


Basisidee van het spel van de 7 Werken

Het speelbord oogt op het eerste gezicht als een eenvoudig Ganzenbordspel
aangevuld met wat kleurige kaartjes. Maar in feite is 7 Werken een lastig
strategisch spel vol verrassingen, dat alle spelers op de proef stelt.

● Stuur je vooral op eigen kracht of durf je ook anderen om hulp te vragen
als het tegenzit?

● En wie vraag je dan om hulp?
● In hoeverre kun je en durf je te vertrouwen op de barmhartigheid

van je medespelers?
● En als anderen om hulp vragen: hoe barmhartig ben je zelf dan eigenlijk?

De winnaar van het spel is degene die als eerste de finish op vakje 52 weet te
bereiken en al zijn hulpkaarten volledig heeft gebruikt of weggegeven.

Spelbenodigdheden

● 2-4 spelers;
● 1 speelbord;
● 1 dobbelsteen;
● 4 pionnen;
● 56 opdrachtkaarten;
● 84 hulpkaarten;
● 3 kaarten voor beurt overslaan.

Vooraf

● Opdrachtkaarten schudden en naar kleur verdelen over zeven stapeltjes
en naast het speelbord leggen.

● Iedere speler krijgt zeven hulpkaarten (met de afbeelding van een
handafdruk), één van elke kleur.

● De overige hulpkaarten worden naar kleur verdeeld over zeven stapeltjes
en net als de opdrachtkaarten naast het speelbord gelegd.

● Eén van de spelers beheert de kaarten tijdens het spel:
- geeft spelers de opdrachtkaarten als ze op een Werk van Barmhartigheid
  komen;
- stopt de opdrachtkaart na lezing onderop het stapeltje;
- geeft hulpkaarten als een speler een extra hulpkaart van een bepaalde
  kleur krijgt;
- legt ingeleverde hulpkaarten op het bijbehorende stapeltje van dezelfde
kleur terug;
- en geeft spelers een zeshoekige kaart (Even Wachten) als zij een beurt
  over moeten slaan in de volgende ronde.

● Iedere speler gooit de dobbelsteen één maal.
● Degene met de hoogste worp begint het spel.



De spelregels

● Wie op een vakje met het symbool van een Werk van Barmhartigheid komt,
krijgt een opdrachtkaart met dezelfde kleur van dat werk en leest de tekst
op de kaart hardop voor.

● De opdrachtkaarten kennen drie variaties:
a. Je krijgt een extra hulpkaart voor dat Werk van Barmhartigheid;
b. Je moet een hulpkaart inleveren;
c. Je moet om hulp vragen, d.w.z. zelf één hulpkaart inleveren en een
    medespeler vragen ook één bijpassende hulpkaart af te staan.
    Je mag niet twee van je eigen kaarten van dezelfde kleur inleveren.

● Je kunt bij een volgende beurt je weg vervolgen als jij (en soms ook één
van je medespelers) een hulpkaart met dezelfde kleur inlevert.
Heb je zelf geen hulpkaart van de juiste kleur in je bezit, dan kun je altijd
nog  een beroep te doen op de hulp van je medespelers. De keuze is aan
jou. Medespelers kunnen niet zonder jouw toestemming een hulpkaart
inleveren.

● Heb je zelf geen passende hulpkaart dan kunnen medespelers op jouw
verzoek altijd helpen door één of zelfs twee hulpkaarten af te staan, maar
ze kunnen ook weigeren. Ze lopen immers wel het risico dat zij een volgen-
de keer volledig overgeleverd zijn aan de barmhartigheid van anderen.

● Krijg je geen of te weinig hulp, dan moet je een beurt overslaan. Je krijgt
een zeshoekige kaart (Even Wachten) en je mag pas de daarop volgende
beurt weer je weg vervolgen.

De winnaar:
● Passeer je de finish op vakje 52 terwijl je nog hulpkaarten in je bezit hebt,

dan moet je weer bij 1 beginnen. Passeer je de finish terwijl je alle hulpkaar-
ten hebt ingeleverd of weggegeven, dan heb je het spel gewonnen!

● Het spel eindigt sowieso als één van de spelers twee maal het speelbord is
rondgegaan. Dan is de speler die op dat moment de minste hulpkaarten in
zijn of haar bezit heeft de winnaar van 7 Werken.

Speciale vakjes:
● 33: Je bent in een vrijgevige bui en wilt aan al je medespelers een hulpkaart

naar jouw keuze van je eigen stapel geven;
● 34: Neem wat stapjes terug naar vakje 7 en ontvang een opdrachtkaart;
● 40: Neem wat stapjes terug naar vakje 15 en ontvang een opdrachtkaart;
● 44: Neem wat stapjes terug naar vakje 21 en ontvang een opdrachtkaart;
● 46: Je medespelers zijn in een vrijgevige bui en geven jou elk een hulpkaart

naar hun keuze van hun eigen stapel;
● 49: Neem wat stapjes terug naar vakje 28

en ontvang een opdrachtkaart.

We wensen je heel veel
                                  plezier met 7 Werken!
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We moeten onszelf dringend opnieuw
opvoeden tot barmhartige mensen.
We hebben tegenwoordig de mond vol
over fatsoen of respect.
Maar die kunnen niet worden afgedwongen
met van buitenaf opgelegde regels.
Het enige wat helpt is
een fundamentele innerlijke ommekeer,
een revolutie van barmhartigheid
in onszelf en daardoor in de samenleving.
Wat nodig is, is dat we weer leren zien
met de ogen van ons hart.

Een barmhartig gezin,
een barmhartige relatie,
een barmhartige school(klas),
een barmhartige straat of wijk,
een barmhartige bank,
een barmhartig ziekenhuis  -
hoe zouden die er uit zien?

Hoe wordt daar omgegaan
met de kwetsbaren,
met de zwakste schakels,
met het onaffe en onvolmaakte
in iedere mens?

Wat voor een uitdaging
ligt in zulke vragen voor iedereen
die barmhartigheid gestalte wil geven
in zijn of haar eigen leven?
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