
Spelregels (2-5 spelers)

Voorbereiding: Knip de 10 kaarten uit en leg deze 
naast het speelbord. Pak vervolgens 1 dobbelsteen en 
een speelstuk voor elke speler. Wie als eerste de finish 
heeft bereikt, heeft gewonnen. De finish hoeft niet pre-
cies te worden bereikt, je mag ook meer ogen gooien.

Iedereen werpt met de dobbelsteen. Diegene die 
het hoogste aantal ogen gooit, wordt geboren in een 
rijk land. Hij heet in dit spel ‘de rijkaard’. Alle ande-
re spelers worden geboren in arme landen en wor-
den ‘armen’ genoemd. Als twee mensen hetzelfde 
hoogste aantal ogen gooit, werpen ze opnieuw tot-
dat er een verschil is. In het "echte" leven is slechts 
één van de vijf mensen zo rijk als wij en als je rijk 
bent, heb je ook betere kansen om in het "echte" 
leven te winnen. Wanneer een “arme” tegelijk met 
de “rijkaard” op een veld komt, maken ze kennis en 
mogen zij beiden de dobbelsteen opnieuw gooien.

Betekenis van alle gekleurde vakjes:

3. FIDESCO  bouwt een gezondheidscentrum in jouw
dorp. Plaats de speelkaart "gezondheidscentrum" 
open op de tafel.
Ter informatie: FIDESCO heeft het grootste gezond-
heidscentrum "St. Gabriel" van de Guinese hoofd-
stad Conakry gebouwd. Het centrum behandelt bijna 
100.000 patiënten per jaar! FIDESCO-vrijwilligers 
werken hier samen met de lokale medewerkers.

7.10.14.20.26.31.41.45.49.52.56.59. Je wordt ziek. 
Als je de rijkaard bent, maakt het niet uit. Je kunt in 
het “echte” leven naar een huisarts. Voor de arme 
spelers geldt: als het “gezondheidscentrum” speel-
kaartje  open in het spel ligt, kun je doorgaan met 
spelen. Zo niet, dan moet je een beurt overslaan.

6. FIDESCO bouwt een school. Pak het speelkaartje 
met het woord "school" erop en leg dit open in het spel. 
Ter informatie: In Lodja in de Democratische Repu-
bliek Congo heeft FIDESCO de basisschool “Pierre 
Goursat” gebouwd. Lodja was in 1981 een van de 
eerste plaatsen waar FIDESCO begon te werken.

9. FIDESCO bouwt een centrum voor straatkinde-
ren. Pak de speelkaart met het woord "straatkin-
derencentrum” erop en leg deze open in het spel. 
Ter informatie: In de hoofdstad van Rwanda, Kigali, 
bouwde FIDESCO het centrum voor straatkinderen 
“CECYDAR”. Sinds de oprichting in 1995 heeft het al 
meer dan 1300 straatkinderen teruggebracht in een 
gezin.

11.15. Je gaat naar school en je krijgt een van de 
speelkaarten met het woord "diploma" erop. Als je een 
arme speler bent, krijg je die kaart ALLEEN als er al 
een speelkaart met het woord "school" in het spel is. 

Als je de rijkaard bent, krijg je de kaart met het woord 
“diploma” IN ELK GEVAL, zelfs als je niet op een van 
deze twee vakjes stilstaat, maar ook al als je deze 
vakjes passeert.
Ter informatie: FIDESCO ondersteunt meerdere 
scholen onder meer in Salvador da Bahia (Brazilie) 
en in Port-au-Prince (Haiti).

16. Deze vakjes gelden alleen voor de arme spelers: 
je beide ouders sterven en je wordt een straatkind. Als 
de kaart met het woord straatkinderencentrum” in het 
spel is, kun je normaal verder spelen. Anders moet je 
wachten tot de speelkaart met “FidesCo-vrijwilliger” 
in het spel komt of totdat je zelf een keer 6 gooit.

23.25.32.36.37.42. Hongersnood. Als je de rijkaard 
bent, wacht dan een beurt en doe in het echt een 
donatie aan FIDESCO. Het rekeningnummer van 
FIDESCO is NL53ABNA0566014297 onder ver-
melding van FIDESCO Nederland, Venlo. Je 
krijgt de speelkaart "donatie". Voor de armen: als 
nog niemand heeft gedoneerd (speelkaart "dona-
tie" bij zich heeft) moet je drie beurten wachten.

30.35.46.48.53. Werk zoeken. Als je een speel-
kaart met het woord "diploma" hebt, krijg je 
een goede baan en ga je zeven vakjes voor-
uit. Zo niet, dan moet je een beurt wachten. 
Ter informatie: In het straatkinderencentrum 
“CECYDAR” worden alle voormalige straatkinderen 
naar school gestuurd of ze volgen een beroepsoplei-
ding. Alle kinderen krijgen daar indien nodig, bijles.

21.  Als de rijkaard op dit nummer komt, heeft hij zijn 
studie afgerond. Ga twee jaar als FIDESCO-vrijwilli-
ger op missie: leg de speelkaart "FIDESCO-vrijwilli-
ger" voor jou op tafel. Alle armen mogen nu vijf vakjes 
vooruit. Ter informatie: FIDESCO Nederland heeft 
verschillende vrijwilligers die op missie zijn. Denk je 
er zelf over na, bekijk onze website www.fidesco.nl en/
of stuur FIDESCO een e-mail voor meer informatie. 

29. Als de rijkaard op dit nummer komt, heeft hij 
zijn professionele opleiding voltooid. Hij heeft een 
goede baan gevonden en doneert regelmatig aan 
FIDESCO. Je bent goed bezig en mag door naar 
vakje 48. Je krijgt ook de speelkaart “donatie”. Alle 
arme mensen mogen nu 5 vakjes vooruit gaan.

40. Als de rijkaard op dit nummer komt, heeft hij zijn 
professionele opleiding voltooid. Hij heeft een goede 
baan gevonden maar denkt dat doneren geldverspil-
ling is. Hij gaat naar vakje 61 en leest het volgende 
stukje uit een Bijbel hardop voor: Lucas 16: 19-31. 
Heb je zelf geen Bijbel in huis, zoek dat de tekst op In-
ternet op en lees het hardop aan je medespelers voor

61. Je hebt de finish gehaald. Deel wat lekkers uit 
aan je medespelers. 


