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Beste vrienden!

Het doel van dit spel is om je bewust te maken van de rol die je als verantwoordelijke wereld-
burger kan spelen voor de toekomst van onze planeet. 

Om tot een betere wereld te komen voor iedereen en voor de planeet, hebben de VN-lidstaten 
aangegeven hun uiterste best te doen om 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te 
verwezenlijken tegen 2030. De jongere generaties moeten een hoofdrol spelen in het creëren van 
een toekomst die we willen. Daarom hebben wij het “Go Goals” spel ontwikkeld, een spel voor 
kinderen van 8 tot 10 jaar. Het spel is zo ontworpen dat het op een leuke en aantrekkelijke manier 
kinderen informeert rond deze doelstellingen en hen tegelijkertijd motiveert om actief de SDG’s 
na te streven. 

Jouw rol als leerkracht, ouder, opvoeder of leider binnen een jeugdbeweging is cruciaal! Door 
mensen zoals jij, je familie, je collega’s en je gemeenschap zullen wij in staat zijn de doel-
stellingen te bereiken. Onthoud goed: zelfs kleine stappen kunnen helpen om een groot verschil 
te maken als miljoenen mensen over de hele wereld hierbij betrokken worden. Wij hopen dat jij, je 
kinderen, je leerlingen, je leden, je vrienden, kortom iedereen plezier beleven aan het spel!

Bedankt om bij te dragen tot een betere wereld! 

HOE WORDT HET 
SPEL GESPEELD?
Er zijn 63 plaatsen op het bord. 
Het aantal ogen dat gegooid 
wordt met 1 dobbelsteen bepaalt 
het aantal plaatsen dat spelers 
vooruit mogen gaan.

Elke speler plaatst 
zijn pion op het 
vakje ‘start’.

Spelers gooien om beurten 
met de dobbelsteen en 
verplaatsen hun pionnen 
naargelang het aantal ogen 
dat met de dobbelsteen 
gegooid wordt.

Wanneer een speler 
onderaan een ladder komt 
te staan, mag deze speler 
onmiddellijk naar de top 
van de ladder klimmen.

Wanneer een speler aan 
de top van een glijbaan 
komt te staan, moet 
deze speler onmiddellijk 
de glijbaan afdalen tot 
onderaan de glijbaan.

Wanneer een speler op een 
Duurzame Ontwikkelings-
doelstelling (1-17) terechtkomt, 
trekt deze speler een kaart die 
overeenkomt met het nummer 
van de doelstelling. Een andere 
speler leest de vraag voor die 
op de kaart staat.

Bij een juist antwoord van de 
speler die de kaart getrokken 
heeft, mag deze speler nog een 
keer met de dobbelsteen gooien.

De eerste speler die het vakje 
‘2030’ bereikt, is de winnaar!

Verandering begint bij jezelf. We moeten ervoor 
zorgen dat we goed geïnformeerd zijn over de 

oorzaken en mogelijke oplossingen van de problemen 
in de wereld. Alleen dan kunnen kleine, positieve acties 

ondernomen worden in ons dagelijkse leven: van 
constructieve gesprekken met familieleden, vrienden 

en gemeenschappen tot het aansporen van overheden 
om te luisteren naar de stem van de burgers.

HOE BIJDRAGEN 
TOT DE SDG’S? 

Voor 4 tot 6 spelers
Duurtijd van het spel: 
30 à 40 minuten 

Wanneer een speler meer 
dan het benodigde aantal 
ogen gooit om het vakje ‘2030’ 
te bereiken, moet deze speler 
vooruitgaan tot het vakje ‘2030’ 
en vervolgens het overgebleven 
aantal stappen terugkeren 
op het bord.  



BEËINDIG ARMOEDE OVERAL EN IN AL HAAR VORMEN1 .
GEEN ARMOEDE

BEËINDIG HONGER, BEREIK VOEDSELZEKERHEID EN VERBETERDE 
VOEDING EN PROMOOT DUURZAME LANDBOUW

GEEN HONGER

2.

VERZEKER EEN GOEDE GEZONDHEID EN PROMOOT 
WELZIJN VOOR ALLE LEEFTIJDEN 3 .
GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

VERZEKER GELIJKE TOEGANG TOT KWALITEITSVOL ONDERWIJS 
EN BEVORDER LEVENSLANG LEREN VOOR IEDEREEN4 .
KWALITEITSONDERWIJS

BEREIK GENDERGELIJKHEID EN EMPOWERMENT 
VOOR ALLE VROUWEN EN MEISJES5 .
GENDERGELIJKHEID

VERZEKER TOEGANG EN DUURZAAM BEHEER VAN WATER 
EN SANITATIE VOOR IEDEREEN6 .
SCHOON WATER EN SANITAIR

VERZEKER TOEGANG TOT BETAALBARE, BETROUWBARE, 
DUURZAME EN MODERNE ENERGIE VOOR IEDEREEN 7 .
BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

DE DUURZAME 
ONTWIKKELINGS-
DOELSTELLINGEN

zijn 17 wereldwijde doelstellingen 
die ontwikkeld werden om een 

einde te maken aan armoede, om 
de planeet te beschermen en 

om welvaart voor iedereen 
te garanderen. 



