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Uitleggen wat ‘vrede’ en ‘vreedzaam’ voor jou betekenen;
Begrijpen wat de thema’s van het spel te maken hebben met
duurzaamheid en vrede;
Begrijpen hoe zorg voor de aarde en vrede met elkaar verweven zijn;
Voor tenminste één van de negen thema’s een concrete actie bedenken
en uitvoeren om dit thema te bevorderen of juist tegen te gaan;
Het idee verdedigen dat jij, op welke schaal dan ook, kan bijdragen aan
een duurzamere en vreedzamere wereld.

Noah's Challenge is een coöperatief spel met 9 thema's of “missies” die
kleine groepjes mensen aanzetten om actie te ondernemen voor een

vreedzame aarde.
 

"Change the world, one mission at the time."

Het spel is voor iedereen vanaf 10 jaar en allerlei soorten groepen.  Vorm
een team met je klas, bedrijf, familie, wandelclub of boekenclub bijvoorbeeld. 

Waarom dit spel spelen?
Het spel is een leuke manier om leerlingen te betrekken bij iets dat betekenis
heeft en urgent is. Door het spel leren deelnemers over zowel problemen,
zoals klimaatverandering en racisme, als inspirerende personen die
oplossingen hadden, zoals Desmond Tutu en Malala Yousafzai. En je kunt
van elkaar leren door ideeën uit te wisselen. Bovendien zal het uitvoeren van
de missies je het gevoel geven dat een een verschil maakt voor vrede.
 
Uitkomsten:
Nadat je Noah's Challenge hebt gespeeld kun je:

Hoe doe je mee?
Vorm een team en geef je op. Je speelt dit spel in een team, want
samenwerken is een belangrijk element  voor een vreedzame wereld. Je geeft
je op via email bij contact. peacepower@gmail.com 

Tijdens Noah's Challenge voltooi je de negen missies op je eigen tempo.
Wanneer je een level hebt af gemaakt, geef je dit door via e-mail of de
Facebook groep. 

Lees de instructies over hoe het verder precies in zijn werk gaat. 



Teams kunnen minimaal drie personen en maximaal negen personen
hebben, zodat bijvoorbeeld ieder een missie leidt, die je samen uitvoert.
Je kunt ook grotere groepen maken, maar meestal is dat moeilijker.
Het spel heeft drie levels: level 1 = missies 1-3, level 2 = missies 4-6 en
level 3 = missies 7-9. Dit is relevant voor de online versie: Wanneer de
drie missies uit een level niet zijn uitgevoerd, zal je team de missies van
het volgende level niet ontvangen. (Binnen elk level is er wel flexibiliteit:
de missies zullen worden verzonden in het gekozen tempo, onafhankelijk
van of je ze al hebt uitgevoerd.)
Als bewijs dat een missie is voltooid, e-mailt of post jouw groep een foto
van iedere actie die je hebt uitgevoerd. Dit is nodig om je missie te
voltooien voordat je naar het volgende level kunt gaan.
Ook is het nodig om steeds een mini-quiz af te ronden per missie. Deze
kun je zo vaak opnieuw doen als je wilt.

Instructies (uitleg)
De missies:
Je speelt in teams. Je kunt het spel niet winnen of verliezen, alleen uitspelen.
Om het spel uit te spelen voer je 9 missies uit, met ieder een ander thema.
De missie reikt je het thema aan en jouw team bedenkt hoe ze hiermee aan
de slag gaan. Bij iedere missie zul je vijf suggesties krijgen voor mogelijke
acties, maar je bent helemaal vrij om zelf een actie te bedenken. Voor missie
Shiva, over voedselproductie eet je bijvoorbeeld een paar dagen
veganistisch. Je deelt je actie op social media, waar je ook nog meer inspiratie
zult kunnen vinden naar mate er meer mensen meespelen. Het spel geeft
dus veel ruimte om creatief te zijn, inspiratie op te doen en van anderen te
leren.

Duur:
Je kunt kiezen voor één actie per week, met een totale duur van negen
weken óf voor één actie per twee weken, met een totale duur van achttien
weken (ongeveer vier en een halve maand). Geef je voorkeur door wanneer
je je team registreert.

