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Kwist’t

De meest hilarische
manier om iemand écht
te leren kennen
De meest hilarische manier om iemand écht te leren kennen
Waar is je grootvader geboren en opgegroeid? Waar kan je oma voor uit bed halen en
wat zijn haar grootste angsten en mooiste avonturen? Deze informatie is essentieel
om persoonsgerichte zorg te leveren en vormt de basis van het bordspel Kwist’t.
Een spel waarbij je leert over je grootouders, ouders, ooms, tantes en cliënten. En
wanneer zorg nodig is, dan komen deze verhalen goed van pas.
Hoe het werkt
Kwist’t is een bordspel dat het leven van een familielid, geliefde of cliënt centraal
stelt; de hoofdpersoon. Per ronde wordt een vraag uit een categorie voorgelezen
door de hoofdpersoon. Denk aan vragen als: “Noem een blunder van mij” uit de
categorie Levensloop of “Met wie kan ik een serieus gesprek voeren” uit de
categorie Familie & Vrienden. Deze antwoorden leveren hilarische situaties op, maar
ook een dieper inzicht in de persoon die je misschien dacht te kennen, maar waar je
lang nog niet alles van wist. Al deze waardevolle weetjes worden vastgelegd in een
leuk levensverhalen boek. Je leert over de passies, dromen, slechte herinneringen
maar ook belangrijke verhalen die iemand gevormd hebben tot de persoon die hij nu
is. Of je nu wint of alle vragen fout hebt: Kwist’t levert alleen maar winnaars op.
Met wie je het speelt
Met familieleden, waarbij de vragen gaan over (groot)vader of (groot)moeder. Zodra
het tijd is voor een intake bij een zorginstelling, is het plakboek een uniek
levensdocument dat de juiste informatie en aanknopingspunten bevat om iemand
een fijn nieuw of tijdelijk thuis te geven.
Een zorgverlener samen met een cliënt, waarbij de cliënt de thema’s uitzoekt en de
bijbehorende vragen het uitgangspunt vormen voor het gesprek. Het spel geeft het
gesprek een luchtige wending, en dus uitermate geschikt om dromen, wensen en
herinneringen van de cliënt inzichtelijk te maken.
Met maximaal 6 familieleden en vrienden, waarbij iedereen om de beurt de
hoofdpersoon is. Hierbij gaat het spel dus niet over één persoon, maar over iedereen
die meespeelt. Ken jij de anderen wel echt zo goed als je altijd dacht?
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Bijzonderheden
• Laagdrempelig informatie
verzamelen over de cliënt
• Snel en eenvoudig inzetbaar
• Op meerdere manieren te spelen
• Je creëert een leuk boekje vol
levensverhalen
Specificaties
• Bordspel
Prijzen
• Spel incl. levensboekje € 39,95
• Losse levensboekjes € 14,95

Contact
• info@andhappy.nl
• +31 6 36243837
www.andhappy.nl

