
 

  

 

 

De SamenSpeelBelofte van 
Stichting Boschuysen 

Waar staat 
Stichting Boschuysen 
voor? 

Sinds 1564 verlenen wij steun aan jonge mensen 
die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben.   
 
Voorheen deden we dit als weeshuis en sinds 50 
jaar doen wij dit door organisaties financieel te 
steunen bij hun activiteiten gericht op de 
opvang, verzorging en ontwikkeling van 
kinderen die steun van derden nodig hebben.  
 
Voor de beoordeling van aanvragen ten bate  
van kinderen met een beperking, werken we  
sinds 12 jaar samen met het Gehandicapte Kind. 

Wat gaat  S tichting  Boschuysen 
doen  om d e samenspeelkansen  van   
alle  kinderen te  vergroten?  



  

    

 

  

 

          
         

             
       

 

 

Wat belooft 
Stichting Boschuysen 
concreet te doen in 2020-21? 

Stichting Boschuysen draagt bij aan ambitie 2 van het SamenSpeelAkkoord ‘meer samenspeelplekken’, 
zodat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. 

Dit doen wij door het financieel ondersteunen van inclusieve speelplekken, via het Gehandicapte Kind. In 
2020 maken wij hiervoor een extra budget voor beschikbaar van€20.000. 

Hoe gaat 
Stichting Boschuysen 
daarbij kinderen betrekken? 

Binnen de b eoordeling  van speelplekaanvragen,  
via  het  Gehandicapte Kin d,  letten  wij erop  of  de  
ontwerpen  in samenspraak  met  kinderen met  en  
zonder beperking  zijn  gemaakt,  dit  is  
vastgelegd  in  onze  
samenwerkingsovereenkomst.   

Ook  zet  het  Gehandicapte Kin d  regelmatig  de  
Speeltuinbende in   voor het  testen  van 
speelplekken  op  sociale e n fysieke  
toegankelijkheid.  Deze  groep  kinderen met  en 
zonder beperking  zijn  ervaringsdeskundigen en  
kunnen dus  goed  beoordelen of  er voldoende  
rekening  is  gehouden  met  toegankelijkheid  in  
het  ontwerp  van  een speelplek.  
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