maak gewoon geluidjes en dan luister ik naar de echo. Zo gebruik ik mijn oren om te zien! Dat 
werkt ook in het donker.” 
Shanti vindt dat wel knap. Ze kende wel gebarentaal zodat doven met elkaar kunnen praten, maar geluid om te zien kende ze nog niet. Ze voelde zich nu ook 
een beetje gehandicapt, zo in het donker. 
Mang besluit om Shanti te helpen met de weg terugvinden. Shanti bedankt Mang hiervoor. Een andere keer zal ze Mang wel weer helpen. Want als je elkaar 
helpt, dan word je daar allebei beter van, weet Shanti. 
 
Let op! Opdracht 1 is verplicht bij dit insigne, kies uit de overige vijf opdrachten er drie uit.  
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Help een 
ander 

 

Deze activiteit onderneem je met je hele speltak, je gaat iets voor een ander doen. 
Te denken valt aan: 

- Geld inzamelen voor een goed doel (in Nederland!), organiseer bijvoorbeeld een sponsorloop/ collecteer voor Jantje Beton 
- Ga samen een opkomst spelen met asielzoekerkinderen / kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om een hobby uit te 

zoeken voor hun kind.  
- Onderneem een activiteit met bewoners van een verzorgingstehuis of knutsel kerstkaarten/kerststukjes voor (eenzame) ouderen en 

ga deze samen brengen. 
- Doe iets voor iemand die ziek is. Ga op bezoek bij iemand die in het ziekenhuis ligt of niet uit huis kan vanwege ziekte. Kunnen jullie 

samen een spelletje doen? Een video maken voor elkaar of samen tekenen/knutselen? 
- Help je omgeving door deel te nemen aan Natuurwerkdag, ruim rommel op in het centrum van je dorp/stad en plant nieuwe 

bloemen/bomen. 
- Ga op bezoek bij een dierenasiel of kinderboerderij, jullie kunnen vast helpen met de dieren verzorgen/ uitlaten. 
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Opdracht Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
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Regels en 
afspraken 

Om goed samen te kunnen werken en spelen, 
heeft elke groep een aantal regels of afspraken 
nodig. Maak per nest een lijstje van welke regels 
of afspraken jullie het meest belangrijk vinden 
voor jullie horde.  
 

Om goed samen te kunnen werken en 
spelen, heeft elke groep een aantal regels of 
afspraken nodig. Maak per nest een lijstje 
van welke regels of afspraken jullie het meest 
belangrijk vinden voor jullie horde. Schrijf 
daarbij vijf regels op waarvan je vind dat iets 
niet mag (verbodsregel) en vijf regels op 
waarvan je vindt dat iedereen dat wel moet 
doen (gebodsregel).  
 

Om goed samen te kunnen werken en 
spelen, heeft elke groep een aantal regels of 
afspraken nodig. Maak per nest een lijstje 
van welke regels of afspraken jullie het 
meest belangrijk vinden voor jullie horde. 
Schrijf daarbij vijf regels op waarvan je vind 
dat iets niet mag (verbodsregel) en vijf 
regels op waarvan je vindt dat iedereen dat 
wel moet doen (gebodsregel).  
Welke regel(s) zou je willen veranderen/ 
afschaffen en waarom? Wat zou het gevolg 
kunnen zijn van het veranderen/afschaffen 
van deze regels? 
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Gebarentaal 

In Nederland wonen veel verschillende mensen 
met verschillende achtergronden en soms ook 
met een handicap. Ongeveer 13.000 mensen in 
Nederland zijn doof, waaronder ook veel 
kinderen. Deze kinderen leren gebarentaal en 
dat is erg handig. Maak een overzicht van het 
gebarenalfabet en laat zien dat je je eigen naam 
kunt zeggen in gebarentaal. 

In Nederland wonen veel verschillende 
mensen met verschillende achtergronden en 
soms ook met een handicap. Ongeveer 
13.000 mensen in Nederland zijn doof, 
waaronder ook veel kinderen. Deze kinderen 
leren gebarentaal en dat is erg handig. Maak 
een overzicht van het gebarenalfabet en laat 
zien dat je hier een korte zin mee kunt 
uitbeelden. 

In Nederland wonen veel verschillende 
mensen met verschillende achtergronden en 
soms ook met een handicap. Ongeveer 
13.000 mensen in Nederland zijn doof, 
waaronder ook veel kinderen. Deze kinderen 
leren gebarentaal en dat is erg handig. Maak 
een overzicht van het gebarenalfabet en laat 
zien dat je het hele alfabet kunt spellen. 
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Anti-pesten 

In Nederland wonen veel verschillende mensen, 
met verschillende achtergronden en soms ook 
met een handicap. Kinderen die ‘anders zijn’, 
door hun huidskleur, intelligentie of gedrag 
worden nog al eens gepest door andere 
kinderen, hierdoor gaan ze zich vaak  verdrietig 
en alleen voelen. Maak een poster waarop je 
laat zien dat je tegen pesten bent.  

