De SamenSpeelbelofte van
Dekowood
Wat gaat Dekowood doen om de samenspeelkansen van alle
kinderen te vergroten?

Waar staat Dekowood voor?

Dekowood steunt alle initiatieven in de
samenleving om (buiten) spelen voor iedereen
toegankelijk en uitdagendend te laten zijn. Zowel qua
speelvoorzieningen, speelaanleidingen en ondergronden.
Dekowood vindt speeltuinen belangrijk. Samenspeelplekken
bevorderen de motorische ontwikkeling, sociale contacten en
ontwikkeling, vaardigheden ontwikkelen, grenzen verleggen
en gezonder leven. Dit is voor alle kinderen met en/of zonder
beperking zo ontzettend belangrijk. Ieder kind moet echt kind kunnen
zijn en kunnen genieten van zowel georganiseerde buitenspeel activiteiten
als ongedwonge, spontane samenspeelmogelijkheden in de buitenruimte

Wat belooft Dekowood
concreet te doen in
2020-21?

Toegankelijke natuurlijke speelplekken

Hoe gaat Dekowood daarbij
kinderen betrekken?

Dekowood wil graag een bijdrage leveren aan de
creatie van toegankelijke veiligen en uitdagende

Gerealiseerde natuurlijke speelvoorzieningen en

natuurspeelplekken.In tegenstelling tot andere

speelplekken waar ook Dekowood een steentje aan bij

natuurlijke materialen als zand en boomschors heeft

heeft gedragen gelden als voorbeeld hoe een speelplek

Dekowood houtsnippers wel de eigenschappen dat het

ook als echte samenspeelplek kan worden gezien en

rolstoeltoegankelijk is. Een belangrijk uitgangspunt

beleefd.Wij gaan ervoor zorgen ervoor dat kinderen

blijft om dit te benoemen bij andere leveranciers,

worden betrokken en geïnformeerd over welke

producenten en (potentiele) klanten. Op onze social

voordelen een samenspeelplek in de natuur of met

media kanalen en website promoten wij deze

natuurlijke materialen heeft. Het creëren van veilige

samenspeelplekken met referenties, foto’s en

natuurlijke speelplekken voor alle!! kinderen is het

publicaties.

grootste doel hierbij!

.
In gesprek geaan met initiatiefnemers
Wij zullen met initiatiefnemers in gesprek gaan over
toegankelijkheid van natuurlijk ingerichte speeltuinen
en deze waar nodig helpenmet onze kennis en
ervaring.
Kinderen moeten ook een stem krijgen
Kinderen moeten op een veilige en leuke manier
kunnen meespelen met alle leeftijdgenoten. Het is
ontzettend van belang dat kinderen met en zonder
beperking worden betrokken bij het realiseren en
inrichten van speelvoorzieningen.
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