
Bouw een school voor 
Kintu Kimune 

Doel van het spel 

Elk spelgroepje dat deelneemt aan het spel, heeft de opdracht om één klaslokaal te bouwen voor Kintu Kimune.  
Het klaslokaal kost ongeveer 16000 euro.  We blijven in dit spel in euro rekenen omdat de Congolese frank (CDF) 
telkens met een factor 1100 zou moeten vermenigvuldigd worden en er geen biljetten van 100 000 CDF bestaan. 
We werken liever niet met pakken valuta en in Euro valt dit nog mee.  Maar misschien is het goed de leerlingen 
daarop attent te maken :  
De volledige inrichting van het lokaal kost 450 euro.  
Gedurende het spel moet elk spelgroepje: (samen 16000 euro) het volgende verzamelen: 3 pakken stene, 1 dak, 1 
deur en 3 vensters. Maar voor zit dit allemaal kunnen kopen moeten ze eerst werkmateriaal verwerven: een fiets, 
troffel, emmer en helm; een betonmolen en een zaagmachine.  
Is het lokaal af, dan kan ook de inrichting gekocht worden bij de schoolwinkel: griffels, leien, bankjes een 
schoolbord en krijt. (eventueel kan de spelleider beslissen om het spel af te sluiten bij de ruwbouw) 
Onderlinge kopen en verkopen zijn toegestaan.  
Gedurende het spel passeren de spelers ook over velden met “vraagtekens”: dan moet een kaartje genomen 
worden bovenop het stapeltje.  De vraag/opdracht wordt gelezen en uitgevoerd. Soms met winst, soms met 
verlies…  
 
Nota: bij de afwerking van het spel merkte ik op dat er veel te weinig baar geld is meegegeven bij de afdrukken.  Je 
mag rekenen op 4000 euro per spelgroepje. De laatste bladzijde van dit pakketje is al goed voor 6000 euro. Een 
paar afdrukken van dit blad zullen wel volstaan.  
 
 

 
 
Tot slot: als je dit spel gebruikt, wil je dan een feedbackje sturen naar marc.willems.engelhoek@telenet.be Ik 
hengel niet naar een bedankje, maar wel naar feedback om je een volgende keer beter te dienen.  
 
Wie graag een WORD-doc heeft van bepaalde bestanden, kan dit ook via deze email vragen.  
 
Bij deze ook een oproep naar animatoren in de scholen die voor hun school eens een groot spel zonder grenzen 
willen organiseren in het kader van de Zuidactie. Stuur een berichtje naar het zelfde mailadres. Bij voldoende 
interesse wagen we ons aan een voorzet één van de volgende jaren.  
  

mailto:marc.willems.engelhoek@telenet.be


Spelregels 

Wat doen de spelers?  

 1. Elke spelersgroep heeft één pion waarmee hij over het 
baksteenparcours op het spelbord.  

 2. De richting van de pijlen wordt altijd gerespecteerd. De spelers 
gooien om beurten met één teerling.  

 3. De pion (zelf te zoeken) staat bij de start op “start” en elk groepje 
ontvangt er al meteen 3000 euro cash van de bank. Dat krijgen ze 
ook bij elke passage van “start”. (tijdens het tellen het veld 
passeren is dus voldoende) 

 

 

4. Passeer je een vrachtwagen, dan betaal je 150 euro aan de bank 
of aan de eigenaar van de vrachtwagen. (tijdens het tellen het veld 
passeren is dus voldoende, voor een eigenaar is dat kassa-kassa) 

5. Je kan (maar moet niet) een vrachtwagen aankopen bij de bank. 
Daarvoor moet je wel op een speelvlak met een vrachtwagen 
staan. De speelveldjes met de vrachtwagens hebben een unieke 
kleur, van elke kleur is er maar één vrachtwagen aanwezig. Als een 
vrachtwagen verkocht is, kan alleen de bezitter hem nog aan jou 
verkopen. Kost 1500 euro 

 

 

6. Elk groepje MOET een fiets aankopen. Daarvoor moet je staan op 
een speelvlakje waarop een fiets staat afgebeeld. Je betaalt aan de 
bank 300 euro. Je MOET één en slechts één fiets aankopen.  Die 
heb je nodig om water te halen, water krijg je gratis bij de 
waterput (als je op één van de vier speelvelden landt).  

Bouwpunt 7. Sta je op een BOUWPUNT-veldje, dan kan je telkens  één (en 
slechts één)van de volgende dingen aankopen: (je hebt dat 
gereedschap nodig om later bouwmateriaal aan te kopen) 

 

a. Troffel, helm en emmer: 50 euro 

 

b. Zaagmachine om de dakspanten bij te zagen. 300 euro 

 

c. Betonmolen: 500 euro 

 

8. Kom je op een veldje met een waterput en beschik je over een 
fiets, dan krijg je gratis een emmer water. Die heb je ook nodig 
vooraleer je de bouw kunt starten.  
Zonder fiets geen water.  

 9. Je beschikt over een bouwplaat met een grijze afbeelding van het 
te bouwen klaslokaal. Op elk moment kan je bij de bank 
bouwmateriaal kopen in deze volgorde:  



 

a. 3 pakken stenen van elk 3000. Je kan dit alleen aankopen 
als je al een fiets en troffel, helm en emmer water hebt.  

 
b. 1 dak: 3000 euro: je kan dit alleen aankopen als je al een 

zaagmachine hebt.  