In Nederland wonen veel verschillende 
mensen, met verschillende achtergronden en 
soms ook met een handicap. Kinderen die 
‘anders zijn’, door hun huidskleur, intelligentie 
of gedrag worden nog al eens gepest door 
andere kinderen, hierdoor gaan ze zich vaak  
verdrietig en alleen voelen. Maak een poster 
waarop je laat zien dat je tegen pesten bent 
en wat je kunt doen tegen pesten. 

In Nederland wonen veel verschillende 
mensen, met verschillende achtergronden 
en soms ook met een handicap. Kinderen 
die ‘anders zijn’, door hun huidskleur, 
intelligentie of gedrag worden nog al eens 
gepest door andere kinderen, hierdoor gaan 
ze zich vaak  verdrietig en alleen voelen. 
Maak met je horde een toneelstukje dat gaat 
over pesten. Loopt het verhaal goed af? En 
waar kwam dat door?  
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Multicultureel 

In Nederland wonen veel verschillende mensen, 
veel van hen komen ook uit een ander land. 
Sommigen van hen wonen hier al jaren. Door de 
vele verschillende mensen wordt Nederland ook 
wel eens een multiculturele samenleving 
genoemd. Multi betekent veel, dus eigenlijk 
wonen wij in een vele-culturen samenleving.  
Maak een collage op een groot vel papier van 
verschillende  mensen die in Nederland wonen, 
is dat niet een kleurrijke verzameling?  

In Nederland wonen veel verschillende 
mensen, veel van hen komen ook uit een 
ander land. Sommigen van hen wonen hier al 
jaren. Door de vele verschillende mensen 
wordt Nederland ook wel eens een 
multiculturele samenleving genoemd. Multi 
betekent veel, dus eigenlijk wonen wij in een 
vele-culturen samenleving.  Kies een 
bevolkingsgroep uit die in Nederland woont 
(bijvoorbeeld Turken, Marokkanen, 
Chinezen, Indonesiërs). Maak een collage 
over deze bevolkingsgroep. Wat is er zo 
bijzonder aan hun cultuur? Laat dat in 
plaatjes zien. 

In Nederland wonen veel verschillende 
mensen, veel van hen komen ook uit een 
ander land. Sommigen van hen wonen hier 
al jaren. Door de vele verschillende mensen 
wordt Nederland ook wel eens een 
multiculturele samenleving genoemd. Multi 
betekent veel, dus vele-culturen 
samenleving. Zoek een bevolkingsgroep uit 
die in Nederland woont (bijvoorbeeld Turken, 
Marokkanen, Chinezen, Indonesiërs). Ga 
naar de bibliotheek/zoek op internet naar het 
verhaal van deze mensen en zoek plaatjes 
bij hun verhaal. Wanneer zijn ze naar 
Nederland gekomen, hoeveel mensen met 
deze afkomst wonen er in Nederland, 
waarom zijn ze hier naar toe gekomen?  
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SIRE 
 

SIRE is een organisatie die speciale 
televisiereclames maakt. In hun reclame 
verkopen ze geen producten zoals speelgoed, 
maar willen ze dat mensen gaan nadenken over 
een probleem wat er in Nederland is. SIRE heeft 
bijvoorbeeld reclames gemaakt die mensen er 
op moet wijzen dat je kunt opstaan in de bus 
voor een oudere, of dat je misschien pleegouder 
kunt worden of orgaandonor. Kijk op de website 
van SIRE naar de verschillende filmpjes. Welk 
filmpje vind jij het beste en waarom? Vertel dit 
aan je leiding.  
Tip! Wil je filmpjes zien van SIRE? Ga dan naar 
www.sire.nl  

SIRE is een organisatie die speciale 
televisiereclames maakt. In hun reclame 
verkopen ze geen producten zoals 
speelgoed, maar willen ze dat mensen gaan 
nadenken over een probleem wat er in 
Nederland is. SIRE heeft bijvoorbeeld 
reclames gemaakt die mensen er op moet 
wijzen dat je kunt opstaan in de bus voor een 
oudere, of dat je misschien pleegouder kunt 
worden of orgaandonor. Kijk op de website 
naar de filmpjes van SIRE, welk filmpje vind 
jij het beste en waarom? Maak samen met 
een paar welpen  een toneelstukje van één 
van de filmpjes en voer dit op voor je horde.  
Tip! Wil je filmpjes zien van SIRE? Ga dan 
naar www.sire.nl 

SIRE is een organisatie die speciale 
televisiereclames maakt. In hun reclame 
verkopen ze geen producten zoals 
speelgoed, maar willen ze dat mensen gaan 
nadenken over een probleem wat er in 
Nederland is. SIRE heeft bijvoorbeeld 
reclames gemaakt die mensen er op moet 
wijzen dat je kunt opstaan in de bus voor 
een oudere, of dat je misschien pleegouder 
kunt worden of orgaandonor. Bedenk een 
onderwerp waar SIRE een reclame over kan 
maken, iets waarmee je de wereld om je 
heen beter maakt. Je maakt, samen met 
andere welpen, een toneelstukje over je 
eigen probleem/onderwerp. Voer dit 
toneelstukje op.  
Tip! Wil je filmpjes zien van SIRE? Ga dan 
naar www.sire.nl 

 
 
 


