De SamenSpeelBelofte van
Stichting Speeltuin Kitskensberg
Wat gaat Stichting Speeltuin Kitskensberg doen om de
samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?

Waar staat Stichting
Speeltuin Kitskensberg
voor?
Stichting Speeltuin Kitskensberg beheert
een sociaaleconomische speeltuin, met
als doelstelling dat alle kinderen,
ongeacht hun achtergrond, moeten
kunnen buitenspelen, leren en bewegen.
De stichting hanteert daarom een vaste
lage entreeprijs van €1,25 en kansarme
gezinnen kunnen genieten van een gratis
dagje uit. Verder worden ook de prijzen
voor consumpties bewust laag gehouden,
zodat iedereen zich een ijsje kan
veroorloven.
De stichting leunt op vrijwilligers die zich
inzetten om deze speeltuin te runnen,
onderhouden en te zorgen voor
vernieuwingen. Zo blijft het altijd leuk om
deze speeltuin te bezoeken.

Wat belooft Stichting Speeltuin
Kitskensberg te doen in 2020-2021?

NIET MEEKIJKEN MAAR MEESPELEN!!!
Dat is de belofte die Speeltuin Kitskensberg haar bezoekers met een
beperking wil doen.
In de coronatijd hebben wij nagedacht over hoe we de toekomst van
Speeltuin Kitskensberg Roermond zien. Hoe kunnen we nog meer kinderen
buiten aan het spelen krijgen?
Jarenlang dachten wij dat een oprijplaat voldoende was om de speeltuin
‘inclusief’ te noemen. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat het gewoon
‘niet leuk’ is voor kinderen met een beperking om alleen maar mee te kunnen
kijken en niet echt mee te kunnen spelen.
Daarom willen wij ons gaan inzetten voor autonoom en integratief spelen
voor en samen met kinderen met een beperking.
We willen allemaal een maatschappij waarin we elkaar accepteren en
respecteren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit begint bij de jeugd. En dus ook in
speeltuinen. Als alle kinderen zelfstandig kunnen spelen, leren ze hun
talenten ontdekken, hetgeen ook goed is voor hun zelfvertrouwen. En door
integratief samen te kunnen spelen, kunnen ze zich sociaal ontwikkelen en
groeien in wederzijds respect en acceptatie. Hiervan zullen ze op latere
leeftijd de vruchten plukken.
Wij beloven daarom dan ook dat we ons de komende jaren gaan inzetten om
deze doelstelling waar te maken.
Ieder kind, ongeacht haar of zijn achtergrond, moet kunnen buitenspelen.
Daarom blijven wij doorvechten tot alle kinderen bij ons een speel-, leer- en
beweegmogelijkheid hebben.
Wij willen een plek zijn waar het hele gezin en complete families samen een
leuk dagje uit kunnen beleven en alle kinderen lekker kunnen genieten en
groeien!

Hoe gaat Stichting Speeltuin Kitskensberg
daar kinderen bij betrekken?
De stichting bestaat al bijna 70 jaar. Altijd zijn wij in gesprek
met onze bezoekers en proberen we het alle kinderen naar de
zin te maken.
Onze stichting wordt door SPEL (Speeltuinwerk Limburg)
gekenmerkt als pionier. Altijd vooroplopen en het goede
voorbeeld geven en de grens van ons kunnen opzoeken. Met
als doel een prachtige speelplek voor iedereen.
Dit dragen we ook uit naar onze bezoekers en hiermee
proberen we kinderen en hun ouders te inspireren. De wereld
is groot, maar zelf kun je de wereld mooier maken, door je
eigen steentje bij te dragen. Groot of klein.
Zo werken er bij ons vele ouders als vrijwilliger. Al deze
vrijwilligers hebben hun talent en kunnen dit bij ons verder
samen ontwikkelen. Op deze manier leren we ook de kinderen
van deze vrijwilligers dat je mensen heel blij kunt maken door
samen iets moois te bouwen. En dat daar niet alleen de
speeltuin van floreert, maar ook jijzelf!
Zo creëren we een plek waar iedereen kan genieten groot en
klein!
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