      

c. 1 deur van 1000 euro 
d. 3 vensters van 1000 euro elk 

 10. Heb je je materiaal samen, dan mag je aan de andere spelers alles 
verkopen wat je niet meer nodig hebt: fietsen vrachtwagens, klein 
gerief… Opgelet, als je dan een veldje met een vrachtwagen 
passeert, zal je misschien voor je eigen vrachtwagen moeten 
betalen. Je mag verkopen tegen een zelf gekozen prijs. Misschien 
heb je nog net 1000 euro nodig om je laatste venster te kopen en 
wil iemand voor die prijs je vrachtwagen wel overnemen…  

? 
11. Passeer je een veld met een vraagteken, dan zal de bankier een 

kaartje nemen en je voorlezen wat er op staat. Soms zal je geld 
krijgen bij een goed uitgevoerde opdracht, soms zal je moeten 
geven…  

School-
winkel 

12. Tot slot kan je ook schoolmateriaal kopen: (dit hangt af van de 
voorziene speltijd)  

 a. Griffels: 50 euro (voor 100 stuks) 
b. Leien: 50 euro voor 100 stuks 
c. Bankjes: 100 euro per 5 stuks 
d. Bord: 200 euro  
e. Krijt: 50 euro voor 10 dozen. 

 13. Geld wisselen kan bij de bank.  
  

Wat doet de bank?  

1. Elke spelersgroep krijgt bij de start 2000 euro.  Bij elke passage over de start krijgen ze opnieuw 2000 euro.  
2. De bank int de opbrengsten van de passage van de vrachtwagen voor zover die nog niet verkocht is: 150 

euro. Wenst een speler een vrachtwagen aan te kopen, dan kan dit voor 2000 euro. Kapitaalkrachtige 
spelers kunnen meerdere vrachtwagens aankopen.  

3. Je verkoopt fietsen: 300 euro. Elk groepje mag maar één fiets aankopen.  Dit kan alleen maar op het 
veldje met een afbeelding van een fiets.  

4. Je regelt ook alle verkopen van de andere velden, maar die mag je alleen toestaan onder bepaalde 
voorwaarden. Zie verder : tabel met de aankopen in volgorde.  

5. De bank beheert ook dit reglement.  Bij het begin van het spel wordt dit met de spelers overlopen. 
Vermits er ook de antwoorden op de kansvragen in staan, mag de bankbeheerder de papieren nooit te 
grabbel gooien.  

6. De kanskaarten (met “?”) worden bij het begin van het spel goed door elkaar geschud.  Het is niet de 
bedoeling dat de kaarten in numerieke volgorde worden opgenomen. De nummers laten alleen toe om de 
antwoorden op de opdrachten snel terug te vinden.  

7. Het is goed dat de onderstaande tabel wel aan de groepjes gegeven wordt, zodat ze zich een idee kunnen 
vormen van wat en wanneer ze waar kunnen aankopen.  

8. Op de voorgedrukte bladen met eurogeld is er per blad slechts 2000 euro voorzien.  Dit is echt te weinig. 
Er moet minstens 4000 euro per spelgroep aangelegd worden. Anders zal de bank in “geldnood” geraken. 
Werk je liever niet met geld, dan is het misschien aangewezen om geld gewoon te tellen op een rekening: 
de bank schrijft/schrapt de bedragen dan telkens op een lijst.  



Tabel aankopen in volgorde: nuttig zowel voor de bank als voor de spelgroepjes.  

 

Volgorde 
Wat?  
 

Wat kost het?  
 

Wat moet je hebben voor je mag 
aankopen?  

1. Gereedschappen: alleen aan te kopen bij een 
bouwpunt.  

 

 Fiets 300 euro Geen belangrijke voor-aankoop te doen.  
De aankoopvolgorde is willekeurig.   Troffel 

Helm  
Emmer 

50 euro (samen) 

 Cementmolen 500 euro 
 Zaagmachine 300 euro 
 Vrachtwagen 1500 euro Nooit verplicht 

2. Wat krijg je bij de waterput?  

 

 

 Water Gratis Je kan geen muren of zo kopen als je water 
uit een waterput verworven hebt.  
Je moet een fiets hebben vooral je water kan 
afhalen.  

3. Bouwmaterialen: kunnen rechtstreeks bij de bank 
gekocht worden. 

 

 Bakstenen 3000 euro per deel (3 
delen vereist.) 

Troffel, helm en emmer 
Water (gratis te halen bij de bronnen) 
Cementmolen 

 Dak 3000 euro Zaagmachine 
 Venster 1000 euro per 

venster.(3vensters 
vereist) 

Bakstenen en dak.  

4. Schoolbenodigdheden 
 

 Griffel 50 euro Er kunnen maar schoolbenodigdheden 
aangekocjt worden als de ruwbouw van het 
klasje af is.  

 Leiene 50 euro 
 Bankje 100 euro 
 Schoolbord 200 euro 
 Krijt 50 euro 
 
  



 



Opdrachtenblad voor de bank

Nummer Spelopdracht Tekst spelkaart Antwoord

0 Naamgevingen van Congo In deze fiches hebben we het voortdurend 
over "Congo". Maar het land heeft in de loop 
der tijden wel diverse namen gehad. Voor 
elke naam die je correct opsomt ontvang je 
250 euro

Kongo‐Vrijstaat van 1884 tot 
1908
Belgisch‐Kongo 1908 tot 1960
Republiek van Kongo 1960 tot 
1971
Republiek van  Zaïre  1971 tot 
1997
Democratische Republiek Congo 
vanaf 1997

1 Bij de ochtendseremonie 
staan alle leerlingen mooi 
in het gelid op de 
speelplaats

De directies is in zijn nopjes.  Want alle 
leerlingen hebben geld verzameld voor de 
bouw van nieuwe lokalen. 
Dit spelgroepje krijgt 500 euro uit de handen 
van de directie.

2 Fietsen om te winnen. Er is een beentje gebroken op de school. Als 
je een fiets hebt, dan mag je er snel mee naar 
het dorp rijden om de dokter te verwittigen. 
Je ontvangt dan 500 euro. 
(geen fiets geen geld).

