
    
  

    
  

     
  

   
   

  
   

 

    
    

  
     

 
 

 

 

 
 

 
  

 

 
   

 
   

    
 

 
  
  

S
De SamenSpeelBelofte  van 
peeltuinwerk  Limburg (SpeL) 

Wat gaat SpeL doen om de samenspeelkansen
van alle kinderen te vergroten? 

Waar staat SpeL voor? 

Speeltuinwerk Limburg (SpeL) is al bijna 
40 jaar een maatschappelijke organisatie 
in Limburg en heeft een 60-tal speel-
tuintuinleden verspreid over de provincie. 
Naast de speeltuinen ondersteunt SpeL 
ook initiatieven die ruimte willen geven 
aan het buiten spelen. Buiten spelen 
wordt door SpeL gezien als een waardevol 
onderdeel van opgroeien. 
SpeL wil haar wens om het buiten spelen 
voor iedereen mogelijk te maken, een 
vanzelfsprekendheid laten worden. Buiten 
spelen en bewegen is niet alleen 
belangrijk voor een gezonde ontwikkeling 
maar zorgt ook voor meer saamhorigheid 
in de woonomgeving. 

Ons motto is  dan  ook: 
Buiten spelen? Ieder kind,  elke  dag! 

Wat belooft SpeL te doen in 2020-2021? 

Dit jaar gaat SpeL inclusief spelen nog meer onder de 
aandacht brengen; dit kan bij speeltuinen van onze leden, 
gemeenten, organisaties waar we mee samenwerken, maar 
ook bij speelplekken die ontstaan door burgerinitiatieven. 
Hier zal SpeL het samen spelen promoten en er waarde aan 
hechten dat een speeltuin toegankelijk is voor ieder kind in 
Nederland. Daarbij ziet SpeL het belang van meer samen-
speelplekken in de woonomgeving en natuur; op deze 
plekken moet iedereen welkom zijn, van jong tot oud en 
zich vrij voelen om elkaar te ontmoeten en uitgedaagd 
worden om tot spelen te komen. 

SpeL ziet het als een uitdaging om de diverse doelgroepen 
bij elkaar te brengen in de buitenruimte. In 2020 zijn we 
aangesloten bij de expertgroep “Inclusieve Speeltuinen” van 
NUSO zodat we beschikken over kennis en ervaring over 
samen spelen en dit kunnen delen met onze leden en 
contacten. 



  
      

     
  

   

  
  

   
  

Hoe gaat SpeL daar kinderen bij
betrekken? 

Bij het realiseren van een speelplek, geven we aan 
dat het belangrijk is de kinderen en andere 
gebruikers te betrekken bij het ontwerp en de 
inrichting van een speelplek. 
Dit kan op diverse manieren; van een ontwerp-
tekening tot een wandeling in de buurt. De ideeën 
en meningen van de kinderen zijn natuurlijk van 
groot belang en bovendien is kinderparticipatie 
vaak een voorwaarde voor het eventueel 
toekennen van budget. 

Contactgegevens 
Speeltuinwerk Limburg 
info@speeltuinwerklimburg.nl 
0475-31 02 33 

www.speeltuinwerklimburg.nl 

www.samenspeelakkoord.nl 
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