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Nederlandse versie 

Omdat niet alleen het volleybal, maar ook veel gezelligheid een beetje stil ligt in deze periode, hebben 
we een Crazy 55 met team uitdagingen voor jullie gemaakt! Je kunt dus met je team meedoen. Je kunt 
je team opgeven door een appje te sturen naar Suzanne (0623322588). Nadat je je hebt opgegeven 
wordt er een drive aangemaakt waarin je de filmpjes en foto’s van de opdrachten die je hebt uitgevoerd 
in kunt zetten. De opdrachten zijn zo bedacht dat je hiervoor niet fysiek samen hoeft te komen. Dat 
willen wij ook zeker niet aanmoedigen en zal dan ook zeker geen punten opleveren! Dus blijf lekker 
waar je bent en heb het toch gezellig met je team en andere teams ;) Oja en, wees creatief! Er zit geen 
strakke deadline op de Crazy 55, het is namelijk zo dat het is afgelopen als we elkaar weer mogen zien. 
Als er nog vragen zijn, stel deze dan vooral. Veel plezier en blijf gezond! 

 
1. Houd een online borrel met minstens 6 teamgenootjes 
2. Organiseer een Netflix Party teamdate 
3. Doe Houseparty met het team 
4. Neem een online teamfoto met attributen van jullie thema 
5. Maak met je team een tekening 

a. 1 iemand begint met 1 A4’tje, de volgende tekent iets wat eraan vast past → editen 
en het wordt 1 grote tekening! 

6. Maak een filmpje alsof jullie met het team een volleybal overspelen 
7. Neem een liedje op via Whatsapp spraakberichten 

a. Voorbeeld: https://youtu.be/w3BZQqDHIio  
8. Doe alsof je later een wedstrijd hebt en eet allemaal hetzelfde op een avond 

a. Maak een mooie fotocollage van het resultaat! 
9. Vlog over wat jullie als team hebben meegemaakt dit jaar 
10.  Bedenk 5 leuke ideeën die iets bijdragen aan de gezelligheid binnen Harambee (nu of 

later) 
11. Plan alvast een teamuitje om naar uit te kijken 
12. Schrijf allemaal 6 zinnen van een verhaal 

a. Omstebeurt en je mag alleen de laatste zin lezen van degene die voor jou geschreven 
heeft.  

13. Maak een leuke collage van de foto’s van jullie team(leden) 
14. Teamdate! De partyco’s organiseren voor jullie en een ander team samen een pubquiz 

online. 
15. Maak foto’s met alle origineel gecreëerde letters uit het prachtige woord ‘Harambee’  
16. Zorg dat Harambee / paars en oranje meer aanwezig is in jullie huizen 
17. Maak een kruiswoordpuzzel of woordzoeker met Harambee als thema 

a. Dan kunnen anderen zich daar later weer mee vermaken ;) 
18. Maak een fantastische fotoshop van bestaande Harambee foto’s 
19. Doe een workout met je team 
20. Bedankt jullie trainer/coach voor zijn/haar inzet (origineler=beter) 
21. Telefoonboom! Eén iemand begint met een verhaal, dit wordt doorverteld tot het de 

laatste persoon heeft bereikt. Is het verhaal nog hetzelfde? 

https://youtu.be/w3BZQqDHIio
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a. Maak van tevoren een volgorde met wie wie belt en neem het eerste en laatste 
verhaal apart op. 

22. Help andere Harambeeërs om deze tijd door te komen. Wees creatief! 
23. Stuur een kaartje of brief per post naar alle bestuurders.  

a. Je mag het ook corona proof gaan afleveren 
24. Download en speel Happening met zn allen 
25. Bedenk en maak een teamcocktail 
26. Schrijf een teamblog over hoe jullie deze tijd doorkomen 
27. Organiseer in overleg met het bestuur een leuke (online) activiteit voor Harambeeërs  
28. Maak een smiley ontcijfer puzzel met een thema 

a. Voorbeeld/Inspiratie: https://maasburen.nl/berichten/puzzle-mee  
29. Speel maxxen via videobellen 
30. Steun lokale ondernemers door bijv. bloemen te kopen 
31. Download met je hele team de sponsorklik button voor je webbrowser & haal geld op 

voor Harambee bij elke internetbestelling 😊 
https://sponsorkliks.zendesk.com/hc/nl/articles/360006894317-Chrome-webbrowser 

32. Bedenk een nieuw harambee liedje 
33. Speel fuck de dealer samen met je teamgenoten 
34. Stuur een brief naar een oud Harambeeër 
35. Doe een digitale groepsknuffel 
36. Fotoshop een levende piramide 
37. Laat minstens 5 teamgenoten in een boom klimmen 
38. Blaas een oranje en paarse ballon op tot die knapt 
39. Was je handen terwijl je harambeeliedjes zingt 
40. Houd een bloempje een week in leven 
41. Maak een koprol die door blijft rollen met meerdere teamgenoten 
42. Houd je hoofd koel 
43. Maak een foto met een regenboog 
44. Maak een overzicht van de leukste opmerkingen/afbeeldingen die je vindt bij een google 

search naar alle personen van je team 
45. Film een persconferentie over hoe het gaat met je teamgenoten 
46. Krijt je teamnaam op verschillende plekken in de stad 
47. Doe een online polonaise 
48. Maak allemaal een toren van 1 meter met random artikelen 
49. Doe met je team de kabouterdans, oya lélé of frikandel speciaal 
50. Maak foto’s van verschillende teamgenoten waarbij de klok op juf-juf staat 
51. Geef online een bitchslap door 
52. Draai achter elkaar 55 rondjes in positieve richting 
53. Doe een high-beer met je team, met verschillende speciaalbiertjes en hapjes 
54. Schrijf leuke kaartjes die je op kunt sturen naar een lokaal verpleeghuis 
55. Koop een social deals pakketje bij de Minibar zodat je na de quarantaine gezellig met z’n 

allen daar kunt borrelen 
   

https://maasburen.nl/berichten/puzzle-mee
https://sponsorkliks.zendesk.com/hc/nl/articles/360006894317-Chrome-webbrowser
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English version 

