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Doelen 
 

 

Je kent je omgeving en weet de belangrijkste punten van je stad/dorp te 
benoemen. Je weet wat cultuur inhoudt en bezoekt een museum. Je 
weet dat er verschillende mensen in de samenleving zijn en dat 
iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Jij draagt je steentje bij door 
bewust iemand te helpen.  

 
Om dit insigne te behalen, moet je de bovenstaande doelen bereiken. Dit doe je door een aantal 
challenges uit te voeren. Deze challenges kunnen door je leiding zelf bedacht worden. Je leiding kan 
er ook voor kiezen gebruik te maken van de voorbeeld challenges die hieronder beschreven staan. 
Vraag dus aan je leiding welke challenges je moet doen om dit insigne te behalen. 
 
 
Challenges 
Voer minimaal drie van de vijf onderstaande challenges uit: 
 
1. Breng van je eigen dorp of stad de belangrijkste punten in kaart: waar zit een dokter, waar zitten 

de winkels, de politie, is er een ziekenhuis?  
 

2. Bezoek een museum, zoek in het museum wat jij het aller mooist of meest interessant vindt en 
zoek meer informatie daarover.  
 

3. Zorg dat je tijdens een stuk van de opkomst een beperking hebt: blinddoek jezelf, doe oordoppen 
in, gebruik maar 1 arm, etc.  Wat was je ervaring? Wat was het lastigst? Waren er ook dingen 
makkelijker? Liep je tegen problemen aan? Kijk of er in de wereld voor mensen met een beperking 
hulpmiddelen of oplossingen zijn bedacht om deze problemen te verminderen of op te lossen.  
 

4. Zoek een monument in je dorp of stad, waar staat dit voor? Fotografeer dit monument en maak er 
op de computer een kunstwerk van door middel van beeldbewerking. Verwerk in dit kunstwerk ook 
informatie over het monument.  
 

5. Help eens iemand in je omgeving, bijvoorbeeld door boodschappen te doen, schoon te maken of 
door iemand te helpen met internet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


