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Leve de herinnering !

Het gesprekskaartenspel bestaat uit 100 
kaarten op A6 formaat. Op de ene kant 
van de kaarten staan 100 unieke foto’s 
gerelateerd aan het koningshuis. Op de 
andere kant staat een bijpassende vraag 
of stelling. Dat gaat over van 
alles. Het koningshuis is het 
uitgangspunt. 

Iedere kaart nodigt uit om eigen 
ervaringen, herinneringen, ideeën 
en meningen met elkaar te delen. 
Het doel van het spel is elkaar 
beter te leren kennen en te 
begrijpen.

Hoe werkt het?
De gespreksleider pakt een kaart, 
leest het eventuele fotobijschrift 
en toont de foto aan de 

deelnemers. De gespreksleider draait de 
kaart en leest de tekst hardop voor. Iedereen 
kan reageren. Per keer dat je het spel speelt, 
kun je zelf bepalen hoeveel en welke kaarten 
je trekt. Kortom, de speelwijze is vrij. Tien 

kaarten zijn goed voor een 
gesprek van ongeveer een 
uur. 

Getest
Bij twee verzorgingshuizen 
hebben we het spel drie 
keer getest met telkens 
andere vragen. Er kwamen 
aangename gesprekken tot 
stand. Een spelleider, die 
al jaren met de ouderen 
werkt, merkte op dat hij 
nieuwe informatie over zijn 
cliënten had gekregen. 

Ook in mijn wijk heb ik het spel getest. Ik 
heb via via vijf ouderen benaderd.  Vier dagen 
later zaten we aan mijn keukentafel. Wat 
bleek? De herinneringen 
uit de wijk kwamen ook 
naar boven. Ze werden 
nieuwsgierig naar 
elkaar. 

En ... de mevrouw, 
die na een uur weg 
moest, kwam even 
later terug (pakket 
was afgeleverd). .... twee dames hebben na 
afloop in mijn tuin staan napraten. .... en een 
week later stonden twee ouderen op eigen 
initiatief weer op de stoep. Mooi, toch? 

Kom in gesprek!                                         
Ons koningshuis verbindt ons allemaal.

Reacties op het spel

Brengt herinneringen terug

Doet je je hersenen weer 
gebruiken

Leuk om zo met elkaar 
aan de praat te raken

Ik ben gewoon verliefd op 
het koningshuis

Je hoort nog eens iets van 
elkaar

  