3 Wat een mooie 
vrachtwagen heb je daar.

Je hebt fijn meegeholpen bij het herstellen 
van de klaslokalen. Als dank krijg je een 
vrachtwagen (als er nog een vrachtwagen 
over is. )

4 Wat kweek je in de tuin? Noem een 2‐tal groenten die in centraal 
afrika gekweekt worden voor consumptie.

Bakbananen, maniok, 
sperziebonen,

5 In Afrika kan je de big five 
spotten…

In Afrika kan je de big five spotten.  Je 
verdient 500 euro als je ze ook kunt 
opsommen.

Olifant, neushoorn, leeuw, 
luipaard en buffel.

6 In Congo wordt bijzonder 
veel aan mijnbouw gedaan.

Kan je 4 ertsen opnoemen die in Congo 
gedolven worden, je verdient 100 euro per 
erts.

koper, ijzer, kobalt en coltan

7 Ooit was Congo een 
kolonie.

Wie was het souvereine staatshoofd van de 
Congo vrijstaat bij de oprichting ervan in 
1885?  Als je het weet, dan krijg je 500 euro

Koning Leopold II
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Nummer Spelopdracht Tekst spelkaart Antwoord

8 Ooit was Congo een 
kolonie.

Het staatshoofd van de Congo Vrijstaat liet 
de inwoners een belasting betalen in natura. 
Welk natuurlijk product uit het melksap van 
sommige bomen kwam daarvoor in 
aanmerking?  Je ontvangt 500 euro bij een 
juist antwoord

Rubber werd geëxporteerd voor 
de fabricage van luchtbanden. 
Dunlop was de uitvinder en 
eerste producent.

9 Een mysterieus erts. Welk mysterieus erts wordt in Congo 
gedolven en is uiterst belangrijk voor de 
productie van electronica schakelingen. Kan 
je dit vinden, dan win je  1000 euro.

Coltan is een erts dat de 
mineralen columbiet en 
tantaliet bevat. De naam is een 
samenstelling van de namen van 
deze mineralen. Het erts wordt 
onder meer gewonnen in 
sommige Afrikaanse landen, 
waaronder in het oosten van de 
Democratische Republiek Congo 
(Kivu). De grootste producent is 
Australië.

Uit coltan worden niobium 
(vroeger columbium geheten) 
en tantaal gewonnen. Dit laatste 
element wordt in poedervorm 
gebruikt bij de productie van 
kleine elektrolytische 
condensatoren (tantaal‐elco's), 
die worden gebruikt in mobiele 
telefoons, spelcomputers, pc's, 
laptops en andere elektronische 
apparaten waar kleine elco's 
nodig zijn.

10 Doctor Livingstone I 
presume

Wie sprak de legendarische woorden "doctor 
Livingstone I presume". Als je het weet, 
ontvang je 500 euro.

Henry Morton Stanley: 
Stanley was erop uitgestuurd 
om Livingstone te zoeken in 
Afrika.  Na lange tochten,  op 10 
november 1871 ontmoetten de 
twee elkaar in Ujiji. Stanley 
sprak bij de ontmoeting de later 
legendarische woorden "Dr. 
Livingstone, I presume?" ("Dr. 
Livingstone, naar ik mag 
aannemen?")
Stanley zou later door Leopold II 
aangezocht worden om Congo 
te koloniseren.

11 De Congostroom Livingstone was zijn hele leven op zoek naar 
de bronnen van een andere, bijzonder lange 
stroom in Afrika.  Welke stroom? Een juist 
anwoord levert je 500 euro op.

De Nijl

maandag 19 januari 2015 Pagina 2 van 9



Nummer Spelopdracht Tekst spelkaart Antwoord

12 Staatshoofden Na de onafhankelijkheid werd Congo geleid 
door 4 staatshoofden, 2 ervan uit de zelfde 
familie.  Kan je 2 staatshoofden opnoemen? 
Het levert je per naam 500 euro op.

Kabila , Mobutu, Kasavubu.

13 Naamsverandering Onder Mobutu kreeg Congo tijdelijk een 
andere naam.  Welke?  Je ontvangt 500 euro 
als je 't weet.

Zaïre.

14 Onze Koningen. Welke koningen waren van bij de oprichting 
in 1885 tot aan de onafhankelijkheid in 1959 
het staatshoofd van Congo? Je krijgt 300 
euro per juist antwoord.

Leopold II, Albert I, Leopold III, 
Boudewijn I

15 Hoe heten die buurlanden 
ook weer?

Congo is bijzonder uitgestrekt. Geen wonder 
dat het aan een pak buurlanden grenst.  
Noem er 5 op en je verdient 200 euro per 
juist antwoord.

Congo‐Brazzaville, de Centraal‐
Afrikaanse Republiek, Zuid‐
Soedan, Oeganda, Rwanda, 
Burundi, Tanzania, Zambia, 
Angola alsmede de exclave 
Cabinda van Angola. Het is een 
voormalige Belgische kolonie. 
Kongo betekent "jager" in het 
Kikongo, een van de 
oorspronkelijke talen die in het 
zuidwesten van Congo wordt 
gesproken en was eveneens de 
naam van een prekoloniaal 
koninkrijk. In de periode 1971‐
1997 werd het land Zaïre 
genoemd.

16 De centraal Afrikaanse 
meren

In het Oosten wordt begrensd door een 4‐tal 
meren?  Noem 2 meren.  Per juist antwoord 
ontvang je 300 euro.

Grootste meer (in oppervlakte 
en volume) én het meer met de 
meeste vissen: Tanganyikameer
Andere grote meren: het 
Albertmeer, het Edwardmeer en 
het Kivumeer. 
Deze meren bevinden zich 
allemaal aan de oostgrens van 
Congo‐Kinshasa.

17 Vegetatie In Congo komen 3 types van vegetatie voor. 
Welke zijn dat? 300 euro per juist antwoord.

In Congo‐Kinshasa komen er 3 
soorten vegetatie voor:

Bossavanne
Grassavanne
Tropisch regenwoud
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18 De 10 provincies van Congo Per juist opgesomde provincie van Congo 
ontvang je 150 euro.  Heb je ze alle 10 
(zonder hulp van internet), dan verdubbelt je 
score.

