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OVER YFU
YFU is een internationaal uitwisselingsnetwerk voor 
jongeren dat bestaat in meer dan 50 landen. Wij 
bereiden jongeren voor op hun zelfstandigheden en 
verantwoordelijkheden in een steeds veranderende 
maatschappij. 

Als uitwisselingsorganisatie bieden wij verschillende 
programma’s in andere landen voor jongeren van 15 tot 
18 jaar. Een internationale uitwisselingservaring is een 
persoonlijke verrijking van begrip en vrIendschap over 
grenzen en culturen. 

Tegelijkertijd ontvangen wij elk jaar buitenlandse 
studenten die  bij gastgezinnen wonen en op een Vlaamse 
school gaan. Dit is ook een toff e manier om gezinnen hun 
wereld te vergroten. 

YFU Vlaanderen

@yfu_vlaanderen

Cultuurspelen

Naast onze uitwisselingsprogramma’s organiseren wij ook 
Cultuurspelen.  

Cultuurspelen is  een programma waar kinderen door 
middel van verschillende spelletjes, kennis maken 
met diverse culturen. Wij bieden dit gratis aan voor  
kinderopvang en speelpleinwerking in Vlaanderen tijdens 
alle schoolvakanties. Dit programma is erkend door de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Cultuurspelen 

      In het kort…

gratis!



Mythen van de Wereld
4-6 j en 7-12 j   aantal kinderen: 10-25
Mythen spiegelen de cultuur van een land. Hier zijn 3 mythen 
uit Rusland, uit de Filipijnen  en uit Thailand waar kinderen 
leren over waarden en normen.
 
Raichel uit de Filippijnen
4-6 j                              aantal kinderen: 10-25
Leer Raichel kennen uit de Filippijnen en ontdek wat ze elke 
dag doet in haar dorpje.
 
Reis rond de Wereld
6-12 j                                aantal kinderen:  10-25
De begeleider neemt de kinderen mee op reis naar verschillende 
landen. In elk land wordt een spel gespeeld, eigen aan dat land.  

Snuisterijtje
6-8 j                           aantal kinderen: 10-20
Een dame bezit een souvenirwinkeltje en nodigt de kinderen uit 
om mee op reis te gaan om haar stock aan te vullen.
 
Vakantiecompetitie 
8-12 j                              aantal kinderen: 10-20
Wat is jouw favoriete vakantiebestemming? Strijd voor je 
gekozen land in een spannende landencompetitie met spelen 
van over de hele wereld. 
 
Wie is de Rechter?
10-15 j                            aantal kinderen: 10-15
Ga aan de hand van een robotfoto op zoek naar de ware aard 
van jouw vermiste persoon. Laat je speurneus jouw gids zijn! 

Ons aanbod
Avontuur in Azië
4-6 j en 7-12 j
Deze activiteit bestaat uit drie oude uit Azië. Door de verhalen 
leren kinderen over waarden en normen. Ondanks de verschillen 
in cultuur of uitzien hebben men in andere kanten van de wereld 
veel gezamelijke  waarden.    

Aloha uit Hawaii
7-12 j             aantal kinderen: 10-25
De kinderen maken kennis met hawaiiaanse cultuur door 
traditionele spelen uit Hawaï (hula dansen, limbo, ananas 
bowling, ‘Ulu maika, rosen lei…).

Blauwland-Geelland
6-12 j                           aantal kinderen: 16-25
Dit spel laat kinderen aanvoelen dat het heel moeilijk is om te 
leven in een land dat je niet begrijpt en dat anders-zijn eigenlijk 
heel gewoon is.
 
Gisèle en Honnête in Burundi
4-6 j                                  aantal kinderen: 10-20
Leer  Gisèle en Honnête kennen door foto’s en spelen. Is het 
anders of hetzelfde met je leven? 

Irene uit Senegal
4-6 j en 7-12 j    aantal kinderen: 10-20
Irene woont in Senegal met haar ouders die vrijwilligers zijn in 
een internationale organisatie. Ze vertelt over wat ze allemaal 
geleerd en meegemaakt hebt in Senegal. 
 
Max op ontdekkingsreis
5-7 j                                   aantal kinderen: 10-20
Reis mee met Max over de zee en ontdek de wondere wereld van 
de groengestreepte muizen.

 

Voor wie?  Kinderen tussen 4 en 15 jaar 
 
Wanneer? Tijdens alle vakanties: Krokus, Pasen, zomer, 
herfst en Kerst
 
Duur?  Voor ieder spel wordt tenminste 2 uur gerekend 
(nabespreking inbegrepen). Indien mogelijk gelieve een 
hele dag te boeken (voormiddag en namiddag), dat is 
voor ons gemakkelijker.
 
Quanta kosta? Spelen zijn GRATIS! Bel YFU voor meer 
informatie.
 
Waar? Je hoeft je niet te verplaatsen; dat doen wij wel! 
Wij zorgen voor de begeleiding en het nodige materiaal. 
 
Wil je al boeken of iets vragen?  
 
Mail ons via: cultuurspelen@yfu.be

Praktisch


