BOUWSPEELTUIN “MAETERLINCK”
VOORWOORD:
Wat is er leuker dan je eigen hutje te bouwen!
Jammer genoeg hebben veel kinderen die in de stad wonen niet de mogelijkheid
om dat te doen. In de netjes onderhouden plantsoentjes mag dat niet. Soms kan
je in de bosjes een plekje vinden, wat je dan je ‘hut’ noemt of je maakt van
lakens een tent op het grasveld.
Meestal doe je dat samen met andere kinderen en zo ontstaat er samenspel en
fantaseer je er op los. Je gaat thuis wat te eten en te drinken halen en dat
peuzel je op in je eigen ‘huisje’. Een hut bouwen van hout met hamers en
spijkers is nog veel leuker, spannender en avontuurlijker. Maar dat kan bijna
nergens. Maar wel op Bouwspeeltuin “MAETERLINCK”.
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INLEIDING:
Bouwspeeltuin “Maeterlinck” werd opgericht in 1970 als Gemeentelijke
Bouwspeeltuin en in 1971 vond de opening plaats. In de jaren ‘90 was er nog
sprake van om de bouwspeeltuin te sluiten, maar inmiddels heeft de
bouwspeeltuin zijn tweede kans ten volle benut en groeit en bloeit de bouwplaats
als nooit tevoren. Meer dan ooit is de afgelopen jaren gebleken dat de
bouwspeeltuin in een duidelijke behoefte voorziet bij kinderen in de leeftijd van
4 t/m 12 jaar. Op de eerste plaats voor kinderen uit de directe omgeving, maar
ondertussen zijn we ook een begrip geworden voor kinderen uit andere
Rotterdamse wijken, Barendrecht en tot in de wijde omgeving. De bouwtuin
wordt veelvuldig bezocht door schoolklassen, buitenschoolse opvang en andere
instellingen die met kinderen werken.

Dit heeft te maken met het unieke en bijzondere van deze speeltuin. Hier
kunnen kinderen nog echt met hout, hamers en spijkers een hut bouwen. Het is
nog de enige bouwtuin in Rotterdam waar je dit het hele jaar door kan doen. Als
je even geen zin hebt om te bouwen aan de hut of je hut is af en je wilt wat
anders doen, dan kan je terecht op de skelterbaan en de avontuurlijke
speeltoestellen of je kunt een potje voetballen op het grasveld. Juist die
combinatie van bouwen, skelteren en spelen maakt deze tuin zo uitzonderlijk voor
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IJsselmonde, Rotterdam en de wijde omgeving.
Naast de grote waarde die de bouwspeeltuin heeft voor het verantwoord buiten
spelen in een avontuurlijke omgeving, is het ook belangrijk dat de bouwspeeltuin
weinig rekent voor haar klanten voor het op hoog niveau kunnen spelen. Het is
een voorziening op lowbudgetbasis die naast de salariskosten van het vaste en
noodzakelijke personeel er alles aan doet om de uitgaven zo laag mogelijk te
houden, waardoor de toegangsprijzen, juist voor mensen die het financieel
moeilijk hebben, laag kunnen blijven.

NATUURLIJK - AVONTUURLIJK:
De bouwspeeltuin is een avontuurlijke speelomgeving. Het terrein is
ongelijkmatig en er is een afwisselende begroeiing. Niet alles is netjes en
ordelijk gerangschikt. Een deel van de speeltuin, waaronder het bouwterrein is
bedekt met houtsnippers, die door de kinderen in het spel gebruikt worden als
verkoopwaren in hun ‘winkeltje’. Ook vind je tussen de snippers allemaal beestjes
en vragen de kinderen zich af, wat dat is. Er staan heel veel verschillende bomen
en planten op de tuin die in ieder seizoen iets moois geven. Zo zijn er bloeiende
bomen in de lente, kan je in september hazelnoten vinden en opeten en kan je
bramen plukken als ze rijp zijn. In de bomen en struiken nestelen in de lente
diverse vogels. Zelfs is er regelmatig een specht gesignaleerd.
