
Rc Roeselare Mercurius 
Verslavingspreventie te Roeselare met de video game “Explosive Chickens”. 

Rotary Club Roeselare Mercurius koos voor Explosive Chickens als project dat kadert binnen 

de actie drugspreventie van district 1620. Explosive Chickens is een videogame dat in 2012 

werd ontwikkeld door La Mosca, in samenwerking met alle Rotaryclubs van Gent . 

 

RC Roeselare Mercurius kocht 20 Samsung tablets aan waarop het spel geïnstalleerd werd. De 

koffers met de computers werden ter beschikking gesteld van het Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg te Roeselare (Largo) en het CAW Centraal-West-Vlaanderen. 

Het gaat over een investering van 9800 Euro, die volledig gedragen wordt door RC Roeselare 

Mercurius. Het uitlenen en het aanleren van het computerspel rust in handen van het Largo en 

het CAW te Roeselare. 

Bedoeling is dat een groep kwetsbare jongeren (jongeren met gedragsproblemen of emotionele 

stoornissen), het spel in open veld speelt. Elke speler loopt rond met zijn eigen tablet en de 

groep tracht te winnen van de centrale computer van de ontwikkelaar van het videogame. 

Via een internetverbinding en GPS-bepaling tracht de groep jongeren (de enenzijn jagers, de 

anderen zijn boeren), zoveel als mogelijk “explosieve kippen” op te ruimen. Logischerwijs wil 

iedereen jager zijn, maar naarmate het spel vordert, blijkt de rol die voor de boeren weggelegd 

is, belangrijker en belangrijker…. 

http://www.rotaryaddictionprevention.org/wp-content/uploads/2014/06/P1020929-1.jpg


 

Bedoeling is dat jongeren binnen een bepaalde leefgroep inzien dat iedereen zijn/haar rol te 

vervullen heeft in de maatschappij (hier dus in het videospel). 

Op die manier stijgt de factor zelfwaardering (zelfvertrouwen) binnen de groep en blijkt dat 

jongeren gemakkelijker “neen” zeggen tegen drugs (wetenschappelijk onderzoek door prof. 

Freya Vander Laenen) . 

De koffers met de 20 tablets, alsook de 20 internetabonnementen  werden gefinancierd door 

RC Roeselare Mercurius; het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en het CGG (Centrum 

voor Geestelijke Gezondheidszorg) van de stad Roeselare staan in voor de uitleendienst en de 

training van de spelbegeleiders. 

 

Pieter Nevejan, RC Roeselare Mercurius. 
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