Since not only the volleyball season has come to an end, but also many fun activities have been 
cancelled, we created a Crazy 55 with team challenges for you! You can join this activity with your 
team. Sign up your team by sending a message to Suzanne (0623322588). After signing up, she will 
create a Google Drive folder in which you can put your movies and pictures of the challenges you have 
completed. The challenges have been chosen in a way that you don’t have to gather up physically. We 
definitely don’t want to encourage that and it would cause substraction of points! So, stay where you 

are and still have fun with your team and other teams 😉 Oh and, be creative! There is no deadline on 
this Crazy 55, it will be finished as soon as we are allowed to see each other again. If you have any 
questions, don’t hesitate to ask. Have fun and stay healthy! 

 
1. Organise an online drink with at least six teammates 
2. Organise a Netflix Party teamdate 
3. Play games via Houseparty with your team 
4. Take an online team picture with attributes fitting your team theme 
5. Make a drawing together 

a. One person starts with one A4, the next person draws something which continues 
on it → edit all results and it will be one big drawing! 

6. Make a video as if you play the ball within your team 
7. Record a song via Whatsapp voice messages 

a. Example: https://youtu.be/w3BZQqDHIio  
8. Act like you are about to play a game: all eat the same meal on the same night → send 

us a photo collage 
9. Make a vlog about your experiences as a team this year 
10. Come up with five ideas which contribute to improve the ambience within Harambee 

(immediately or later) 
11. Make plans for a nice team trip to look forward to 
12. Everyone writes 6 lines of a story 

b. One by one, you can only read the last sentence of the person who wrote text before 
you. 

13. Make a nice collage of pictures of your team(members) 
14. Teamdate! The partycos organise an online pubquiz for you and another team 
15. Make pictures with all origanally created letters from the lovely word ‘Harambee’ 
16. Make sure the colors purple and orange are more present in your houses. 
17. Make a crossword puzzle or word search with Harambee as the theme 

c. Share it with Harambeeërs, so they can enjoy themselves :) 
18. Make an amazing fotoshop of existing Harambee pictures 
19. Do a workout with your team 
20. Thank your trainer/coach for his/her amazing efforts 

https://youtu.be/w3BZQqDHIio
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21. Telephone tree! One person starts with telling a story over the phone, the next one tells 
it to someone else, until you reach the last person. Is the story still the same? → List 
beforehand who is going to call who and record the first and last story. 

22. Help other Harambee member to get through this weird time → creativity counts! 
23. Send a card or letter to all board members 

a. You can also deliver them, but only Corona proof! 
24. Download and play Happening with your team 
25. Create your one and only teamcocktail 
26. Write a teamblog about how you are getting through this time 
27. Organise, in consultation with the board, a nice (online) activity for all members 
28. Make a smiley decipher puzzle with a theme 

a. Example/Inspiration:  https://maasburen.nl/berichten/puzzle-mee  
29. Play the game ‘maxxen’ via video call 
30. Support the locals 

a. Example: Buy flowers 
31. Download the ‘sponsorklik’ extension for you browser and raise money for Harambee 

with every online order 😊  
https://sponsorkliks.zendesk.com/hc/nl/articles/360006894317-Chrome-webbrowser 

32. Come up with a new Harambee song → there aren’t many English songs yet ;) 
33. Play fuck the dealer together 
34. Send a letter to an ex-Harambee member 
35. Do a digital group hug 
36. Fotoshop yourself into a living piramide 
37. At least five team members climb in a tree 
38. Blow up an orange and a purple balloon until it pops 
39. Wash your hands while singing Harambee songs 
40. Keep a flower alive for at least one week 
41. Make a head roll which keeps on rolling with multiple teammates 
42. Keep your head cool 
43. Make a picture with a rainbow 
44. Make an overview of the best pictures or texts you find when googling your team mates 
45. Shoot a press conference about how your team is doing 
46. Chalk your teamname on places throughout the city 
47. Do an online polonaise 
48. Every team member makes a stack of 1 meter high with random attributes 
49. Dance with your team on one of the following songs: ‘de kabouterdans’, ‘oya lélé’ or 

‘frikandel speciaal’. 
50. Make selfies with a clock which shows the time ‘juf:juf’ 
51. Pass on an online bitchslap 
52. Turn 55 rounds in one direction 
53. Have an online high-beer with nice different beers and snacks 
54. Write nice cards which you can sent to a local elderly home 
55. Buy a Social Deal package at the Minibar, so you can have a fun drink there when 

quarantaine is over 

https://maasburen.nl/berichten/puzzle-mee
https://sponsorkliks.zendesk.com/hc/nl/articles/360006894317-Chrome-webbrowser
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