
MENSENHANDEL

Je hebt gebeld met een 

hulporganisatie, omdat je 

signalen van mensenhandel hebt 

gezien. Goed bezig! Ga vier 

stappen vooruit!

MENSENHANDEL

Je bent weggelopen van je 

mensenhandelaar. Ga drie 

stappen vooruit!

MENSENHANDEL

Je bent weggelopen van je 

mensenhandelaar. Ga twee

stappen vooruit!

MENSENHANDEL

Je bent naar de politie gegaan. 

Zij gaan je helpen. Goed bezig! 

Ga twee stappen vooruit!

MENSENHANDEL

Je bent naar de politie gegaan. 

Zij gaan je helpen. Goed bezig! 

Ga drie stappen vooruit!

MENSENHANDEL

Helaas ben je opnieuw in de 

handen gevallen van een 

mensenhandelaar. Ga twee 

stappen terug!

MENSENHANDEL

Helaas ben je opnieuw in de 

handen gevallen van een 

mensenhandelaar. Ga drie

stappen terug!

MENSENHANDEL

De mensenhandelaar heeft je in 

zijn macht en hij heeft je 

gedwongen om iets te stelen. Ga 

drie stappen terug.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!



MENSENHANDEL

Je hebt gezien dat iemand 

slachtoffer is van mensenhandel. 

Dit heb je aan je ouders verteld. 

Goed gedaan! Ga twee stappen 

vooruit.

MENSENHANDEL

De mensenhandelaar heeft je in 

zijn macht en hij heeft je 

gedwongen om te gaan bedelen. 

Ga twee stappen terug.

MENSENHANDEL

Je bent in de handen gevallen 

van een mensenhandelaar en 

kan nu niet meer terug. Ga twee 

stappen terug.

MENSENHANDEL

Je hebt iemand gezien die 

mogelijk een slachtoffer is van 

mensenhandel. Daarom heb je 

CoMensha gebeld om advies te 

vragen. Goed bezig! Als beloning 

mag je nog een keer gooien. 

MENSENHANDEL

Je bent naar de politie gegaan, 

omdat je als minderjarige langer 

dan 8 uur per dag moet werken. 

Wat goed dat je dit aan de politie 

hebt verteld. Als beloning mag je 

nog een keer gooien. 

MENSENHANDEL

Je mensenhandelaar dwingt je 

om binnen te blijven. Sla een 

beurt over.

MENSENHANDEL

Je mensenhandelaar dwingt je 

om binnen te blijven. Sla een 

beurt over.

MENSENHANDEL

Je bent in de handen gevallen 

van een mensenhandelaar en 

kan nu niet meer terug. Sla een 

beurt over.

 
  



DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

 
  



MENSENHANDEL

Hoe kun je merken dat iemand 

slachtoffer is van mensenhandel. 

Noem 3 signalen.

Goed geantwoord? Dan krijg je €30!

MENSENHANDEL

Je hebt gezien dat iemand 

slachtoffer is van mensenhandel 

en dit heb je gemeld bij de 

politie. Goed bezig! Gooi nog een 

keer.

MENSENHANDEL

Mensenhandelaren halen hun 

slachtoffers ook vaak uit het 

buitenland naar Nederland. Ze 

vervoeren die mensen met de auto, 

bus, trein of het vliegtuig. Vouw 

binnen 30 seconden een papieren

vliegtuig.

Gelukt? Dan krijg je €20!

MENSENHANDEL

Mensenhandelaren halen hun 

slachtoffers vaak uit het buitenland. 

Voor de reis regelt de mensenhandelaar 

een paspoort, zodat het slachtoffer de 

grens over kan. Noem 3 dingen die 

sowieso in jouw paspoort of op jouw 

ID-kaart moeten staan. 

Goed geantwoord? Dan krijg je €30!

MENSENHANDEL

Heb je mensenhandel gezien of 

denk je dat je het ziet? Dan kan je 

CoMensha bellen voor advies en 

om een melding door te geven. Ga 

op je mobiel of tablet naar de 

website: www.comensha.nl en zoek 

het telefoonnummer op.

Gedaan? Dan krijg je €10!

MENSENHANDEL

Maak een woordweb waarin je 

opschrijft wat je al weet over 

mensenhandel.

