... NAAR BANAUE!
Banaue is een wonderlijke plaats: tegen een bergwand zijn er duizenden rijstvelden
aangelegd. Het dorpje zelf ligt in het dal, van waaruit boeren naar boven trekken met hun
carabao, een soort koe. Tussen de verschillende rijstterassen staan hier en daar armoedige
paalwoningen, waarin ze met wel 15 mensen per huisje wonen. Behalve met hun rijst
verdienen de Filippino’s hier ook geld met het verkopen van souvenirs aan de vele toeristen.
1. ELF, RIJSTBEWAKER EN REUS
In deze streek bestaan er erg veel mythes over fantastische guren. Ook over elfen, reuzen en
rijstbewakers. De volkeren zetten zich in twee rijen tegenover elkaar, met een paar meter
ertussenin. Wanneer de spelleiding tot drie heeft geteld, speelt iedereen een elf (handen met
gespreide vingers aan de oren), een reus (armen languit in de hoogte) of een rijstbewaker
(beide armen over elkaar gevouwen). Iedereen kiest voor zichzelf een guur. Een elf wint van
een reus, een reus van een rijstbewaker en die laatste wint van de elfen. Wanneer je wint van
de persoon tegenover je, probeer je die te tikken. Wanneer je verliest, loop je zo snel mogelijk
weg, tot in je veilige zone aan de rand van het veld. Je mag dus telkens maar één persoon
tikken. Als je getikt wordt, val je af. De bevolkingsgroep die na een tijdje nog met de meeste
overblijft, wint.
2. TERRASJE OP, TERRASJE AF
In Banaue liggen de rijstvelden op terrassen. De velden beklimmen om bij het hoogste
rijstveldje te komen, is geen sinecure. Van elke bevolkingsgroep staat er één
vertegenwoordiger op de onderste trede van een trap. De leiding stelt een aantal quizvraagjes:
bij een juist antwoord mag je een trapje op, bij een fout antwoord moet je een trapje naar
beneden. De groep die als eerste boven is, wint.
3. DE KLEREN MAKEN DE MAN
De traditionele bevolking van Banaue draagt heel erg mooie rokken en pakken. Elk volk kiest
iemand om heel erg mooi en traditioneel aan te kleden met materialen die je vindt op het plein
of in de struikjes.
4. BUIKJE VOL RIJST
Iedereen krijgt een ballon gevuld met rijstkorrels. Sommigen hebben veel rijstkorrels, anderen
weinig, maar per bevolkingsgroep gaat het om evenveel kilo. De leden krijgen enkele minuten
om zoveel mogelijk buikjes (ballonnen) van de anderen kapot te krijgen en hun eigen buikjes
te verdedigen. Na het stopsein verzamelt elke bevolkingsgroep haar rijst en weeg je wie nog
het meeste overheeft.