Het land is onderverdeeld in 10 
provincies (provinces) en 1 
stadsprovincie (ville), de 
hoofdstad Kinshasa. In 2006 
werd een wet aangenomen 
waardoor de indeling werd 
gewijzigd naar 25 provincies. 
Deze herindeling werd echter 
niet uitgevoerd.

Bandundu
Neder‐Congo
Evenaarsprovincie
West‐Kasaï
Oost‐Kasaï
Katanga
Kinshasa
Maniema
Noord‐Kivu
Orientale
Zuid‐Kivu

19 Laatste Belgische 
staatshoofd

Wie was het laatste Belgische staatshoofd in 
Congo? Juist?  Je ontvangt dan 300 euro.

Koning Boudewijn

21 Hoe zet je muren recht op 
elkaar

Om 2 muren een mooie rechte hoek te laten 
vormen, heb je doodgewoon 3 gespannen 
touwen nodig van 3m, 5m en 4m. Op welk 
eenvoudig meetkundig principe berust dit? 
Vind je het antwoord, dan ontvang je 600 
euro.

De drie lengtes vormen samen 
de 3 zijden van een 
rechthoekige driehoek : 
3²+4²=5² .  Dit berust dus op de 
stelling van Pythagoras. (het 
ezelsbrugje)

22 Gronstoffen voor mortel Welke 4 bestanddelen heb je nodig om een 
stevige mortel te draaien met de 
cementmolen. Je ontvangt 200 euro per juist 
bestanddeel.

Cement; zand; water en een 
scheutje mortelolie. 
(compactuna)

23 Hoeveel water moet je 
halen bij de bron?

Op één zak cement van 25 kg moet je 
ongeveer 18 liter water toevoegen.  Hoeveel 
km heb je afgelegd naar de bron als je één 
ton cement verwerkt hebt en je het water 
ophaalt in een tank van 25 l op je 
fietsstoeltje.  De bron is 7 km van je bouw 
vandaan. 1000 euro voor een juist antwoord.

Voor 1000kg cement heb je 720l 
water nodig (regel van 3) 
720 l water haal je op met 28,8 
watertanken.  
Natuurlijk moet je daarvoor 29 
keer heen en weer gaan. 
Heen en terug is 2*7=14km.
Dat wordt dus 398 km
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24 Tropisch hardhout Veel van het tropisch hardhout dat we in 
België gebruiken is afkomstig van Congo, of 
Brazlië. Wat maakt dat het ontginnen van 
tropisch hardhout zo nefast is voor het 
tropisch regenwoud?  500 euro voor een 
aanvaardbare uitleg.

Het regenwoud is een 
natuurlijke vegetatie, dikwijls op 
arme bodems.  De vegetatie is 
zeer divers. Dat betekent dat 
bomen die interessant zijn voor 
de exploitatie zeer ver uit elkaar 
kunnen staan.  Om die bomen te 
oogsten, zal men ook alle 
andere moeten kappen, 
daardoor vermindert de 
oppervlakte van het regenwoud 
in snel tempo…

25 Hoeveel bakstenen heb je 
nodig voor één klasje.

In Kintu Kimune wil men klasjes bouwen van 
7 op 8m en 3 hoog. Hoeveel vierkante meter 
muur is dat? Hoeveel stenen heb je daarvoor 
nodig als die stenen 19 cm breed, 19 cm 
hoog en 35 cm lang zijn?  (500 euro per juist 
antwoord)

De omtrek van het gebouw is 
(7+8)*2= 30 m, de hoogte 3m , 
dus de oppervlakte is dus 90m² 
(dak en vloer tellen natuurlijk 
niet mee) 
Een baksteen heeft een 
zijoppervlak van 0,19*0,35m²= 
0,0665m² voor 90m² zijn er dus : 
90m²/0,0665m²= 1353,38 
stenen. Afgerond 1354 stenen 
(delen kan je niet kopen).

26 Wat kost de bouw? Experten rekenden na dat één klasje van 
Kintu Kimune zowat 16625 euro zou kosten.  
Hoeveel betaal je daarvoor in de Republique 
democratique  Congo als je weet dat de 
koers op 16 januari voor één euro 1083,36 
CDF bedraagt. Een makkie, dus je krijgt maar 
200 euro als je het juist hebt.

Dat kost in Congolese Frank : 
18010860 CDF

27 Diefstal in Congo De nieuw gebouwde klasjes in Congo zullen 
goed moeten beveiligd zijn, want uit de 
huidige gebouwen werd zowat alles gestolen 
wat niet vast zat. Stel dat je darvoor 3‐
puntssloten installeert. Moet je dan de 
sleutel 1 of 3 keer of meerdere keren 
omdraaien, moet je dan elk van de 3 punten 
apart sluiten, wordt je dan per GSM van 
inbraak verwittigd?
Als je juist raadt, dan ontvang je 500 euro.

Omdat zo'n slot meer wrijving 
geeft dan een éénpuntsslot, zal 
de sleutel meerdere keren 
moeten omgedraaid worden.
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Nummer Spelopdracht Tekst spelkaart Antwoord

28 Hoeveel dakpannen? Op het dak van je ideale klaslokaal ligt een 
dak in de vorm van een piramide.  Maar 
hoeveel dakpannen van 30cm op 20cm heb 
je daarvoor nodig? Het lokaal meet 8 op 8 m, 
en de top van het dak steekt 3 m boven de 
rand uit.  Je mag er dus van uit gaan dat het 
totale dakoppervlak uit 4 gelijke driehoeken 
bestaat.  (je hoeft geen rekening te houden 
met het feit dat een driehoekig dak op de 
randen veel halve pannen nodig heeft. ) 
Heb je het helemaal juist, dan krijg je 1500 
euro.  Zit er een rekenfout in je berekening 
(maar geen denkfout!), dan ontvang je 500 
euro.  Heb je ernaar geklopt, of opgegeven, 
dan betaal  je 200 euro.