ARBEIDSUITBUITING

Soms mag iemand die 
gedwongen wordt om te werken 

een klein beetje van het 
verdiende geld wel zelf houden. Jij 

krijgt een heel klein beetje geld 
van de bank omdat je zo goed 

gewerkt hebt vandaag! Pak uit de 
bank 10 euro.

 
  

ARBEIDSUITBUITING

Gefeliciteerd! Na heel lang 

werken heb je eindelijk je loon 

gekregen. Het viel wel heel erg 

tegen, maar je krijgt toch 30 euro 

van de bank.



DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

 
  



ARBEIDSUITBUITING

Noem drie signalen die een 
slachtoffer van arbeidsuitbuiting 

kan hebben. 

Goed geantwoord? Dan krijg je €30!

ARBEIDSUITBUITING

Helaas, je huis moet worden 

betaald. Geef hiervoor 30 euro 

aan de bank.

ARBEIDSUITBUITING

Jouw mensenhandelaar heeft 
eten voor je gekocht. Uiteraard 
moet je dit terug betalen. Lever 

20 euro in bij de bank.

ARBEIDSUITBUITING

Jij bent de baas van een groep 
mensen die illegaal voor jou 

werken. Zij moeten jou betalen 
voor het huis waarin zij wonen. 
Vraag daarom aan iedere speler 

10 euro. 

ARBEIDSUITBUITING

Het is tijd dat je de huur krijgt die 

je slachtoffers aan jou moeten 

betalen voor de huisvesting die 

jij hen geeft. Daarom krijg je van 

elke speler 5 euro. 

ARBEIDSUITBUITING

Zoals je misschien wel weet werken 
er nog steeds slaven op de wereld. 

Via de Slavery Footprint kun jij kijken 
hoeveel slaven er voor jou werken. 

Vul de Slavery Footprint in en ontdek 
hoeveel slaven jij voor je hebt 
werken. Wat vind je daarvan?

Website: https://slaveryfootprint.org/ 

ARBEIDSUITBUITING

Dagelijks kopen wij kleding in de 
winkels, die gemaakt zijn door 

kinderen in bijvoorbeeld 
Bangladesh. Zij werken dagen 
lang voor heel weinig geld. Kijk 
eens in jouw kleding label. Waar 

komt jouw kleding vandaan? 

ARBEIDSUITBUITING

Mensen die gedwongen worden om te 

werken, werken vaak op slechte 

plekken of moeten zwaar werk doen. 

Daag één van je tegenstanders uit: wie 

van jullie kan het langst met zijn rug 

tegen de muur zitten? Houd je benen 

90 graden!  

De winnaar krijgt €30!

 
  



DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

 
  



GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Kinderen en ook volwassenen 

kunnen door een mensenhandelaar 

gedwongen worden om te bedelen. 

Stap in de rol van een bedelaar en 

probeer geld (van het spel) te 

bedelen bij je medespelers. Krijg jij 

het voor elkaar om wat geld te 

krijgen?

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Je hebt na het bedelen geld 

verdiend. Een klein deel van dit geld 

heb je verstopt in je kleding, zodat 

je dit niet hoeft al te geven. Je krijgt 

daarom 10 euro van de bank.

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Jij hebt iemand voor je werken die 

spullen steelt. Deze persoon heeft 

net iets voor jou gestolen en jij eist 

de spullen. De spullen zijn samen 

30 euro waard. Kies een medespeler 

uit die jou die 30 euro moet betalen. 

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

De politie heeft je betrapt toen je 

een pakketje met drugs vervoerde. 

Dit vindt jouw mensenhandelaar niet 

leuk. Als straf moet je hem geld 

geven. Geef de bank 30 euro.

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Bij gedwongen criminaliteit wordt 

iemand gedwongen om dingen te 

doen die niet mogen van de wet. 

Noem 3 dingen die niet mogen van 

de wet. 

Goed geantwoord? Dan krijg je €40!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Jouw mensenhandelaar is 

opgepakt, omdat jij tegen de politie 

hebt verteld dat jij voor hem moest 

stelen en bedelen. Als beloning 

krijg je 50 euro van de bank.

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Je bent opgepakt voor diefstal in 

een supermarkt. Je moet een boete 

van 70 euro betalen aan de bank.

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Jouw slachtoffers hebben hun werk 
niet gedaan zoals jij vindt dat het 

moet. Hierdoor krijgen ze een boete. 
Vraag aan iedere speler 10 euro.

