
Meer info: www.eigenwijsspel.nl

Een initiatief van Stichting De Bagagedrager Mede mogelijk gemaakt door

Coronatips: 
Voor actuele coronamaatregelen kijk op de site van het RIVM.         www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd 

Zie achterzijde voor uitleg over  
de kleuren, categorieën en  

pictogrammen op de kaarten.

 .

SCHRIJF JOUW KAARTJESCHRIJF JOUW KAARTJE
Ansichtkaarten om jouw ervaring te delen 

2 personen   30 – 60 minuten Nodig:
 ¥ Ansichtkaarten ‘Schrijf jouw kaartje’

 ¥ Pen

Inhoud
Ansichtkaarten met teksten van de 
speelkaarten uit de Eigenwijze spellen.

Doel
Deze kaarten kun je geven of versturen 
aan iemand, om te laten weten dat 
je aan degene denkt, als uitnodiging 
om in gesprek te gaan of als je iemand 
beter wilt leren kennen. 

Instructie
 ¥ Kies een kaart met een vraag die bij 
je past en die je aan de ander wilt 
stellen.

 ¥ Schrijf je eigen antwoord op de kaart.

 ¥ Doe de kaart in de brievenbus bij 
degene die je wil laten merken dat je 
aan hem/haar denkt.

 ¥ Schrijf er een kort persoonlijk briefje 
bij met hoe je bereikbaar bent en dat 
de uitnodiging helemaal vrijblijvend 
is.

 ¥ Vermeld ook je naam erbij 
met eventueel je mailadres, 
telefoonnummer of woonadres.

 ¥ Als je een reactie hebt gekregen 
maak je samen een afspraak.

 ¥ Het verstuurde kaartje kan een begin 
zijn voor het gesprek.

Variatie
 ¥ Schrijf eens een kaartje aan iemand 
die je nog niet zo goed kent; iedereen 
vindt het leuk om post te krijgen.

 ¥ Schrijf je kaartje aan iemand in een 
verzorgingshuis en bied aan om een 
keer koffie te drinken samen.

 ¥ Gebruik deze kaarten tijdens een 
(online) koffiemoment.

Tips
 ¥ Deze laagdrempelige ansichtkaarten 
zijn ook goed te gebruiken in een 
groep, om mensen met elkaar te laten 
kennismaken.

 ¥ Gebruik deze kaarten bij taalles met 
statushouders.

Ervaringen
“Ik heb het ingezet op de 18e 
verjaardag van mijn nichtje 
met familie en het was erg 
verrassend ”

“Met deze kaar ten blijf t 
mevrouw de Nederlandse taal 
zowel schrif telijk als mondeling 
oefenen.” 

“Ik heb een kaar tje geschreven en 
deze kaar t bij  mijn buur vrouw in 
de brievenbus gedaan.
Ze belde me gelijk om in 
gesprek te gaan, ze kon het erg 
waarderen”