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Bij de ingang van de tuin is een vijvertje met salamanders en kikkers, die je bij
vochtig weer ook in je hut tegen kunt komen en er zijn volop veldbloemen
waarmee je een krans kunt maken. Ook is er een insectenhotel gemaakt samen
met kinderen. De bouwspeeltuin is met recht ook een natuurspeeltuin.
Een groot deel van deze tuin is ingeruimd voor het HUTTENDORP waar kinderen
van 7 t/m 12 jaar vanaf de voorjaarsvakantie tot de herfstvakantie aan kunnen
werken en waarin ze kunnen spelen. Na het ondertekenen van een bouwvergunning
krijgen ze een hoeveelheid planken voor de basis van de hut en mogen verder
gebruik maken van balkjes en pallets. Met de lidmaatschapspas kunnen ze
gereedschap lenen, skelteren en krijgen ze korting op de activiteiten. Op dit
terrein is plaats voor ongeveer 50 hutten. Sommige kinderen bouwen ook samen
aan één hut.

Omdat het om gezinslidmaatschappen gaat, zie je vaak dat ouders meehelpen
met bouwen. Dat is natuurlijk uitstekend als het gaat om de interactie en het
ondersteunen van hun kinderen bij het spel van hutten bouwen. Een enkele keer
merken wij dat de ouderparticipatie helaas ontaardt in een haast volledige
overname van het hutten bouwen en kinderen staan te kijken langs de zijlijn.
Taak voor de dagelijkse leiding is om aan de overenthousiaste ouder duidelijk te
maken wat het doel is van het hutten bouwen.
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LEREN SAMENWERKEN – LEREN SAMENLEVEN:
Om te bouwen moet je samenwerken. Daarom stimuleren we dat meerdere
kinderen aan één hut werken. Geen enkel kind kan helemaal alleen een hut
bouwen. Je moet elkaar helpen. Eén houdt de plank vast zodat de ander kan
spijkeren. Je moet samen afspreken hoe de hut eruit komt te zien. In die zin
heeft de bouw een belangrijke sociale functie en is de activiteit op zichzelf
pedagogisch. De beheerders houden controle op de bouw en helpen problemen
oplossen, ook bij geschillen en conflicten tussen kinderen onderling. Zo leren
kinderen al werkende problemen op te lossen en merken ze dat samenwerking tot
concrete resultaten leidt. Dat is een belangrijke ervaring.
Maar net zo belangrijk is de periode erna. Als de hut er staat gaan kinderen hun
fantasie loslaten op hun bouwsels. Ze zijn bijvoorbeeld politieagent en de hut is
het bureau en de skelter de politieauto. Ze nemen wat te eten mee van huis of
kopen iets in de kantine en eten dat in hun hut op. Ze leren ook omgaan met
regels, zoals het schoon en netjes houden om hun eigen hut en het gebruik van
gereedschap en materialen. Ze helpen eventueel hun buurman of buurvrouw met
hun hut. Ze spelen verstoppertje tussen de hutten. Ze leren hun problemen in
onderling spel op te lossen. De kinderen hebben een relatief grote vrijheid om
hun gedachten te realiseren. Ze doen dingen die nergens anders kunnen en doen
daarmee veel nieuwe ervaringen op.
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Niet alleen de samenwerking tussen kinderen onderling verloopt op een
natuurlijke wijze. Vooral voor de kleine kinderen geldt dat ze moeilijk zonder
begeleiding tot concrete resultaten komen. Daarom komen ouders vaak mee om
te helpen, maar ook opa’s en oma’s, grotere broers en zussen. Uitgangspunt is wel
dat de creativiteit van de kinderen gerealiseerd wordt. Het gaat primair om
ondersteuning. Het gaat er toch om dat de kinderen, klein of groot hun eigen
mogelijkheden en beperkingen leren kennen. Bescherming kan ook verstikkend
zijn. In vrijheid komen de mooiste hutten tot stand, soms zelfs vanaf een door
de kinderen zelf gemaakte bouwtekening. Bovendien krijgen de kinderen alle kans
om gemaakte vergissingen te herstellen: ze leren van gemaakte fouten. Omdat
niet alles is voorgeprogrammeerd en je op de bouwspeeltuin je eigen
werkelijkheid maakt.
