
Free Being Me 
Ontdek  wat andere mensen op de wereld 
onder schoonheid verstaan. Knip de kaarten op 
deze pagina uit en probeer de afbeelding bij de 
beschrijving te zoeken.

Bespreek  deze vier vragen met anderen: 

•   Was je verrast dat andere mensen en andere culturen 
verschillende ideeën hebben over wat mooi is?

•   Vertel om beurten over één ding dat jij mooi vindt 
- dat kan van alles zijn, een object, een plaats, een 
gebeurtenis. Zei iedereen hetzelfde? 

•   Hoe zou de wereld eruit zien als iedereen er 
hetzelfde uitzag en overal precies hetzelfde over 
dacht?

•   Denk je dat er maar één manier is waarop iemand 
mooi kan zijn? 

•   Als iedereen verschillende ideeën heeft over wat 
mooi is, is het dan zinvol om ons uiterlijk aan te 
passen op dat ene beeld van schoonheid? 

Vertel aan je vrienden of familie één van de opvallende 
feiten uit het kaartspel of speel het spel met ze! 
Praat erover hoe iedereen op zijn eigen manier 
mooi is en wat jij vindt van het nastreven van één 
schoonheidsideaal. 

Doe meer - dit was slechts het begin! Je kunt het 
volledige FLAW-LESS spel online spelen op  
www.free-being-me.com
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LANGE TWEEDE TEEN

Probeer deze splinternieuwe activiteit van een  
half uur met welpen en scouts. Ontdek de  
verschillende betekenissen van schoonheid  
over de hele wereld en stimuleer het zelfver- 
trouwen van jongens en meiden door ze te  
laten beschrijven wat schoonheid voor hen  
persoonlijk betekent. 

Door het spel te spelen en deel te nemen aan gesprek-
ken gaan kinderen en jongeren zien dat er niet slechts 
één enkele vorm van schoonheid is die iedereen zou 
moeten willen bereiken. 

Hoe dit spel te gebruiken met welpen en scouts: 
•   Geef de groep ten minste een half uur om de  

activiteit te spelen.

•   Laat de jeugdleden het kaartspel FLAW-LESS  
uitknippen en in kleinere groepen spelen. Leg de  
kaarten op tafel en probeer de afbeeldingen aan  
de beschrijvingen te koppelen. Draai dan de kaarten 
om om te zien wie het goed had.

•   Vraag de jeugdleden nu in kleine groepjes de vragen te 
bespreken. Loop bij ze langs om het gesprek op gang 
te houden. Zorg dat iedereen meedoet, zodat iedereen 
kan ontdekken dat de wereld een spannende plek is, 
waar iedereen zelf mag bepalen wat schoonheid is.

•   Daag iedereen uit het spel mee naar huis te nemen 
en het met het gezin te spelen, of de online versie te 
spelen op www.free-being-me.com 

Voor nog meer plezier:
•   Vraag de jeugdleden van groepje te wisselen om te 

horen wat anderen vinden.

•   Vraag de jeugdleden hun eigen kaarten te maken die 
ze met anderen kunnen bespreken.

Ga voor meer informatie of om het FLAW-LESS spel te 
spelen naar www.free-being-me.com

_______
_______LANG

Dankzij je lengte kan iedereen 
zien dat je een vrolijk en zonnig 
persoon bent. Jij kunt anderen in-
spireren met je goede voorbeeld. 
Sta rechtop en blijf zonnig!

_______
_______SPITSE OREN

In Azië wijzen spitse oren erop dat 
je een uniek en inventief persoon 
bent. Uitvinders hebben onze 
leefwijzen volledig veranderd. 
Alexander Graham Bell heeft de 
telefoon uitgevonden en Thomas 
Edison heeft de gloeilamp  
geperfectioneerd.  
Wat wordt jouw grote uitvinding?

_______
_______LANGE TWEEDE TEEN

Cleopatra, de prachtige koningin 
van het oude Egypte, werd 
aanbeden om haar lange tweede 
teen. Een lange tweede teen duidt 
op leiderschapskwaliteiten. Wat ga 
je doen met je leiderschaps-teen? 
Wat voor leider wil je worden?

_______
_______GROOT VOORHOOFD

Sommige gezichtlezers geloven dat 
een groot voorhoofd betekent dat je 
voor altijd trouw zult zijn.
Wees je vrolijke en genereuze zelf. 
Jij mag echt wel blijven!

_______
_______HARTVORMIG GEZICHT

Achter dat hartvormige gezicht 
gaat een brein van superomvang 
schuil. Een lang, breed voorhoofd 
met een kleine, fijne kin wijst op 
intelligentie.
Jij bent zo slim dat je de hele 
wereld aankunt!

_______
_______GROTE TANDEN

Volgens een oud bijgeloof ben 
je supersterk als je grote tanden 
hebt. Dus onderscheid je van de 
massa met je grote glimlach.
Met de kracht van je glimlach kun 
je de zon laten schijnen op een 
bewolkte dag!


