
SPEEL MEE VOOR EEN VREEDZAME WERELD
Een coöperatief spel, dat mensen uit de lokale gemeenschap betrekt door 12 
verschillende missies die worden uitgevoerd door een team.

WAAROM zou je het spel spelen? 
Het is een leuke manier om iets te doen dat betekenis heeft en urgent is. Het is een spel waarin je leert 
over zowel inspirerende personen als problemen. In elke missie organiseer je een activiteit met 
anderen, waarbij je van gedachten wisselt en van elkaar kunt leren. Door het spel te spelen krijg je 
nieuwe ideeën, meer hoop en maak je een begin in samenwerken voor een vreedzame aarde.

Het spel is bedoelt voor alle leeftijden vanaf 10 jaar en allerlei soorten groepen. Je kunt een team 
vormen met jouw klas, bedrijf, zwemclub of boekenclub bijvoorbeeld. 

Het begint allemaal met een oud document dat is gevonden in een
scheepswrak: De Profetie van Kwan Yin. Kwan Yin was een heilige
uit het oude China, het icoon van mededogen en wordt al
eeuwenlang aanbeden. Het lijkt erop dat het schip de Ark van Noach
is geweest, die de beroemde Bijbelse vloed heeft overleefd. Kwan
Yin vond dit de meest geschikte plaats om haar geschrift voor de
mensheid over een komende crisis te verbergen. Haar profetie
bevat een zeer belangrijke boodschap: een die een manier uitlegt
om de crisis te herstellen en naar een tijdperk van vrede te gaan.
Ze wist dat het document met haar profetie alleen zou worden
ontdekt op het moment dat de crisis plaatsvindt. En ze wist dat
degenen die erover zouden horen, de mensen zouden zijn die
zouden handelen om de profetie waar te maken.

Ben jij klaar om haar profetie te ontvangen en een rol te spelen bij
het creëren van een vreedzame aarde? 
Stuur dan een email aan contact.peacepower@gmail.com

Hoe speel je het spel?
De missies:
Je speelt in teams. Er zijn 12 missies die allemaal voltooid moeten worden, met ieder een ander thema. 
De missie rijkt je het thema aan en jouw team bedenkt hoe ze hiermee aan de slag gaan. We gaan je 
natuurlijk niet vooraf al alle missies vertellen, want dan is de verassing er af, maar hier is een tipje van de
sluier om een idee te krijgen: Missie Albatros kan bijvoorbeeld worden gedaan door een discussieavond 
te houden over klimaatverandering, een film te vertonen of een actie te organiseren om straatafval op 
te ruimen of bomen te planten. Bij de missie John Lennon kun je een open-mic avond houden, en bij de 
missie Peace Pilgrim kun je een wandeltocht organiseren of een loop meditatie. Jij bepaalt hoe je het 
onderwerp onder de aandacht wilt brengen. Het spel geeft dus veel ruimte voor creativiteit! 

Duur:
Wanneer jouw team zich aanmeldt krijgen jullie via email een nieuwe missie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd. Je kunt kiezen voor:
Optie A: één actie per week, met een totale duur van 12 weken. (ongeveer 3 maanden)
Optie B: één actie om de twee weken, met een totale duur van 24 weken. (ongeveer 6 maanden)
Optie C: één actie om de drie weken, met een totale duur van 36 weken. (ongeveer 9 maanden)
Optie onderwijs*: je verdeelt de klas in bijvoorbeeld zes groepjes die ieder twee missies voltooien. Je 
kunt hiervoor een of twee projectdagen uittrekken waarbij iedere groep iets presenteert. 

Regels:

• Teams moeten minimaal 4 personen en maximaal 30 personen hebben, en idealiter bereiken ze 
meer mensen in de omgeving (een team met 4 leden kan bijvoorbeeld 8 anderen bereiken, 
zodat er in totaal 12 mensen bij betrokken zijn).
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• Als bewijs dat een missie is voltooid, stuurt de groep foto's van de mensen die de missies  
bijwonen + een paar regels die beschrijven hoe het was.

• Wanneer de vier missies van het level niet zijn voltooid, kunnen teams niet doorgaan naar het 
volgende level. Level 1 =  missies 1-4, level 2 =missies 5-8 en Level 3 = missies 9-12. 

• Je ontvangt elke missie in het tempo van de gekozen track (elke week, elke 2 weken of elke 3 
weken). En wanneer je track A of B volgt kun je kiezen voor een langzamer tempo, maar bij 
Track C  kan dat niet. Vier missies moeten dus uiterlijk binnen 12 weken voltooid zijn. Dit om een 
duidelijk tijdsbestek en limieten te behouden. (Deze en bovenstaande regels geleden niet als je 
de onderwijs optie kiest, want dan is de duur van het spel korter en zullen de levels niet gelden.) 

• Het spel is afgelopen als alle 12 missies zijn voltooid.

Beloning:
Nadat je hebt bewezen dat de missie is voltooid, ontvangt jouw team een "certificaat" per e-mail met 
een bedankbericht van de persoon of het dier waarnaar de missie is vernoemd. Bovendien zullen de 
namen van alle groepen die deelnemen aan dit spel online worden gepubliceerd. Na het voltooien van 
alle 12 missies ontvangen jullei een "ticket" voor Noach's Ark, iets waarvan de waarde meer duidelijk zal 
worden zodra je het spel begint. Een andere belangrijke belonging is natuurlijk dat je nieuwe dingen 
hebt geleerd die nog handig kunnen zijn in deze moeilijke tijden. 

Wat zijn de missies?
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