
Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of intersekse ouderen (LHBTI oftewel regenboog-ouderen) zijn meestal niet open 
over hun geaardheid. Vroeger was dit noodgedwongen omdat ‘anders zijn’ dan heteroseksueel, verboden was. Schaamte komt nu nog veel 
voor onder de regenboog-ouderen. Soms gaan deze ouderen als ze aangewezen zijn op zorg, opnieuw de kast in. Regenboog-ouderen willen 
(net als anderen) zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer, met respect voor hun leefstijl en identiteit.

DOEL
• Het versterken van de beroepshouding ten aanzien van regenboog-ouderen.
• Bewustwording creëren rondom de specifieke (zorg) behoeften van regenboog-ouderen.
• Het vergroten van de kennis rondom het onderwerp regenboog-ouderen.

VOORBEREIDING
Leg de grijze kaartjes uit de doos op de Wat denk je? afbeelding op het speelbord, de rode kaartjes op de Wat vind je? afbeelding 
en de groene kaartjes op de Wat weet je? afbeelding. 
Geef elke speler een escape-schijf.
Zet de pionnen (de ei- en zaadcellen) op het speelbord, op de stip met dezelfde kleur. 

SPELREGELS
Iedere speler kiest een pion. Gooi eerst allemaal 1 keer met de dobbelsteen. Degene die het hoogste aantal ogen gooit, mag beginnen. 
Bij een gelijk aantal ogen gooi je opnieuw. Bij elke beurt gooi je met de dobbelsteen en verplaats je je pion evenveel vakjes als je ogen 
hebt gegooid. Speel met de klok mee.

Bij dit spel krijg je verschillende soorten vragen voorgelegd: Wat vind je?, Wat weet je? en Wat denk je?

Groen, wat weet je? Als je op een groen hokje komt, pak je het bovenste kaartje van de stapel. Je leest de vraag voor en probeert 
de vraag te beantwoorden. De antwoorden van de groene kaartjes vind je op de groene grote antwoordkaart. Het nummer op 
het vragenkaartje komt overeen met het nummer op de antwoordkaart. Lees de antwoorden voor, nadat je eerst met elkaar in overleg
bent geweest.
In de ballon naast het antwoord vind je extra informatie behorende bij die vraag.

Grijs, wat denk je? Als er 2 of meer pionnen samen op 1 hokje komen, pak je een grijs kaartje. Je leest deze voor en je beantwoordt 
samen het Wat denk je? kaartje. Op deze kaartjes staan praktijkvoorbeelden.

Als je op een blauw hokje komt, ben je vrij om een willekeurig kaartje te pakken.

Het is mogelijk dat je 2 kaartjes mag pakken. Het grijze kaartje (met meerdere pionnen op 1 hokje) én het kaartje van de kleur waar je op komt.

Na het beantwoorden van een vraag, leg je het kaartje weer onderop de stapel.

Voordat het spel begint, krijgt elke speler een escape-schijf. Deze mag ingezet worden als de speler zijn vraag wil weggeven 
aan een medespeler. Je legt de schijf dan op het bijbehorende pictogram op het speelbord. De escape-schijf wordt per speler 
maar 1 keer ingezet.  

Als je op een oranje hokje komt, pak je de oranje kaart en lees je het bijbehorende verhaaltje voor.

Degene die precies op hokje nummer    61   komt, heeft gewonnen!

TIPS
• Vraag dóór bij je medespelers, ga met elkaar in gesprek en geef hierbij je professionele mening.
• 1 speler leest, na het beantwoorden van een groene vraag, het antwoord van de antwoordkaart. 
• De oranje kaart wordt voorgelezen door degene die op dat hokje staat.
• Als je merkt dat je antwoorden geeft vanuit je eigen mening, onderbreek je het spel en ga je hier 
 eerst over in gesprek met de begeleider.

Hoe meer je
aan elkaar
vraagt, hoe
meer je van
elkaar leert!