De 4 gelijke dak oppervlakken 
hebben elk een basis van 8m. De 
hoogte van zo'n driehoek is de 
hypothenusa van 3m  (hoogte) 
op 4m (halve breedte van het 
lokaal) dat is eenvoudig 5m. Per 
dakoppervlak bedraagt de 
oppervlakte dus 5m*8m/2 = 
20m².  Zo zijn er samen 4 
oppervlakken, dus 80m². 
Eén dakpan heeft een oppervlak 
van 0,3m*0,2m= 0,06m². 
Voor 80m² heb je dus 
80m²/0,06m²= 1333,33 
dakpannen nodig.  Afgerond 
1334 pannen.

29 Spelletje Teken vlug een raster van 4 op 4 op papier.  
Duid een ander spelgroepje aan en speel 
samen OXO.  Het groepje dat dit kaartje trok 
mag starten.  Wie het meest OXO's kan 
volmaken is gewonnen en wint 500 euro.

30 Spelletje Alle spelgroepjes doen mee: elk groepje 
maakt een zo hoog mogelijke piramide met 
vindmateriaal uit de eigen boekentassen (of 
iets anders uit de omgeving). De hoogste 
piramide krijgt 1000 euro, de volgende 500 
en zo verder 200  euro voor het derde 
groepje.

31 Spelletje zonder Euh Je vertelt alles over Kintu Kimune wat je 
maar weet, alleen mag je geen "Euh" 
zeggen.  1 speler uit de groep voert de 
opdracht uit. Je krijgt 500 euro als je het één 
minuut vol houdt.

32 Petanque met krijtstompjes Alle groepjes doen mee en zoeken zich per 
groep een kleur van krijt uit.  Er wordt een 
cirkeltje getekend en de spelers gaan er 5 m 
vandaan staan.  Alle spelers gooien (om 
beurt of tegelijkertijd) hun krijtje naar het 
cirkeltje.  De groep met het meeste krijtjes 
erin krijgt 800 euro, de tweede 500 euro, de 
derde 200 euro.

33 Slangen in Afrika De zwarte mamba, is de meest giftige en 
grootste gifslang in Centraal Afrika.  Waarom 
wordt ze "Zwarte Mamba" genoemd? (500 
euro voor een juist antwoord)

Als ze haar bek openspreid bij 
een aanval, dan kijk je recht in 
een donker, zwart gekleurde 
keel.
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34 Zorg dat je geen "motten" 
krijgt.

Kies een speler uit een ander spelgroepje. Ga 
tegenover elkaar staan, met de handen in 
bidhouding en de toppen van de 
middelvingers tegen elkaar.  Om beurten 
mag je nu proberen bliksemsnel met de 
rechterhand de tegenspeler een "mot" te 
geven op zijn gevouwen handen.  De 
tegenspeler mag natuurlijk zijn handen 
wegtrekken van zodra de speler zijn vingers 
laat loskomen. De speler die het meest 
geslaagde motten in één minuut uitdeelt, 
wint en ontvangt 600 euro.

35 Wie is de sterkste 
bouwvakker?

Alle groepjes doen mee en vaardigen één 
sterke armworstelaar af naar de competitie. 
Per twee gaan de spelers tegenover elkaar 
zitten en doen een spelletje armworstelen. 
Als er meerdere rondes zijn, nemen 
verliezers en winnaars het opnieuw tegen 
elkaar op.  Het winnende groepje ontvangt 
1000 euro, de tweede 500, de derde 200.

36 De leeuwen Leeuwen zijn fantastische dieren en kunnen 
grote prooien aan die ze met de hele familie 
oppeuzelen. Welk van de volgende 
uitspraken zijn juist: (Juist gegokt? 500 euro) 
A. De leeuwen zijn de snelste dieren op de 
savanne en kunnen elke prooi inhalen. 
B. Leeuwen jagen vanuit de struiken en 
bespringen hun prooi door er op neer te 
ploffen. 
C. Leeuwen jagen in groep, zijn vlug uitgeput, 
maar lossen elkaar onderling af.

Antwoord C.

37 Waarom NEUShoorn? De witte neushoorn is een gigantisch dier dat 
in het noorden van Congo voorkomt. 
Maar waarom wordt het dier met uitsterven 
bedreidgd door stropers? 
Waaruit bestaat de "hoorn" van de 
neushoorn?
500 euro per juist antwoord.

Men wil de neus oogsten die 
brengt gigantisch op op de 
zwarte markt in het oosten.  
Men denkt dat het vermalen 
poeder van de hoorn een sterk 
libido versterkend middel is. 
De hoorn bestaat uit aaneen 
gekit haar.
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38 Wat heb je toch grote 
oren…

De afrikaanse olifant heeft bijzonder grote 
oren. Wat is hun voornaamste functie: 
A. Door met de oren te wapperen kunnen 
olifanten de insecten rond hun lijf wegjagen. 
B. De oren zijn gigantische radiatoren 
waarmee de olifanten hun lichaam kunnen 
koelen
C. Wanneer olifanten snel willen lopen en ze 
hebben mee‐wind, dan spreiden ze hun oren 
uit en ze profeteren dan van de rugwind.
Goe gegokt: 500 euro.

Antwoord B.

39 Luipaarden vermijd je best Luipaarden komen ook voor in Congo. Ze 
lijken heel sterk op de panter, maar wat is 
hun opvallend verschil? 
A. de ruitjes op hun vacht. 
B. De panter is gewoon een zwart gekleurd 
luipaard.
C. Luipaarden leven overdag, panters 's 
nachts.
Juist gegokt?  Je krijgt dan 500 euro.

Panter is zwart gekleurd.

