
Op donderdag 25 oktober is initiatiefneemster van de 
speeltuin “Buitengewoon”, Renuka van Gaal, in de 
groepen 5 en 6 van de Josefschool geweest om vragen 
te beantwoorden. 

In deze groepen hadden de kinderen, aansluitend bij het 
thema “vrijetijdsbesteding” van Jeelo, vragen 
voorbereid. De items die aan bod kwamen,  gingen met 
name over: 

Ontwerp, initiatief, ideeën, veiligheid, regels, afspraken, 
planning, locatie, speeltoestellen, financiering en andere betrokkenen. 

Renuka vertelde bijzonder enthousiast en velen waren enorm geboeid. De 
kinderen waren  vooral  onder de indruk, toen Renuka vertelde over haar  visie 
en missie. 

Over enkele weken brengen  de 2 groepen een bezoek aan de speeltuin, om te 
gaan bekijken hoe de gekregen informatie er in de praktijk uitziet. 

Wellicht, wordt er dan ook nog gespeeld door de kinderen, daar is een 
speeltuin tenslotte voor bedoeld. 

Renuka, namens kinderen en leerkrachten van de groepen 5 en 6, 
Josefschool, Overloon, heel hartelijk dank. 

 

GEWOON BUITEN 

meer inclusieve samenleving.  
Renuka heb ik ontmoet via de school, haar 
kinderen gaan samen met mijn kinderen naar 
school. Ook Renuka heeft een missie, gedreven 
als ze is heeft ze iets heel moois neergezet in 
onze omgeving samen met Theo en Harald. Als 
moeder ben ik haar daar heel dankbaar voor maar 
ook als oprichters van stichting Lotta ben ik heel 
blij met zo'n mooie toegankelijke speeltuin dicht 
bij huis. Samen met de kinderen van onze klas 
hebben we al eens een bezoek gebracht aan de 
speeltuin, uiteraard gezamenlijk met de kleuters 
van 
school. 
Samen 
spelen, 
gewoon 
buiten! 
 
Lieve 
groet, 
 
Anneke 
Joren-

Wat een genot om gewoon buiten te kunnen 
spelen samen met mijn gezin, in een speeltuin 
dicht bij huis! 
Pelle onze jongste van 2 jaar oud, heeft 2 
gezonde benen, klimt en klautert overal op, glijdt, 
schommelt en bakt taartjes in de zandbak.  
Lotta onze oudste van 5 jaar, zit in een rolstoel 
maar doet in deze speeltuin zoveel als kan 
gewoon mee. Ze is hier minder afhankelijk van 
ons en kan spelen in de zandbak op 
rolstoelhoogte, de keuze aan schommels is reuze, 
liggend schommelen, tegenover elkaar 
schommelen en straks met de rolstoel gewoon 
zelf schommelen. Plezier voor iedereen, daar 
word je als ouders gewoon heel blij van! 
 
Ik ben Anneke Joren-Roelofs, moeder van Lotta 
en Pelle. In november 2017 heb ik stichting Lotta 
opgericht, een "samen naar school" klas voor 
kinderen met diverse beperkingen. Gewoon in 
een regulier Kindcentrum in Boxmeer, het 
Jenaplan Kindcentrum. Ik hou van verbinden, in 
mogelijkheden denken en ik heb bewondering 
voor iedereen die zijn steentje bijdraagt naar een 

Een bijzonder persoon aan het woord 
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