BEVORDER AANHOUDENDE, INCLUSIEVE EN DUURZAME ECONOMISCHE 
GROEI, VOLLEDIGE EN PRODUCTIEVE TEWERKSTELLING EN WAARDIG 
WERK VOOR IEDEREEN8 .
EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI 

BOUW VEERKRACHTIGE INFRASTRUCTUUR, BEVORDER INCLUSIEVE 
EN DUURZAME INDUSTRIALISERING EN STIMULEER INNOVATIE9 .
INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR 

DRING ONGELIJKHEID IN EN TUSSEN LANDEN TERUG 

ONGELIJKHEID VERMINDEREN 

10 .

MAAK STEDEN EN MENSELIJKE NEDERZETTINGEN INCLUSIEF, 
VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM1 1 .
DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN 

NEEM DRINGEND ACTIE OM KLIMAATVERANDERING 
EN HAAR IMPACT TE BESTRIJDEN13 .
KLIMAATACTIE 

BEHOUD EN MAAK DUURZAAM GEBRUIK VAN OCEANEN, 
ZEEËN EN MARITIEME HULPBRONNEN14 .
LEVEN IN HET WATER 

BESCHERM, HERSTEL EN BEVORDER HET DUURZAME GEBRUIK VAN ECO-
SYSTEMEN OP HET VASTELAND, BEHEER BOSSEN EN WOUDEN DUURZAAM, 
BESTRIJD WOESTIJNVORMING, STOP LANDDEGRADATIE EN DRAAI HET 
TERUG EN ROEP HET VERLIES AAN BIODIVERSITEIT EEN HALT TOE

15 .
LEVEN OP HET LAND 

VERZEKER DUURZAME CONSUMPTIE- EN PRODUCTIEPATRONEN 12 .
VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 

BEVORDER VREEDZAME EN INCLUSIEVE SAMENLEVINGEN MET HET OOG 
OP DUURZAME ONTWIKKELING, VERZEKER TOEGANG TOT JUSTITIE VOOR 
IEDEREEN EN BOUW OP ALLE NIVEAUS DOELTREFFENDE, VERANTWOORDE-
LIJKE EN TOEGANKELIJKE INSTELLINGEN UIT

16 .
VREDE, JUSTITIE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

VERSTERK DE IMPLEMENTATIEMIDDELEN EN REVITALISEER HET 
WERELDWIJD PARTNERSCHAP VOOR DUURZAME ONTWIKKELING17 .
PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN 



DOBBELSTEEN

PION

WAT HEB JE NODIG?
1. Een kleurenprinter, idealiter voor 
 A4- en A3-formaat 
2. 6 bladen in A4-formaat 
 en 1 blad in A3-formaat
3. Schaar
4. Lijm
5. Gekleurde pennen

VOORBEREIDEN VAN 
HET MATERIAAL
1. Knip de dobbelsteen en de pionnen uit
2. Versier je eigen pion in je favoriete  
 kleuren 
3. Lijm de dobbelsteen en de pionnen 

DOE-HET-ZELFSET



BEDANKT OM MET ONS TE SPELEN! 

Blijf op de hoogte en geraak zelf betrokken door: 
•  Je te registreren op de website om allerlei nieuws te ontvangen over het  
 spel, zoals updates van vragen, versies in andere talen en nog veel meer;
•  Op de website bijkomende vragen in het Nederlands af te drukken en zo  
 je kaartenset uit te breiden; 

Onze website: www.go-goals.org

Draag zelf bij tot het succes van het spel door: 
•  Zelf vragen voor het spel op te maken en in te dienen;
•  Ons je suggesties en feedback te sturen. Vertel ons hoe je het spel hebt  
 gespeeld, wat de kinderen ervan denken, en hoe we het spel nog kunnen  
 verbeteren;
•  De boodschap te verspreiden op sociale media door gebruik te maken  
 van de hashtag #SDGGame (tag jezelf terwijl je het spel aan het spelen  
 bent en deel het. Wij ontvangen graag foto’s en video’s van jou op onze  
 sociale media terwijl je het spel aan het spelen bent!)

Om bij te dragen tot de lokale versie in jouw eigen 
taal en voor vragen gerelateerd aan het project, 

kan je mailen naar info@go-goals.org. 

Het bordspel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, “Go Goals!”, werd 
gecreëerd en ontworpen door het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde 
Naties (UNRIC), in partnerschap met de artiest Yacine Ait Kaci (YAK), bedenker 
van Elyx. 

Het spel wordt kosteloos verspreid. Uitgevers zijn verplicht om de juiste 
naamsvermeldingen te gebruiken. 

De tekeningen van YAK die in het bordspel verschijnen, worden door het 
auteursrecht beschermd en kunnen enkel gebruikt worden om de SDG’s te 
illustreren. 

Alle vragen of suggesties aangaande het spel kunnen gemaild worden naar 
info@go-goals.org.


