Vechten voor vrijheid

Uitzendgebieden

Doel

Activiteitengebied

Wist je dat Nederland na de 2e wereldoorlog aan meer dan 50
vredesmissies heeft deelgenomen? Zelfs voor de 2e wereldoorlog waren
er al militairen uitgezonden om de vrede te bewaren. Leer in welke
vredesmissies Nederlandse militairen actief zijn geweest.

Samenleving Internationaal

Beschrijving
Hieronder vind je verschillende uitzendingen waaraan Nederland heeft
deelgenomen, daarachter staan jaartallen. Aan jullie de opdracht om de
jaartallen bij de juiste uitzendingen te zetten.
Achtergrondinformatie: Er bestaan 2 soorten missies. peace keeping en
peace enforcing.
Peace keeping houdt in dat het er momenteel vrede is, en dat je als
militair de vrede dan ook probeert te bewaren.
Peace enforcing houdt in dat je daadwerkelijk meevecht om vrede af te
dwingen in het gebied.
Nederlandse uitzendingen variëren van hooguit 1 waarnemer sturen om
te kijken of bijvoorbeeld de verkiezingen eerlijk verlopen, tot het sturen
van bijna 23.000 man verdeeld over 15 jaar naar bijvoorbeeld voormalig
Joegoslavië.

Duur
30 minuten

Groepsgrootte
1-8 personen, 8-15 personen,
meer dan 15

Leeftijdsgroep
Scouts, Explorers,
Roverscouts

Locatie
Binnen - buiten

Voorbereidingstijd
5 minuten

Benodigd Materiaal
Onderstaande lijsten
Materialen voor renspel

Tips
-

-

Maak er een renspel van door de landen en jaartallen op
kaartjes te schrijven en moeten samen aan een waslijn
opgehangen worden met wasknijpers of met post-its bij elkaar
geplakt worden.
Maak er een wedstrijd van: wie weet de meeste goede
antwoorden of wie heeft het snelst de juiste antwoorden.
Kijken samen op een wereldkaart (google maps) waar de
gebieden liggen.
Vraag Explorers/Roverscouts om iets op te zoeken over de
gebieden en de oorlogen die er geweest zijn.
Vraag vantevoren of iemand weet waar Nederlandse militairen
op vredesmissie zijn geweest.

Kijk voor meer programma’s op vrijheid.scouting.nl
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Op de volgende pagina vinden jullie de antwoorden.

Voettekst
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Antwoorden:
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