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BOUWEN, SKELTEREN EN SPELEN:
Naast het clubgebouw is een stuk tuin ingericht waar het hele jaar door kinderen
van 4 t/m 12 jaar met een dagkaartje een hut kunnen bouwen. Deze hutjes
worden iedere dag ook weer afgebroken, zodat er iedere dag nieuwe kinderen
naar hartenlust kunnen timmeren. In het afgelopen jaar hebben bijna 8000
kinderen een bezoek gebracht aan de bouwspeeltuin om daghutjes te bouwen.
Dit is echter wel het meest arbeidsintensieve gedeelte van de tuin. De hutten
moeten namelijk elke dag weer worden afgebroken om ervoor te zorgen dat de
volgende dag ‘verse’ kinderen weer aan een hut kunnen werken.
De bouwspeeltuin is ook in het bezit van trapskelters. Hiermee kunnen kinderen
die lid zijn en kinderen met een dagkaartje rondrijden op de skelterbaan.
Daarnaast zijn er avontuurlijke speeltoestellen op het terrein, zoals een
vogelnestschommel, een klimtoestel met glijbaan, een overdekte zandbak, een
kabelbaan, een klimfort met zandhijskranen en een boomhut.
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ACTIVITEITEN:
Naast deze gezonde basis die de bouwspeeltuin inmiddels is, heeft zij
vanzelfsprekend ook een aantal andere activiteiten. Deze activiteiten worden
georganiseerd met medewerking van de toezichthouders en vrijwilligers die
bereid zijn om mee te helpen. De laatste jaren spreken we met vrijwilligers een
thema af voor de huttenbouw, die als een rode draad door de activiteiten loopt.
Hieronder een greep uit onze vaste festiviteiten:
*Tijdens de voorjaarsvakantie start het bouwseizoen meestal met een
knutselactiviteit in het bouwthema van dat jaar.
*Een tuin vol verstopplekken vraagt om eieren zoeken met Pasen. Jaarlijks doen
ongeveer veertig kinderen hieraan mee.
*Op de eerste zaterdag van april is ieder jaar de ‘Open Dag’. Deze dag wordt
georganiseerd in samenwerking met Stichting Kampwerk Terbregge en
jongerensoos Galaxy. Deze dag trekt ieder jaar ruim 200 bezoekers.
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*Vakantieactiviteiten staan meestal in het teken van het thema in dat jaar.
*Een Slaapfeest voor kinderen van de leden met een kampvuur, kampspelen
op het terrein, laat gaan slapen in je eigen hut en ’s ochtends wakker worden
met een gezellig ontbijt.
*Een Dagje Bouwspeeltuin is de laatste jaren een feest voor de kinderen die
vanuit hun eigen hut van alles mogen verkopen, zoals zelfgemaakte koekjes, oud
speelgoed en eigen knutsels. Verder worden de leden en alle bewoners in de
buurt van de tuin uitgenodigd voor het jaarlijkse Mosselenfeest.
*In de herfstvakantie hebben we altijd een afsluitende activiteit en maken we
bekend wie de winnaars zijn van de mooiste hutten in het Huttendorp.

EN DE VASTE CLUBS:
Van oktober tot maart organiseren we, na schooltijd, clubactiviteiten in de
hobbyruimte van het gebouw. Op donderdagmiddag een timmerclub, iedere 2e
woensdag van de maand een kinderbingo en 1 x per maand een knutselclub. Ook
deze activiteiten vinden plaats met medewerking van vrijwilligers.
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EN….
