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Geachte lezer, hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. Wij
wensen u veel leesplezier
Fase 1 is in 2018 gerealiseerd en
in 2019 is in ieder geval de rolstoelcarrousel gerealiseerd en zijn
de gelden bij elkaar gespaard
voor de aanschaf van een kabelbaan. De speeltuin blijft groeien
en voor 2020 hebben we de wens
om fitnesstoestellen aan te schaffen, zodat ook onze senioren buiten kunnen komen sporten in de
speeltuin. Iedereen hoort erbij.
Uiteraard zijn wij nog op zoek
naar sponsoren om onze dromen
te realiseren. Ken of ben jij een
sponsor, laat het dan ons dan
weten.
In 2019 is er niet zoveel gebeurd
als in 2018 maar het is minstens
net zo waardevol.

Denk hierbij aan uitbreiding,
aankleding en het onderhoud.

KERN met PIT

De komende jaren staan in
het teken van onderhoud,
inspectie van de toestellen,
het blijven trekken van bezoekers, het vinden van
sponsoren maar het belangrijkste is dat we onze jeugd
een plek kunnen bieden waar
er samen buiten gespeeld
kan worden.
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die op welke
manier een bijdrage levert
aan het behoud van onze
SAMENspeeltuin, want dankzij jullie blijven we uniek.

Sponsoren / vrijwilligers: in iedere nieuwsbrief zullen wij enkele bedrijven eruit lichten

•

Kiwanis Schieëpersland

•

NSGK plusregeling

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en veel
speelplezier in 2020. Wij hopen jullie dan weer te
mogen verwelkomen in onze SAMENspeeltuin!

Wij zijn deze personen / bedrijven erg dankbaar voor hun steun !

Bijzondere vrijwilligers
•

Maria van der Heijden

•

Peter Gerrits

Stichting “Recreatie en Meer”
Secretariaat:
Baltussenweg 2b
5825 JJ Overloon
Nederland
Email: info@speeltuinboxmeer.nl
Website: www.speeltuinboxmeer.nl
Rabobank:
NL73RABO0305938487
KvK: 63987716
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World of welcome:

Vind jij ook dat Nederland te weinig oog heeft voor mensen met een handicap, breng dan een stem uit op ons project: een
SAMENspeeltuin voor iedereen, Gewoon Buiten te Overloon. Onze speeltuin is het decor voor een inclusieve samenleving.
Vele speeltoestellen zijn gericht op alle kinderen, zoals onze ouder-kindschommel, onze zandbak, onze picknicktafels, het
podium, onze eyecathers met een rolstoelvriendelijke valondergrond. Je kunt het niet bedenken of wij hebben eraan gedacht.
Mensen met welke beperking dan ook, doen er bij ons toe. Ook zijn er speciale paden aangelegd die goed aansluiten bij de
prachtige bosrijke omgeving waar verbondenheid het sleutelwoord is. Dit alles is niet alleen de reden dat wij meedoen aan de
wedstrijd kern met pit, wij hebben nog veel meer te bieden op onze ontmoetingsplek. Wij bieden namelijk leerlingen tussen
de 13 en 17 jaar oud (hun ontwikkelingsleeftijd is lager) een stageplek. De leerlingen hebben een afstand tot een reguliere
arbeidsmarkt, ondanks hun eigen kwaliteiten en talenten. De leerlingen verrichten daar allerlei werkzaamheden, vuilniszakken vervangen, vegen, houtsnippers harken, bladeren verwijderen, planten water geven enz enz. Op deze manier snuffelen zij
aan een mogelijk toekomstige werkplek. We noemen dit leren op locatie, een soort voorbode van een echte werkplek. Niet
afgezonderd van de maatschappij, nee midden in de maatschappij, tussen de bezoekers. Zij doen werknemerservaringen op,
zoals samenwerken, ontvangen en omgaan met kritiek, verdelen van energie over het hele dagdeel, correct omgaan met materiaal enz. Verder werken de leerlingen aan hun persoonlijke leerdoelen en worden zij zich bewust hoe belangrijk het is om
goed onderhoud te plegen in dit geval aan een speeltuin. Buiten dit om is het beleven van plezier in de buitenlucht aan deze
leren op Locatie ook erg belangrijk . Alle betrokken partijen zijn tevreden met dit project, oftewel: het mes snijdt aan twee,
misschien nog wel meer kanten. Wij laten met ons project zien dat deze mooie mensen meetellen in onze maatschappij. Verbondenheid daar staan wij voor. Dit geldt niet alleen voor verbondenheid tussen valide en minder valide mensen, maar ook
tussen jong en oud, rijk of arm, eenzaam, werkloos en ook je kleur en afkomst doen er niet toe. Iedereen hoort erbij of je nu
geel, rood, bruin, zwart of wit bent.
Sta jij ook achter onze missie, stem dan op ons
mooie project, zie de afbeelding hieronder.

Dank je wel Maay Design voor het maken van
de stemkaartjes

Aanschaf kabelbaan
Met dank aan de volgende sponsoren kunnen we de
kabelbaan (jan. 2020) aanschaffen:

-Kiwanis Schieëpersland
-Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
-NSGK plusregeling
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Wat is er gebeurd en wat gaat er nog gebeuren?

2019:

2020:

-De rolstoeldraaimolen is gerealiseerd.

-Uitreiking cheque van de KNHM.

-Speeltuin is aangekleed met planten.
-Leerlingen van de Mikadschool werken in de speeltuin.

-De speeltoestellen zijn geïnspecteerd.
-Het plastic afval wordt gescheiden.
-Wedstrijd kern met pit.
-We hebben een zwerfboekenkast.

-De kabelbaan wordt gerealiseerd in
januari 2020.

-Wij komen op de menukaart van
Clevers te Overloon.
-Wij krijgen een financiele bijdrage
van O.V.O.
-De valondergrond van de rolstoeldraaimolen wordt aangepast.
-De speeltuin wordt aantrekkelijker
gemaakt voor kinderen met een visuele beperking.
-Wens om een fitnesstuin te realiseren in de speeltuin.