 
  



DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

 
  



ORGAANHANDEL

Jij hebt je nier afgestaan aan de 
speler rechts van je in ruil voor 

geld. Dit geld heb je nog niet 
gekregen. Het is tijd om je geld te 

eisen. Eis 30 euro van de 
persoon rechts van je.

ORGAANHANDEL

Doordat je legaal je nier hebt 
afgestaan aan iemand die het 

nodig heeft, krijg je als 
bedankje van het ziekenhuis 
een knuffel ter waarde van 10 
euro. Pak 10 euro uit de bank.

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Als iemand gedwongen wordt om 

iets crimineels te doen, dan moet 

dit natuurlijk wel stiekem gebeuren. 

Probeer ergens in dit spel stiekem 

iets door te geven aan degene die 

tegenover jou zit (bijvoorbeeld een 

papiertje).

Is het gelukt? Dan krijg je €10!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Bedelaars hebben vaak een bakje in 

hun hand waar mensen geld in 

doen. Vouw binnen 30 seconden 

een bakje van papier. 

Is het gelukt? Dan krijg je €20!

ORGAANHANDEL

Jij hebt de keuze gemaakt om je 
nier af te staan. Dit levert je 200 
euro op. Dit is helaas wel veel 

minder dan dat de koper ervoor 
heeft betaald. Helaas heeft de 
tussenpersoon de rest van het 
geld meegenomen. Doordat de 
tussenpersoon 180 euro krijgt, 

krijg jij maar 20 euro van de bank.

ORGAANHANDEL

Je hebt je nier afgestaan in het 
buitenland, maar de wond gaat 

ontsteken. Je moet naar de 
dokter om er naar te laten kijken. 

Dit kost je 30 euro. 

ORGAANHANDEL

Jij hebt een nier gekregen van 
iemand anders. In ruil voor de 

nier moet je geld geven. Geef 30 
euro aan de speler links van je. 

ORGAANHANDEL

Om je nier af te kunnen staan, 
moet je naar een ander land 

reizen en dit kost natuurlijk geld. 
De ontvanger van de nier moet 

hiervoor 20 euro aan jou betalen. 
Kies een medespeler uit die jou 

20 euro moet betalen. 

 
  



DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

 
  



SEKSUELE UITBUITING

Een pooier is iemand die mensen 
verleidt en voor zich laat werken. 

Elke keer als zijn 
slachtoffer geld heeft verdiend, 
pakt hij het af. Nu mag jij in de 

rol van pooier stappen 
en geld afpakken van een 

medespeler naar keuze. Vraag de 
helft van zijn/haar geld!

ORGAANHANDEL

Noem 3 organen die je kan doneren.

Goed geantwoord? Dan krijg je €30!

ORGAANHANDEL

Wat weet jij over het doneren van 
organen? Vertel hier kort wat over.

ORGAANHANDEL

Er is ooit een meneer geweest die 
zijn nier aanbood op marktplaats. 
Kan jij hierover een artikel vinden 
op internet? Zoek het artikel op en 

lees hem voor. 

Heb jij het artikel gevonden? Dan krijg je €20!

ORGAANHANDEL

In Nederland hebben we sinds 1 juli 
2020 een nieuwe donorwet. Zoek 

eens op wat er anders is geworden 
nu deze nieuwe wet er is gekomen. 

Kan jij de website vinden? Dan krijg je €10!

ORGAANHANDEL

Pak pen en papier. Hoe denk jij dat 
een orgaan eruit ziet? Teken een 

orgaan. Snel, je hebt 30 seconden! 
Zoek een tekening op internet op, 
om jouw tekening te controleren. 

Is het gelukt? Dan krijg je €20!

SEKSUELE UITBUITING

Als pooier ga jij altijd naar de 
prostituee zodra ze een klant 

heeft gehad. De 
prostituee heeft nu een klant 
gehad, tijd om je geld op te 
halen. Eis 50 euro van één 

van je medespelers!

 
  



DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

 
  



SEKSUELE UITBUITING

Helaas moet een prostituee altijd 

haar geld aan haar pooier geven 

na een klant. Nu moet jij ook geld 

geven. Geef 50 euro aan de bank.

SEKSUELE UITBUITING

Nadat een prostituee bij de 
politie is geweest en de pooier in 
de gevangenis zit kan het zijn dat 
zij een deel van haar verdiende 

geld terug krijgt van de pooier of 
van de overheid. Jij krijgt nu 70 

euro van de bank.

