Amsterdam, 3 september 2011

Speeltuinbende vermaakt zich in speeltuin Tuindorp

Onder luid getoeter arriveert de bus van De Speeltuinbende woensdag 31 augustus jl. bij
de ingang van speeltuin Tuindorp in Wageningen. In hun rode shirts en jacks zwerven de
kinderen met en zonder handicap uit over het terrein om te ervaren hoe toegankelijk de
speeltuin is voor kinderen met een handicap.
De Speeltuinbende kijkt bij iedere speeltuin die ze bezoeken welke toestellen ze wel en
niet kunnen bespelen? Ook of ze de speeltuin wel goed kunnen inkomen? En hoe het zit
met de toiletten? En bijvoorbeeld of er genoeg toezicht is voor bijvoorbeeld autistische
kinderen die nog weleens de neiging hebben om weg te lopen?
De Speeltuinbende is een onderdeel van het driejarige project ‘Samen Spelen’, een
initiatief van ‘NSGK voor het gehandicapte kind’. Samen met NUSO, de koepel voor
speeltuinverenigingen, wil NSGK speeltuinen in heel Nederland toegankelijk krijgen. Het
doel is dat in 2012 ten minste 25 speeltuinen zo zijn aangepast dat kinderen met en
zonder handicap er samen kunnen spelen.
Speeltuin Tuindorp dateert van 1954 en is volgens voorzitter Roy Gunther dringend toe
aan een grondige renovatie. Een geschikt moment om de speeltuin dan tevens aan te
passen voor kinderen met een handicap.
Tuindorp bestuursleden Gunther, secretaris Willem den Hartog, penningmeester Marjan
Engelen, de beheerders en de vrijwilligers zien goedkeurend hoe de speeltoestellen
worden getest. Wethouder Stella Efdé is ook gekomen.
Financiële steun van de gemeente wordt door fondsen als NSGK onontbeerlijk geacht,
omdat ze niet alleen voor de renovatie en aanpassing van speeltoestellen willen
opdraaien.
Abdeslam, ook wel Appie genoemd, met het syndroom van Down, zit in een
draaimolentje en kan er geen genoeg van
krijgen. Lilli, met het down syndroom en
motorisch zwak, Veerle, zwak begaafd
motorisch zwak en de autistische Emir,
Daniel en Dylan zitten in
schommelspeeltoestel en vermaken zich
prima. Ze komen met hun begeleidsters
Lydia en Iris van logeerhuis De Wikke van
de Driestroom in Arnhem. Pim, een
jongen met een verstandelijke beperking
en gedragsproblematiek woont met zijn
moeder Elke in Wageningen.
Michael een jongen met het syndroom van Down uit Diemen probeert zo hoog mogelijk
op de trampoline te springen.
Na ongeveer anderhalf uur spelen zit het er op. Van de clown tot de trampolines en van
de glijbaan tot de wipkippen. Alles is getest. Alles? Nou, nee, het zwembad niet. Dat
wilden de stoere Speeltuinbendeleden wel ....... maar ja, zwembroeken vergeten!

De eerste bevindingen worden op een kaart gezet. De kinderen zijn erg te spreken over
de glijbaan, trampoline, kabelbaan, zandbak en politie wipkip.
Minder worden de stoeltjes van de draaimolen gevonden en het zand en gras dat voor
een jongen in een rolstoel moeilijk berijdbaar is.
Speeltuin Tuindorp krijgt over enige tijd een uitgebreid rapport van De Speeltuinbende
met aanbevelingen hoe men beter toegankelijk kan worden. Die aanbevelingen worden
toegepast tijdens de renovatie.
Inspiratie
Speeltuinen die zelf hun toegankelijkheid willen verbeteren, hoeven niet op de
Speeltuinbende te wachten. Op de website www.speeltuinbende.nl vinden ze tips en
informatie waarmee ze zelf aan de slag kunnen. En kinderen in heel Nederland kunnen
de Speeltuinbende helpen door de speeltuin in hun eigen woonplaats te testen. Hun
bevindingen kunnen ze invullen op dezelfde website.
NSGK
NSGK zet zich al 60 jaar in voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland.
De stichting steunt jaarlijks honderden projecten op het gebied van spelen, vakantie,
wonen, werk, voorlichting – alles wat nodig is om zo volwaardig mogelijk te leven. Dat
kan dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers. Meer hierover leest u op www.nsgk.nl.

