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SPEELTUIN TUINDORP GAAT VERDER MET RENOVEREN !!
De renovatie van de Speeltuin en van de grote zaal van Speeltuin Tuindorp is in 2014 voltooid.
En met succes. Het resultaat is geweldig; meer leden dan ooit, veel tevreden kinderen en volop
gebruik van onze prachtige zaal. Wat willen we nog meer?
“Nou, we willen eigenlijk ook de achterzaal nog renoveren”, aldus Maarten de Gouw, voorzitter van
Speeltuin Tuindorp. “De leden zijn op de laatste ledenvergadering akkoord gegaan met het plan om de
achterzaal om te gaan bouwen tot een heuse binnenspeeltuin. Als dat ons gaat lukken, dan is de
Speeltuin echt helemaal klaar voor de toekomst!”
Dat betekent:
1. voor gehandicapten aangepaste toiletten bij de achterzaal en aangepaste toegang naar die
toiletten
2. renovatie van het hele dak en dakbeschot
3. bouwen van een binnenspeeltuin, een soort middeleeuws plein in de achterzaal, met een
kapsalon, een huis in aanbouw, een bibliotheek, een bioscoop, een kerktoren, een kleermaker,
schilder, kruidenier….en nog veel meer.
Allemaal aparte “huisjes” waar kinderen hun fantasie kunnen uitleven. Zo is de Speeltuin ook in
het winterseizoen aantrekkelijk, is er ruimte voor activiteiten, feestjes, etc. Uiteraard wordt ook
dit gedeelte geheel toegankelijk voor kinderen met een beperking.

En dit is wat het kost: als we zelf veel uren investeren in het uitvoerend werk, dan kost dit alles ruim
130.000 euro, waarvan 30.000 euro voor rekening komt van de Speeltuin.
Op dit moment, bij het bekendmaken van de plannen en het starten van de fondsenwerving, heeft de
Speeltuin een bedrag van 10.000 euro. Optimistisch kan je zeggen: het begin is dus gemaakt!
Maar je kan ook zeggen: we zijn er nog lang niet….
Het bestuur van Speeltuin Tuindorp zal in januari plannen gaan maken om fondsen te gaan werven
voor dit geweldige doel.
We vragen iedereen die een goed idee heeft, of iedereen die niet weet wat hij/zij met de kerstbonus
moet doen, zich te melden bij de secretaris van Speeltuin Tuindorp: info@speeltuin-tuindorp.nl. Alle
suggesties zijn welkom, we rekenen –wederom- op een brede steun van iedereen die de Speeltuin een
warm hart toedraagt.

Dit is de tekening van wat we willen gaan doen:
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