40 Ze zien er zo lief uit… Buffels zijn savannedieren en zeker geen 
koeien om zonder handschoenen aan te 
pakken. Welke van de onderstaande 
statements is juist: 
A. de Buffel leeft in grote groepen in de 
savanne. 
B. Buffels zijn typische nachtdieren die 's 
nachts actief zijn. 
C. Buffels hebben leverbotten in hun maag 
die hen beschermen tegen micro‐organismen.
Juist gegokt?  Je krijgt dan 500 euro.

Antwoord A

41 Ken je Kintu Kimune? Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in een 
klas in Kintu Kimune
A.20
B.50
C.90
Juist gegokt?  Je krijgt dan 500 euro.

Gemiddeld 50

42 Cinqué Cents? Wat betekent de naam "Cinqué Cents?"
A. Het verwijst naar 50 leerlingen die elk 100 
Congolese Frank moeten betalen voor ze de 
klas binnen mogen. 
B. Cinqué Cents is het bedrag in CDF dat een 
landarbeider krijgt voor één dag werken. 
C. Is de kostprijs van de populaire geestrijke 
drank die overal op het platte land gestookt 
wordt. 
Als je 't weet krijg je 800 euro

Cinqué Cents is de naam van de 
zelfgestookte drank van de 
mama van Kibambe uit het 
zesde leerjaar. Dus antwoord C. 
De drank wordt gestookt uit 
maïs en maniok.
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43 De vrees van Directeur 
Kanyinda

Wat is de grootste vrees van Directeur 
Kanyinda. 
A. Dat de klasjes bij een fikse regenbui 
instorten. 
B. Is bang om te sterven; vooral omdat hij al 
oud is (65j)
C. Dat één van de big five ooit de school 
binnenvalt en een ravage aanricht. 
Goed gegokt? Je wint 500 euro

Antwoord B: Is bang om te 
sterven; vooral omdat hij al oud 
is

44 Oh ramp Er is tijdens de nacht een verschrikkelijk 
onweer losgebarsten.  Eén muur is 
omgevallen en niet meer te redden. 
(Geef één muur terug af)

45 Oh ramp De vrachtwagen die je naar Kinshasha 
stuurde is nog steeds niet terug. Je moet één 
beurt aan de kant.

46 Oh ramp Je vrachtwagen heeft pech: een as gebroken 
op de slechte weg. Je moet je laten 
wegslepen: kost 1000 euro.

47 Oh ramp De banden van je fiets zijn lek.  Je koopt 
nieuwe rustinnekes in de plaatselijke winkel 
en betaalt 100 euro.

48 Oh ramp Je zaag valt kapot en is niet meer te 
herstellen. (Zaag terug inleveren aan de bank)

49 Oh ramp De waterput is tijdelijk droog komen te 
staan: beurt overslaan.

50 Oh ramp Als donderslag bij helderen hemel valt de 
bliksem in op je dak: het dak brandt af. (Dak 
terug inleveren, als je er nog geen hebt: 
gewoon verder spelen)
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0
Naamgevingen van Congo
In deze fiches hebben we het voortdurend 
over "Congo". Maar het land heeft in de loop 
der tijden wel diverse namen gehad. Voor 
elke naam die je correct opsomt ontvang je 
250 euro

1
Bij de ochtendseremonie staan alle 
leerlingen mooi in het gelid op de 
speelplaats
De directies is in zijn nopjes.  Want alle 
leerlingen hebben geld verzameld voor de 
bouw van nieuwe lokalen.  Dit spelgroepje 
krijgt 500 euro uit de handen van de directie.

2
Fietsen om te winnen.
Er is een beentje gebroken op de school. 
Als je een fiets hebt, dan mag je er snel mee 
naar het dorp rijden om de dokter te 
verwittigen. Je ontvangt dan 500 euro.  
(geen fiets geen geld).

3
Wat een mooie vrachtwagen heb 
je daar.
Je hebt fijn meegeholpen bij het herstellen 
van de klaslokalen. Als dank krijg je een 
vrachtwagen (als er nog een vrachtwagen 
over is. )

4
Wat kweek je in de tuin?
Noem een 2-tal groenten die in centraal 
afrika gekweekt worden voor consumptie.

5
In Afrika kan je de big five 
spotten…
In Afrika kan je de big five spotten.  Je 
verdient 500 euro als je ze ook kunt 
opsommen.

6
In Congo wordt bijzonder veel aan 
mijnbouw gedaan.
Kan je 4 ertsen opnoemen die in Congo 
gedolven worden, je verdient 100 euro per 
erts.

7
Ooit was Congo een kolonie.
Wie was het souvereine staatshoofd van de 
Congo vrijstaat bij de oprichting ervan in 
1885?  Als je het weet, dan krijg je 500 euro

8
Ooit was Congo een kolonie.
Het staatshoofd van de Congo Vrijstaat liet 
de inwoners een belasting betalen in natura. 
Welk natuurlijk product uit het melksap van 
sommige bomen kwam daarvoor in 
aanmerking?  Je ontvangt 500 euro bij een 
juist antwoord



9
Een mysterieus erts.
Welk mysterieus erts wordt in Congo 
gedolven en is uiterst belangrijk voor de 
productie van electronica schakelingen. Kan 
je dit vinden, dan win je  1000 euro.

10
Doctor Livingstone I presume
Wie sprak de legendarische woorden 
"doctor Livingstone I presume". Als je het 
weet, ontvang je 500 euro.

11
De Congostroom
Livingstone was zijn hele leven op zoek naar 
de bronnen van een andere, bijzonder lange 
stroom in Afrika.  Welke stroom? Een juist 
anwoord levert je 500 euro op.

12
Staatshoofden
Na de onafhankelijkheid werd Congo geleid 
door 4 staatshoofden, 2 ervan uit de zelfde 
familie.  Kan je 2 staatshoofden opnoemen? 
Het levert je per naam 500 euro op.

