
‘Machteloos, maar ook slim. Dat was ons 
algemene gevoel', zeggen de ‘arme’ Femke, 
Miriam en Josien na afloop van het spel. Wat 
bijvoorbeeld te doen - zo luidt een vraag -  als 
populaire klasgenoten thuis achter de computer 
duiken om met elkaar te msn’en? ‘Geld voor 
een computer is er bij ons niet’, beeldt Miriam 
zich in. ‘Hierdoor hoor ik er niet meer helemaal 
bij. Wat ik dan zal doen? Ik kan bijvoorbeeld in 
de bieb of bij een vriendin achter de computer 
kruipen. Of ik probeer een nieuwe activiteit te 
verzinnen waarop anderen inhaken.’ 
Bij ieder antwoord dat de spelleider goedkeurt 
mag de speler de pion een stap voorwaarts 
zetten. Wie straks als eerste in het eindvak 
komt met de pion, mag het geld in ontvangst 
nemen dat gedurende het spel in de pot 
terecht is gekomen.

 Geen geldzorgen
Shirley en Malou starten het Arm-Rijkspel als 
‘rijk’ persoon. ‘Geen moment heb ik geldzorgen 
gehad’, ervaart Malou. ‘Er was een vraag of ik 
wekelijks twee euro opzij wilde schuiven om 
binnenkort een mobiele telefoon te kopen. 
Nou, dat was dus geen enkel probleem.’

Het leuke van het spel zijn vooral de discus-
sies die losbarsten tijdens het uitvoeren van 
opdrachten. Al bij de eerste vraag verbazen de 
vijf meiden zich over de hoogte van elkaars 
zakgeld. De één krijgt niets, klopt pas bij de 
ouders aan als er iets nodig is. Een ander 
ontvangt wekelijks een tientje, met daarnaast 
maandelijks 50 euro kleedgeld. ‘Weet je wel 
hoeveel je dan overhoudt’, wordt er over de 
tafel geroepen. Wat móet je met al dat geld, 
dat krijg je toch niet op?’

 Verschillen
Na afloop van het spel praat het vijftal 
nog langdurig na over alle (on)gemakken, 
frustraties, oplossingen en meningsverschil-
len. Ze bespreken de situatie op school, ze 
menen in eerste instantie dat iedere leerling 
sociaal gezien best goed meedraait. Financiële 
verschillen komen bij klasgenoten niet echt 
aan het licht. Er wordt rekening met elkaar 
gehouden en iedereen draagt de kleren die hij 
of zij wil dragen, zonder dat daar denigrerende 
opmerkingen over worden gemaakt.
Maar gaandeweg het gesprek komen er 
nuanceverschillen naar boven. Ze weten dat 

sommige meiden alleen make-up van duurdere 
merken gebruiken, terwijl anderen het moeten 
doen met een goedkopere variant van een 
winkelketen. Wat gebeurt er vervolgens: ‘Je 
hoort er bij die rijkere groep dan echt niet bij!’

 Merk
Hetzelfde zie je terug in de gymles. Veel 
leerlingen lopen rond in een bepaald merk 
sportbroek. Draag je die, dan word je over 
het algemeen sneller uitgekozen tijdens het 
vormen van een ploeg. ‘Die broek tekent 
namelijk een vriendschap. Loop je in een 
andere broek, dan hoor je er niet bij en word 
je minder snel gekozen.’
Ze vinden dit soort situaties belachelijk. Laat 
dat duidelijk zijn, roepen ze in koor. Maar ze 
komen wel voor. ‘Ik ken iemand die soms met 
een goedkope Zeemanonderbroek rondloopt, 
dat zie je aan de rand ervan die duidelijk 
boven de broek uitsteekt’, zegt één van de 
meiden. ‘Ik zou dat nooit doen, het is niet 
mijn smaak. Maar ik zal die meid daar nooit 
op beoordelen. Zij is er toch tevreden mee? Ik 
zou het pas stom gaan vinden als ze zich zou 
aanpassen aan de smaak van anderen.’
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Hoe laat je kinderen van de hoogste 
groepen van de basisschool en van 
het middelbaar onderwijs op een 
speelse manier ondervinden wat 
het betekent om met weinig geld te 
moeten leven? Met het Arm-Rijkspel, 
luidde het creatieve antwoord van 
stichting De Vonk in Tilburg. Het is een 
op Ganzenbord gebaseerd bordspel 
voor maximaal zes jongeren, met een 
volwassene als begeleider. Iedere 
deelnemer ontvangt aan het begin 
7,50 euro of 30 euro als startgeld. 
Daarmee is de teneur gezet, want 
welke (noodgedwongen) keuzes 
maak je hierdoor tijdens opdrachten, 
gedurende het spel? Of, hoe los je 
financiële obstakels op een slimme 
manier op?
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