Het Piramidespel
Wat gaat het worden: een Piramide van de Armoede of de Piramide van de Toekomst? Dat is de vraag.
Hieronder staat de Piramide van de Armoede. De onderste twee regels zijn zwart: dit zijn kenmerken van de
huidige Zuid-Afrikaanse samenleving. Die verander je niet zo snel. Deze ellendige kenmerken van armoede
hebben ernstige gevolgen voor de toekomst van de kinderen.
Bespreek als eerste met de klas welke gevolgen deze kenmerken kunnen hebben voor de kinderen. Vul dit in
rood in de bovenste lagen van de piramide. Naar wat voor toekomstperspectief leidt dit bovenin de
piramide? Gebruik de piramide met de ingevulde rode antwoorden als leidraad, of vergelijk achteraf met de
kinderen in hoeverre ze overeenkomen. Waarom gebeurt dat? Hoe zou dat komen? Wat zou jij ervan vinden
als jou dat overkwam?
Stel vervolgens per blok de vraag: Hoe zou dat beter kunnen? Zo leidt je de groep naar de tekst/oplossing in
de tweede piramide. Dat is de Piramide van de Toekomst. Deze heeft dezelfde basis, maar een andere, juist
positieve, uitkomst. Leg de antwoorden en inzichten van de kinderen vast in groen. Gebruik de piramide met
de ingevulde groene antwoorden als leidraad, of vergelijk achteraf met de kinderen in hoeverre ze
overeenkomen.
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