13
Naamsverandering
Onder Mobutu kreeg Congo tijdelijk een 
andere naam.  Welke?  Je ontvangt 500 
euro als je 't weet.

14
Onze Koningen.
Welke koningen waren van bij de oprichting 
in 1885 tot aan de onafhankelijkheid in 1959 
het staatshoofd van Congo? Je krijgt 300 
euro per juist antwoord.

15
Hoe heten die buurlanden ook 
weer?
Congo is bijzonder uitgestrekt. Geen wonder 
dat het aan een pak buurlanden grenst.  
Noem er 5 op en je verdient 200 euro per 
juist antwoord.

16
De centraal Afrikaanse meren
In het Oosten wordt begrensd door een 4-tal 
meren?  Noem 2 meren.  Per juist antwoord 
ontvang je 300 euro.

17
Vegetatie
In Congo komen 3 types van vegetatie voor. 
Welke zijn dat? 300 euro per juist antwoord.



18
De 10 provincies van Congo
Per juist opgesomde provincie van Congo 
ontvang je 150 euro.  Heb je ze alle 10 
(zonder hulp van internet), dan verdubbelt je 
score.

19
Laatste Belgische staatshoofd
Wie was het laatste Belgische staatshoofd in 
Congo? Juist?  Je ontvangt dan 300 euro.

21
Hoe zet je muren recht op elkaar
Om 2 muren een mooie rechte hoek te laten 
vormen, heb je doodgewoon 3 gespannen 
touwen nodig van 3m, 5m en 4m. Op welk 
eenvoudig meetkundig principe berust dit? 
Vind je het antwoord, dan ontvang je 600 
euro.

22
Gronstoffen voor mortel
Welke 4 bestanddelen heb je nodig om een 
stevige mortel te draaien met de 
cementmolen. Je ontvangt 200 euro per juist 
bestanddeel.

23
Hoeveel water moet je halen bij de 
bron?
Op één zak cement van 25 kg moet je 
ongeveer 18 liter water toevoegen.  Hoeveel 
km heb je afgelegd naar de bron als je één 
ton cement verwerkt hebt en je het water 
ophaalt in een tank van 25 l op je 
fietsstoeltje.  De bron is 7 km van je bouw 
vandaan. 1000 euro voor een juist antwoord.

24
Tropisch hardhout
Veel van het tropisch hardhout dat we in 
België gebruiken is afkomstig van Congo, of 
Brazlië. Wat maakt dat het ontginnen van 
tropisch hardhout zo nefast is voor het 
tropisch regenwoud?  500 euro voor een 
aanvaardbare uitleg.

25
Hoeveel bakstenen heb je nodig 
voor één klasje.
In Kintu Kimune wil men klasjes bouwen van 
7 op 8m en 3 hoog. Hoeveel vierkante meter 
muur is dat? Hoeveel stenen heb je 
daarvoor nodig als die stenen 19 cm breed, 
19 cm hoog en 35 cm lang zijn?  (500 euro 
per juist antwoord)

26
Wat kost de bouw?
Experten rekenden na dat één klasje van 
Kintu Kimune zowat 16625 euro zou kosten.  
Hoeveel betaal je daarvoor in de Republique 
democratique  Congo als je weet dat de 
koers op 16 januari voor één euro 1083,36 
CDF bedraagt. Een makkie, dus je krijgt 
maar 200 euro als je het juist hebt.

27
Diefstal in Congo
De nieuw gebouwde klasjes in Congo zullen 
goed moeten beveiligd zijn, want uit de 
huidige gebouwen werd zowat alles gestolen 
wat niet vast zat. Stel dat je darvoor 3-
puntssloten installeert. Moet je dan de 
sleutel 1 of 3 keer of meerdere keren 
omdraaien, moet je dan elk van de 3 punten 
apart sluiten, wordt je dan per GSM van 
inbraak verwittigd? Als je juist raadt, dan 
ontvang je 500 euro.



28
Hoeveel dakpannen?
Op het dak van je ideale klaslokaal ligt een 
dak in de vorm van een piramide.  Maar 
hoeveel dakpannen van 30cm op 20cm heb 
je daarvoor nodig? Het lokaal meet 8 op 8 
m, en de top van het dak steekt 3 m boven 
de rand uit.  Je mag er dus van uit gaan dat 
het totale dakoppervlak uit 4 gelijke 
driehoeken bestaat.  (je hoeft geen rekening 
te houden met het feit dat een driehoekig 
dak op de randen veel halve pannen nodig 
heeft. )  Heb je het helemaal juist, dan krijg 
je 1500 euro.  Zit er een rekenfout in je 
berekening (maar geen denkfout!), dan 
ontvang je 500 euro.  Heb je ernaar geklopt, 
of opgegeven, dan betaal  je 200 euro.

29
Spelletje
Teken vlug een raster van 4 op 4 op papier.  
Duid een ander spelgroepje aan en speel 
samen OXO.  Het groepje dat dit kaartje trok 
mag starten.  Wie het meest OXO's kan 
volmaken is gewonnen en wint 500 euro.

30
Spelletje
Alle spelgroepjes doen mee: elk groepje 
maakt een zo hoog mogelijke piramide met 
vindmateriaal uit de eigen boekentassen (of 
iets anders uit de omgeving). De hoogste 
piramide krijgt 1000 euro, de volgende 500 
en zo verder 200  euro voor het derde 
groepje.

31
Spelletje zonder Euh
Je vertelt alles over Kintu Kimune wat je 
maar weet, alleen mag je geen "Euh" 
zeggen.  1 speler uit de groep voert de 
opdracht uit. Je krijgt 500 euro als je het één 
minuut vol houdt.

32
Petanque met krijtstompjes
Alle groepjes doen mee en zoeken zich per 
groep een kleur van krijt uit.  Er wordt een 
cirkeltje getekend en de spelers gaan er 5 m 
vandaan staan.  Alle spelers gooien (om 
beurt of tegelijkertijd) hun krijtje naar het 
cirkeltje.  De groep met het meeste krijtjes 
erin krijgt 800 euro, de tweede 500 euro, de 
derde 200 euro.