Regels:



Instructies 
Scores
Voor de collage die je maakt voordat je begint met het spel krijg je alvast
één punt.  Per missie zijn er twee acties waarbij je 3 punten kunt krijgen,
twee van 6 punten en één van 9 punten. De challenge is 12 punten. Let op:
de challenge moet wel gelijk zijn aan impact van een actie van 6 of 9 punten
en mag niet slechts een kleine aanpassing zijn van de andere acties.
Daarnaast krijg je 3 extra punten wanneer je een level hebt afgemaakt. Er
zijn 3 levels, dus in totaal gaat het om 9 punten. 
Het minimum aantal punten om het spel uit te spelen is dus 3x9=27 (één
actie van 3 punten per missie), plus 10 punten (1 van de collage en 9 van de
3 levels) = 37 punten. Het maximaal te behalen punten is 12x9=108 (voor
iedere missie doe je een challenge) plus 10 = 118 punten. 
Zo lang je het minimale aantal punten behaald, zul je het spel uitspelen en
geëerd worden als een dienaar van vrede. Je bepaalt zelf hoe groot je inzet
is. 

Beloning:
Na het voltooien van alle negen missies ontvangt ieder team een ticket voor
Noach's Ark. Deze krijg je per post of email.
Ook is er een soort 'beloning' tijdens het spel: Je kunt de collages en foto's
van andere groepen bekijken voor inspiratie en informatie met elkaar delen.
Een andere belangrijke beloning is natuurlijk dat je nieuwe dingen hebt
geleerd en actie hebt ondernomen op een paar belangrijke problemen in
de wereld aan de kaak te stellen en zo heb je bijgedragen aan een
vreedzamere aarde. Jouw acties doen er toe! Samen met jouw team heb je
iets gedaan dat zal helpen om een Tijdperk van vrede te laten beginnen!

Voor scholen:
Het spel is bedoeld voor alle leeftijden vanaf tien/elf jaar. Wij verwachten
dat het spel op vwo, havo en vmbo-t kan worden gespeeld (maar de docent
kan hier het beste zelf een beoordeling van maken). Zoals gezegd zijn er
negen missies, dus er zouden negen groepjes gemaakt kunnen worden (of
drie als dat beter uitkomt), zodat het spel in één middag gespeeld kan
worden.
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Sneak Peek
De missies werden onlangs ontdekt in een heel oud document dat in een
scheepswrak is gevonden: de Ark van Noah, die de beroemde Bijbelse
overstroming overleefde. Noah schrijft dat er opnieuw een tijd zal komen
waarop het leven op aarde in gevaar is en geeft mensen de opdracht om het
tij te keren. 
Het document bevat een zeer belangrijke boodschap: wij kunnen allemaal
een rol spelen om de bestaanscrisis te stoppen en welzijn te brengen aan
alle levende wezens. Noah hoopt dat degenen die zich ervan bewust worden
dat het om hun tijdperk gaat in actie komen, zodat er een Tijdperk van Vrede
aan kan breken. Ga jij de uitdaging aan?

Dit zijn de missies die je zult ontvangen:
Level een:
Missie Shiva: Voedselproductie
Missie Maathai: Herbebossing
Missie Thunberg: Klimaatverandering
Level twee:
Missie Gandhi: Lokale economie
Missie King: Burgerrechten en racisme
Missie Yousafzai: Gendergelijkheid
Level drie:
Missie Tutu: Verzoening en vergeving
Missie Seathl: Verbondenheid
Missie Verenigde Mensen: Vrede op aarde

Ben jij klaar om Noah's opdracht te ontvangen en een rol te spelen bij het
creëren van een duurzame vreedzame aarde? Meld je dan aan via e-mail:
contact.peacepower@gmail.com
Geef  de naam van je team op, met hoeveel je bent, je locatie en of je één
actie per week of per twee weken gaat doen.

Veel plezier en alvast bedankt!
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Noah's opdracht

Vind uit wat erin
staat door je op te
geven.