Op woensdag, vrijdag en zaterdag, als er geen activiteiten zijn, bieden we de
mogelijkheid aan dat kinderen hun verjaardagspartijtje op de bouwspeeltuin
organiseren. Naast hutten bouwen, skelteren en spelen mogen de kinderen kiezen
voor pannenkoeken of een broodje en popcorn bakken boven een vuurtje. Deze
laatste activiteit is zeer populair bij de kinderen. Daarbij zorgen we ook nog voor
limonade, een ijsje en een zakje snoep. Voor een betaalbare prijs hebben de
kinderen op deze manier een fantastisch verjaardagsfeestje.

Ook scholen en andere organisaties die met kinderen werken hebben steeds
minder te besteden. Vooral in mei en juni komen er veel schoolklassen naar de
tuin. Tijdens vakanties komen veel BSO’s. Voor de toekomst zouden we meer
educatieve activiteiten willen doen, eventueel in samenwerking met scholen, zoals
knutselen met restmaterialen of natuurmaterialen, primitief koken, zeepkisten
bouwen, bouwen als thema, verkeersles met de skelters, een leemoven bouwen en
duurzame energie opwekken. Met medewerking van de organisatie Green Bubble
proberen we dit te realiseren. Zij willen activiteiten organiseren met als doel een
bijdrage te leveren aan het vergroten van het bewustzijn op het vlak van natuur,
duurzaamheid, samenleven en leefomgeving.
Verder willen we een blijvende samenwerking met organisaties als Scoutinggroep
Sint Patrick, de Jeugdbrandweer en Stichting Kampwerk Terbregge die
demonstraties geven en activiteiten organiseren op de bouwspeeltuin.
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Jongerensoos GALAXY is een heel bijzondere activiteit. Op het terrein van de
bouwspeeltuin bevindt zich een gebouwtje, dat 11 jaar geleden door jeugd uit
Lombardijen zelf is neergezet en ingericht. Zij hebben daarmee een eigen
ontmoetingsplek gecreëerd waar zij iedere week op zaterdagavond of zondag
samenkomen om voetbal te kijken, Play Station te spelen, tafelvoetbal te spelen,
enz. De leeftijd van de bezoekers van Galaxy is 15 jaar en ouder en staat onder
de vrijwillige leiding van Nico Burggraaff, die ook de initiatiefnemer is. Een deel
van de jongeren heeft vroeger zelf ook hutten gebouwd op de bouwspeeltuin.
Mede door de aanwezigheid van deze jongerensoos mogen we stellen dat er zeer
weinig pogingen tot inbraak zijn of vernielingen plaatsvinden op het terrein.
Een ander voordeel is dat we met de kinderen van de bouwspeeltuin af en toe
gebruik mogen maken van het zaaltje. Met bepaalde activiteiten, zoals het
slaapfeest, het vertonen van een filmpje of met Pasen is dat een uitkomst.
Ook maken we gebruik van Galaxy tijdens de vrijwilligersavond en met de
bestuursvergadering.
Ook is deze ruimte erg geschikt om een tienersoos (12 t/m 14 jaar) te
organiseren. Dit is een groep die altijd overal buiten valt en erg wispelturig is.
Als ze naar het voortgezet onderwijs gaan worden deze kinderen vaak te oud
voor de bouwspeeltuin, maar heeft de vaste leiding op de bouwspeeltuin wel een
goede band opgebouwd met deze kinderen. Door activiteiten te organiseren waar
zij regelmatig naar toe komen en daardoor een blijvende binding houden met de
tuin, zijn zij zeker bereid om ook soms te helpen met activiteiten op de
bouwspeeltuin. Zo leren ze spelenderwijs wat vrijwilligerswerk is.
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ZAAI, OOGST, BOUW EN INVESTEER:
De vrijwilligers.