33
Slangen in Afrika
De zwarte mamba, is de meest giftige en 
grootste gifslang in Centraal Afrika.  
Waarom wordt ze "Zwarte Mamba" 
genoemd? (500 euro voor een juist 
antwoord)

34
Zorg dat je geen "motten" krijgt.
Kies een speler uit een ander spelgroepje. 
Ga tegenover elkaar staan, met de handen 
in bidhouding en de toppen van de 
middelvingers tegen elkaar.  Om beurten 
mag je nu proberen bliksemsnel met de 
rechterhand de tegenspeler een "mot" te 
geven op zijn gevouwen handen.  De 
tegenspeler mag natuurlijk zijn handen 
wegtrekken van zodra de speler zijn vingers 
laat loskomen. De speler die het meest 
geslaagde motten in één minuut uitdeelt, 
wint en ontvangt 600 euro.

35
Wie is de sterkste bouwvakker?
Alle groepjes doen mee en vaardigen één 
sterke armworstelaar af naar de competitie. 
Per twee gaan de spelers tegenover elkaar 
zitten en doen een spelletje armworstelen. 
Als er meerdere rondes zijn, nemen 
verliezers en winnaars het opnieuw tegen 
elkaar op.  Het winnende groepje ontvangt 
1000 euro, de tweede 500, de derde 200.

36
De leeuwen
Leeuwen zijn fantastische dieren en kunnen 
grote prooien aan die ze met de hele familie 
oppeuzelen. Welk van de volgende 
uitspraken zijn juist: (Juist gegokt? 500 euro)  
A. De leeuwen zijn de snelste dieren op de 
savanne en kunnen elke prooi inhalen.  B. 
Leeuwen jagen vanuit de struiken en 
bespringen hun prooi door er op neer te 
ploffen.  C. Leeuwen jagen in groep, zijn 
vlug uitgeput, maar lossen elkaar onderling 
af.



37
Waarom NEUShoorn?
De witte neushoorn is een gigantisch dier 
dat in het noorden van Congo voorkomt.  
Maar waarom wordt het dier met uitsterven 
bedreidgd door stropers?  Waaruit bestaat 
de "hoorn" van de neushoorn? 500 euro per 
juist antwoord.

38
Wat heb je toch grote oren…
De afrikaanse olifant heeft bijzonder grote 
oren. Wat is hun voornaamste functie:  A. 
Door met de oren te wapperen kunnen 
olifanten de insecten rond hun lijf wegjagen.  
B. De oren zijn gigantische radiatoren 
waarmee de olifanten hun lichaam kunnen 
koelen C. Wanneer olifanten snel willen 
lopen en ze hebben mee-wind, dan spreiden 
ze hun oren uit en ze profeteren dan van de 
rugwind. Goe gegokt: 500 euro.

39
Luipaarden vermijd je best
Luipaarden komen ook voor in Congo. Ze 
lijken heel sterk op de panter, maar wat is 
hun opvallend verschil?  A. de ruitjes op hun 
vacht.  B. De panter is gewoon een zwart 
gekleurd luipaard. C. Luipaarden leven 
overdag, panters 's nachts. Juist gegokt?  Je 
krijgt dan 500 euro.

40
Ze zien er zo lief uit…
Buffels zijn savannedieren en zeker geen 
koeien om zonder handschoenen aan te 
pakken. Welke van de onderstaande 
statements is juist:  A. de Buffel leeft in grote 
groepen in de savanne.  B. Buffels zijn 
typische nachtdieren die 's nachts actief zijn.  
C. Buffels hebben leverbotten in hun maag 
die hen beschermen tegen micro-
organismen. Juist gegokt?  Je krijgt dan 500 
euro.

41
Ken je Kintu Kimune?
Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in 
een klas in Kintu Kimune A.20 B.50 C.90 
Juist gegokt?  Je krijgt dan 500 euro.

42
Cinqué Cents?
Wat betekent de naam "Cinqué Cents?" A. 
Het verwijst naar 50 leerlingen die elk 100 
Congolese Frank moeten betalen voor ze de 
klas binnen mogen.  B. Cinqué Cents is het 
bedrag in CDF dat een landarbeider krijgt 
voor één dag werken.  C. Is de kostprijs van 
de populaire geestrijke drank die overal op 
het platte land gestookt wordt.  Als je 't weet 
krijg je 800 euro

43
De vrees van Directeur Kanyinda
Wat is de grootste vrees van Directeur 
Kanyinda.  A. Dat de klasjes bij een fikse 
regenbui instorten.  B. Is bang om te 
sterven; vooral omdat hij al oud is (65j) C. 
Dat één van de big five ooit de school 
binnenvalt en een ravage aanricht.  Goed 
gegokt? Je wint 500 euro

44
Oh ramp
Er is tijdens de nacht een verschrikkelijk 
onweer losgebarsten.  Eén muur is 
omgevallen en niet meer te redden.  (Geef 
één muur terug af)

45
Oh ramp
De vrachtwagen die je naar Kinshasha 
stuurde is nog steeds niet terug. Je moet 
één beurt aan de kant.



46
Oh ramp
Je vrachtwagen heeft pech: een as 
gebroken op de slechte weg. Je moet je 
laten wegslepen: kost 1000 euro.

47
Oh ramp
De banden van je fiets zijn lek.  Je koopt 
nieuwe rustinnekes in de plaatselijke winkel 
en betaalt 100 euro.

48
Oh ramp
Je zaag valt kapot en is niet meer te 
herstellen. (Zaag terug inleveren aan de 
bank)

49
Oh ramp
De waterput is tijdelijk droog komen te 
staan: beurt overslaan.

50
Oh ramp
Als donderslag bij helderen hemel valt de 
bliksem in op je dak: het dak brandt af. (Dak 
terug inleveren, als je er nog geen hebt: 
gewoon verder spelen)
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