SEKSUELE UITBUITING

Wanneer een mensenhandelaar 
gepakt wordt, krijgt het 

slachtoffer vaak wat geld terug. 
Jij krijgt 50 euro van de bank.

SEKSUELE UITBUITING

Loverboys verwennen hun 
vriendinnetje vaak met allemaal 

mooie cadeaus. Verzamel zo snel 
mogelijk 3 dingen uit de kamer die 
een loverboy cadeau zou kunnen 

geven.

Kan jij 3 dingen vinden? Dan krijg je €20!

SEKSUELE UITBUITING

Wat kan een loverboy doen om een 
meisje heel verliefd op hem te laten 

worden? Noem 3 dingen. 

Bij 3 goede antwoorden krijg je €30!

SEKSUELE UITBUITING

Als je vermoedt dat je vriendin 

het slachtoffer is van een 

loverboy, is het goed om hier 

met haar over te praten. Hoe zou 

jij zo’n gesprek aanpakken?

SEKSUELE UITBUITING

Loverboys geven veel 
complimentjes aan iemand, want 
dan voelt iemand zich speciaal. 
Geef een complimentje aan een 

medespeler. 

SEKSUELE UITBUITING

Noem 3 plekken waar je een 
loverboy tegen zou kunnen komen. 

Goed geantwoord? Dan krijg je €30!

 
  



DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

 
  



ORGAANHANDEL

Pak pen en papier. Hoe denk jij dat 
een long eruit ziet? Teken een long. 
Snel, je hebt 30 seconden! Zoek een 
tekening van een long op internet op, 

om jouw tekening te controleren. 

Is het gelukt? Dan krijg je €30!

ARBEIDSUITBUITING

Kleding wordt vaak gemaakt door kinderen 

in slechte omstandigheden, 99% van de 

kleding is niet schoon. Om te zorgen dat er 

niet steeds weer nieuwe kleding wordt 

gemaakt, kopen mensen vaak hun kleding 

tweedehands of organiseren ze een 

kledingruil. Tijd om nu ook kleding te 

wisselen! Ruil je schoenen met één 

medespeler! 

MENSENHANDEL

Veel mensenhandelaren liegen tegen 

hun slachtoffers. Probeer een leugen 

te vertellen aan de rest van de speler, 

zonder dat ze doorhebben dat je liegt. 

Geloven ze je? Dan krijg je €20!

MENSENHANDEL

Veel mensenhandelaren liegen tegen 

hun slachtoffers. Dat is natuurlijk niet 

goed. De opdracht: verzin 2 leugens en 

1 waarheid. Daag één van je 

tegenstanders uit om de waarheid te 

raden. 

Raad de tegenstander de waarheid dan krijgt hij/
zij €20! Heeft hij/zij de waarheid NIET geraden? 

Dan krijg jij €20! Je hebt dan goed gelogen. 

ARBEIDSUITBUITING

Mensen die gedwongen worden om te 
werken, moeten vaak zwaar werk doen. 
Daag één van je tegenstanders uit voor 
een challenge om te ervaren wat zwaar 
is. Pak je tas. Strek je arm en houd je 

tas vast. Wie houdt zijn tas het langste 
vast, zonder dat je arm buigt? 

De winnaar krijgt €40!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Als iemand gedwongen wordt om 

iets crimineels te doen, moet dit 

stiekem gebeuren. Probeer iets uit 

de klas of vanuit de kamer te pakken 

en zet het naast je neer, zonder dat 

iemand anders het door heeft. 

Is het gelukt? Dan krijg je €20!

ORGAANHANDEL

Pak pen en papier. Hoe denk jij dat 
een lever eruit ziet? Teken een lever. 
Snel, je hebt 30 seconden! Zoek een 
tekening van een lever op internet 

op, om jouw tekening te controleren. 

Is het gelukt? Dan krijg je €30!

SEKSUELE UITBUITING

Een loverboy probeert vaak om (naakt)-
foto’s van zijn slachtoffer te krijgen 
zodat hij later hiermee kan dreigen. 

Vraag een medespeler of hij/zij een foto 
naar jou wilt doorsturen. Uiteraard mag 
dit GEEN naaktfoto zijn! Verwijder de 
foto direct als je hem binnen krijgt! 

Is het je gelukt? Dan krijg je €40!

 
  



DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

DOEN! DOEN!

 