Steeds meer mensen geven zich op om te helpen bij een éénmalige, concrete
activiteit. Toch blijft het moeilijk een vaste vrijwilligerskern te vormen rond de
speeltuin, die ook de verantwoordelijkheid wil nemen voor die activiteiten. De
vraag wordt wel gesteld of vrijwilligers de tuin niet volledig draaiend kunnen
houden. Het bestuur is van mening dat dit niet kan, zeker niet in deze
economisch zware tijden. Er zijn slechts weinig mensen die genoeg tijd kunnen
vrijmaken om echt vrijwilligerswerk te doen.
De afgelopen twee jaar hadden we het geluk dat een werkeloze jongeman ons
team versterkte als een volwaardige kracht. Maar dit is echt een uitzondering.
Natuurlijk kunnen via het Full Engagement (mensen met een uitkering die een
tegenprestatie moeten leveren voor 20 uur per week) aan de slag op de
bouwspeeltuin.

Participatie banen.
Afgelopen jaren hebben we diverse medewerkers gehad die via de
participatieregeling bij ons werden geplaatst. Mede dankzij hun inzet kon de
continuïteit van de tuin gewaarborgd blijven. Jammer was dat hun contract na
een jaar was afgelopen en dat geen verlenging mogelijk was.
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De oudere jongere.
De bouwspeeltuin is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Oudere kinderen
op de tuin willen niet meer als kind behandeld worden en hebben moeite met de
regels en vormen soms een probleem voor jongere spelende kinderen. Deze
jeugdigen proberen we te interesseren voor de functie van junior vrijwilliger.
Tieners die jarenlang lid zijn geweest melden zich soms aan om maatschappelijke
stage te doen, te helpen bij grotere activiteiten en helpen in vakanties soms mee
met het afbreken van de daghutten.
Het onderhoud van de bouwspeeltuin.
Door onduidelijkheid die over de voortgang van de speeltuin bestond was op
diverse plaatsen achterstand ontstaan op het vlak van onderhoud aan gebouw en
terrein. In de afgelopen 10 jaren zijn veel verbeteringen aangebracht op de
bouwspeeltuin. Zo hebben we het vervallen speeltuintje kunnen vervangen door
avontuurlijke speeltoestellen van Acacia-Robinia. Gefinancierd door onder
andere diverse fondsen, woningbouwvereniging Com-wonen, Sport en Recreatie
en de bouwspeeltuin zelf.

Onder het motto JONGEREN VOOR JEUGD hebben leerlingen van het Albeda
College onder leiding van een docent de huisjes op de skelterbaan onder handen
genomen. Zij werden zodanig aangepast, dat ook invaliden in een rolstoel van de
skelterbaan gebruik kunnen maken.
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De skelterbaan zelf is daarna opnieuw bestraat met een gulle bijdrage van het
Huurders Platform Lombardijen. Met eigen middelen hebben we deze baan een
gezellige uitstraling gegeven.
Zelf hebben we vanuit eigen middelen 10 nieuwe skelters kunnen aanschaffen.
Met medewerking van leerlingen van praktijkschool Nieuw-Zuid hebben we een
houten hekwerk gemaakt om het huttendorp heen.
De toezichthouders en coördinator hebben zelf met name op het
huttenbouwterrein veel verbeteringen aangebracht en zorgen ieder jaar voor
het onderhoud en controle van de speeltoestellen en brengen nieuwe
houtsnippers aan op het hele terrein. Hierbij kregen we ook diverse malen hulp
van de jongerengroep van Galaxy.
Een bevriende kunstenaar heeft een prachtige boomhut gebouwd waarin de
kinderen lekker kunnen spelen.

Bij het onderhouden van het groen op de tuin hebben we twee jaar gewerkt met
cliënten en een begeleider van het Delta Psychiatrisch Centrum die iedere week
een dag kwamen helpen met allerlei werkzaamheden. Sinds 2010 krijgen we hulp
van Korsakov patiënten van Slingedael. Zij komen met een begeleidster 1x in de
week de heggen knippen, onkruid wieden, snoeien en andere klusjes doen. Voor
deze mensen is het werken op de bouwspeeltuin echt een uitje. Ze zijn dan ook
erg gemotiveerd.
