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Vandaag ga ik naar het Tropenmuseum. In het museum zijn 
voorwerpen te zien uit de hele wereld, van Amerika tot 
Afrika tot Azië en Oceanië. Ik ga vandaag naar een 
tentoonstelling over Marokko, ZIEZO MAROKKO.

Als ik aankom bij het museum ga ik naar binnen via de 
hoofdingang op de Linnaeusstraat 2 in Amsterdam. 

Binnen koop ik een entreekaartje bij de kassa.  
Er kan een korte rij zijn, dan moet ik een paar minuten 
wachten. 

Het kaartje dat ik hier koop is mijn ‘boarding pass’ voor 
mijn Ziezo Marokko reis. Deze bewaar ik om zo meteen te 
laten zien.

In het museum zijn suppoosten. 
Zij bewaken de collectie en zijn er om mensen te helpen. 
Als ik niet weet waar ik heen moet, vraag ik het aan een 
suppoost. Ze zijn te herkennen aan hun zwarte pak. Op 
de mouw staat het logo van het Tropenmuseum. Op hun 
borst staat een V. 
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Mijn tas en jas stop ik in een kluisje. Als ik 50 cent in het 
kluisje stop, kan het kluisje op slot. De sleutel van het 
kluisje bewaar ik goed. Als ik weer naar huis ga, kan ik 
hiermee het kluisje openen.
De sleutel neem ik niet mee naar huis.

Aan mijn rechter hand is een ronde balie.
ik meld me hier 10 minuten voor aanvang.
Mijn tijd staat op de boarding pass. Die laat ik zien.
 

Dit zie ik als ik de trap op ben gelopen.
Ik loop door naar de centrale hal van het museum.
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Ik krijg een ZieZo Marokko paspoort.
In het paspoort staat de route die ik ga volgen in Ziezo 
Marokko.

Ik krijg één van deze vier stempels in mijn paspoort.
Zo weet ik welke van de vier routes ik volg.

Door deze vliegtuigdeur ga ik samen met andere 
bezoekers naar binnen.
Het ziet eruit als een gang op een vliegveld.
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Binnen stap ik een nagebouwd vliegtuig in. Ik zit op een 
koffer en bekijk een filmpje. 
Het filmpje duurt een paar minuten.

 

De reisleider brengt mij en mijn familie naar een 
gastenkamer. Hier krijg ik Marokkaanse muntthee. Als ik 
het lekker vind drink ik de thee op.
Ik krijg ook een ansichtkaart. Deze bewaar ik goed.

Als iedereen thee heeft, opent de reisleider een kistje. 
We luisteren naar een verhaal. Dat duurt ongeveer acht 
minuten. 
Als ik het te lang vind duren zeg ik dit zachtjes tegen mijn 
ouder(s) en verlaten we rustig de gastenkamer. 

de 
ansichtkaarten
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Samen met mijn ouders doe ik het nissenspel uit het 
paspoort. Ik bezoek 5 nissen. Bij elke nis luister ik naar 
een geluidsfragment. Aan het eind van het verhaal krijg 
ik een of twee woorden te horen. De sticker met deze 
woorden plak ik op de juiste plek in mijn paspoort. 

De woorden vormen een vraag. Mijn antwoord op deze 
vraag schrijf ik op de ansichtkaart. 
Als ik deze kaart in de brievenbus post, maak ik kans op 
een prijs. 
  

Als ik klaar ben met het nissenspel doe ik samen met 
mijn familie een activiteit, bijvoorbeeld puzzelen, het 
geurenspel of een kalligraffitti maken. In het paspoort 
staat welke activiteit we gaan doen. 

puzzelen

het geurenspel kalligraffitti



ZIEZO MAROKKO BEZOEKERS 
GIDS > 7

    
Als daar nog tijd voor is, kan ik nog een extra activiteit 
doen. Bijvoorbeeld in een schoolbus zitten en door 
Marokko rijden, een stukje in de tegelwand puzzelen, of 
de ezel bepakken.
 

 

PAUZE
Als ik een pauze nodig heb, ga ik naar een rustig plekje 
in de tentoonstelling en ga ik daar even zitten. In de 
tentoonstelling zijn ook toiletten. Op de plattegrond in 
mijn paspoort staat aangegeven waar de toiletten zijn.  

KLAAR 
Als ik klaar ben om te gaan, doe ik mijn kaart met het 
antwoord in de gele brievenbus en ga ik terug naar de 
plek waar ik binnenkwam. Met de sleutel haal ik mijn tas 
en mijn jas uit het kluisje. De 50 cent krijg ik weer terug.
 

ezel bepakken

de schoolbus

een 
tegelpatroon
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 IMPRESSIE ZIEZO MAROKKO
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ZIEZO MAROKKO is een doe-tentoonstelling van TROPENMUSEUM JUNIOR en is tot 
en met maart 2019 in weekenden en tijdens schoolvakanties te bezoeken. 
Programma’s starten op vaste tijden.  
We raden aan om het vroege programma te kiezen (start: 11:00 uur).  
Dit is het rustigste moment van de dag. De zaterdagen zijn rustiger dan de 
zondagen.
Reserveren is verplicht en kan via 088 00 42 840 
(bereikbaar dinsdag t/m donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur)
of stuur een e-mail naar: reserveren@tropenmuseum.nl. 

Neem contact met ons op voor informatie over toegankelijkheid, voorzieningen en 
speciale programma’s voor bezoekers met ASS via info@tropenmuseumjunior.nl

TROPENMUSEUM
Linnaeusstraat 2
1095 XG Amsterdam

Initiatiefnemer en tekst
Saskia Nyst
Met dank aan 
Bianca Boyer en Anke Scheeren, Universiteit van 
Amsterdam, Simone van Riel en Larissa Enem, 
Bascule Amsterdam, Richan Meulenbroek, Opvoedpoli 
Amsterdam en Akke van Alberda, GGZ Purmerend 
voor hun waardevolle input. 

Ontwerp
Es & Zn - Esther de Boer

OVER ZIEZO MAROKKO