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Regelmatig worden op zaterdagen en in vakanties jongeren met een taakstraf
ingezet op de bouwspeeltuin voor allerlei klusjes. In de herfstvakantie komt er
ieder jaar een groep jongens onder onze leiding de jaarhutten afbreken. Al jaren
heeft de bouwspeeltuin een goede relatie met de Raad voor de
Kinderbescherming die regelmatig jongens bij ons te werk stelt.
Zo is de bouwspeeltuin, naast een ideale kindervoorziening ook een uitstekende
leerwerkplek voor stagiairs bouw en techniek, maatschappelijke stagiairs,
cliënten van psychiatrische instellingen en werknemers van bedrijven die in het
kader van hun maatschappelijke betrokkenheid een klus komen klaren.
Het huttendorp.
Het huttenbouwterrein vereist geen investering. Het is volledig op orde en wordt
goed bijgehouden door het personeel. Wel is nieuwe aanvoer van hout van belang
omdat de gele bewegwijzeringborden minder worden.
Ook het gedeelte waar iedere dag hutten worden gebouwd wordt goed
bijgehouden door de medewerkers.

Het gebouw.
De bouwspeeltuin is zo’n 40 jaar geleden opgericht door de gemeente Rotterdam
en het gebouw stamt alweer uit 1973.
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In de loop der jaren hebben er allerlei verbouwingen plaatsgevonden en heeft
het gebouw veel achterstallig onderhoud opgelopen. Het is een gezellig
gebouwtje en 10 jaar geleden zagen we nog mogelijkheden om met een jaarlijks
onderhoudsbudget het gebouw langzaam op te knappen en daarbij mensen te
betrekken. Volgens Sport en Recreatie (SenR) had dat geen zin meer. Alleen bij
lekkages en aanpassingen, geadviseerd door de Arbo, werd een aannemer
ingeschakeld om deze reparaties zo goedkoop mogelijk te doen.
Verder heeft een expert van SenR gekeken wat er nog mogelijk was. Hij gaf toen
al aan dat renovatie zoveel geld zou kosten, dat vervangende nieuwbouw beter
zou zijn. Dit is onder de aandacht gebracht bij de deelgemeente. Verder zijn er
afspraken dat er € 40.000,- beschikbaar gesteld wordt door deelgemeente
IJsselmonde als er overdracht van het gebouw plaats vindt door SenR aan het
bouwspeeltuinbestuur.
De realiteit is dat het gebouw aan alle kanten aan het wegrotten is. Een expert
van SenR kwam dus al in 2006 tot de conclusie dat slopen en nieuwbouw een
betere optie zou zijn dan kiezen voor renovatie.
Ondertussen is Stadsontwikkeling aan het onderzoeken of het terrein op
Maeterlinckweg nr. 51 bij de bouwspeeltuin getrokken kan worden en het
voormalige gebouwtje van de plantsoenendienst verbouwd kan worden als nieuw
onderkomen voor de bouwspeeltuin.
Een goed gebouwtje met een gezellige huiskamer/kantine en een clubruimte is
essentieel voor de bouwspeeltuin. Voor verdere ontwikkeling van activiteiten op
de tuin heb je een handarbeidruimte nodig die niet alleen door kinderen te
gebruiken is. Deze ruimte zou ook gebruikt kunnen worden voor kleinschalige
volwassenenactiviteiten of vergaderingen. Vanuit deze volwassenen zijn
misschien weer vrijwilligers te werven om bepaalde activiteiten te doen op de
tuin of voor de kinderen.
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ONZE BOUWSTENEN – ONZE MENSEN:
Op de speeltuin is op dit moment nog net voldoende en goed gemotiveerd
personeel beschikbaar. Maeterlinck is als bouwspeeltuin erg arbeidsintensief.
Bezuinigingen op het deelgemeentelijke budget voor alle speeltuinen, brengt het
voortbestaan van de bouwspeeltuin helaas in gevaar.
Vanuit het wgi-BSW waren eerst vier ID-medewerkers in dienst als
toezichthouders. Door bezuinigingen in 2006 waren er de afgelopen jaren nog
maar twee ID-ers beschikbaar. Deze mensen hebben een heel belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling van Bouwspeeltuin Maeterlinck. Naast het toezicht
houden op de kinderen zorgen zij ervoor dat het terrein en gebouw opgeruimd
blijft, doen zij o.a. onderhoudswerk t.b.v. de huttenbouw en skelters, breken zij
iedere dag de daghutjes af, maken deze spijkervrij en helpen mee met
activiteiten en organiseren het verjaardagsfeestje. Eén had altijd een taak in de
kantine met eventuele hulp van vrijwilligers. Ook zijn zij het vaste aanspreekpunt
voor kinderen en volwassenen en hebben een EHBO-diploma. Zonder deze vaste
mensen zou de bouwspeeltuin niet kunnen draaien.
Tenslotte is er vanuit BSW een speeltuinbegeleider (Rob Wouda) werkzaam die
de coördinatie en continuïteit waarborgt van de verschillende activiteiten op
deze actieve en fraai gelegen bouwspeeltuin.
Deze speeltuinbegeleider wordt ondersteund in zijn werk door het bestuur van
Stichting Bouwspeeltuin Maeterlinck. Dit zijn zeer betrokken mensen die zich
inzetten voor het behoud van de “Laatste Bouwspeeltuin Van Rotterdam”.
Nico Burggraaff
Voorzitter
Kees van Elburg
Secretaris
Tom Janse
Penningmeester
Miranda van Denzel
Trudi Arends
Het bestuur is van mening dat een minimale personele inzet noodzakelijk is om de
veiligheid van spelende kinderen te kunnen garanderen, de pedagogische
continuïteit te handhaven en de tuin als leerwerkplaats te laten functioneren.
Bouwspeeltuin Maeterlinck gaat daarom uit van een vaste bouwleider (1 fte) en 2
functionarissen voor 32 uur per week. Deze zijn in staat om de nodige
werkzaamheden uit te voeren, royale openingstijden te garanderen en de
broodnodige vrijwilligers aan zich te binden en gebonden te houden.
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TOT SLOT:
Wij hopen u met deze brochure te informeren, over het werk dat we doen. Want
we zijn anders dan de gemiddelde speeltuin. Op andere speeltuinen kan je op een
warme zomerdag soms over de hoofden lopen. Toch trekt de bouwspeeltuin op
jaarbasis ruim 12.500 bezoekers. Daarmee hebben we het bezoekersaantal in 10
jaar tijd verdubbeld.
De Maeterlinck is nog de enige echte bouwspeeltuin in Rotterdam waar kinderen
dagelijks met hamers, spijkers en hout hun eigen ‘wereldje’ kunnen realiseren.
Daarbij leren ze samenwerken, samen te spelen en doen ze iedere keer nieuwe
ervaringen op. Bouwspeeltuin Maeterlinck is gewoon de leukste speeltuin van
Rotterdam en moet blijven bestaan. We vinden het daarom belangrijk de
bestaande relaties met (hulpverlenings)instellingen en scholen te versterken om
de continuïteit van de bouwspeeltuin en ons werk te waarborgen. Ook staan we
altijd open voor samenwerking met nieuwe organisaties die de bouwspeeltuin
kunnen versterken in zijn voortbestaan.
Na het lezen van dit verhaal hopen wij dat u deze mening met ons deelt.
Wij roepen u op, op uw eigen wijze een bijdrage te leveren aan het werk van
BOUWSPEELTUIN MAETERLINCK. Op onderstaand adres kunt u zich opgeven
voor steun aan (één van) onze activiteiten.
Stichting BOUWSPEELTUIN “MAETERLINCK”
Maeterlinckweg 61
3076 GA Rotterdam
Telefoon: 010-4321226
Internet: www.maeterlinck.nl
E-mail: maeterlinck@upcmail.nl
Bank (ING-bank) 3746608
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