
  
     

   

  

Wat gaat 

De SamenSpeelBelofte van 
Speelnatuur 

Speelnatuur 
doen om de samenspeelkansen van 
alle kinderen te vergroten? 

Waar staat 
Speelnatuur 
voor? 

Wij vinden het belangrijk dat elk kind een 
bruikbare, natuurlijke speelplek heeft in de  
buurt van zijn huis. 



  

    

 

  

             
 

             
          

 
               

     
 

             
     

 
        

 

     
     

     

Wat belooft 
Speelnatuur 
concreet te doen in 2020-21? 

1. Onze kennis over inclusief spelen passen we toe in elke te ontwerpen speelplek. 

2. In elk ontwerp van een samenspeeltuin ontwerpen we iets bijzonders. We gaan proberen nieuwe 
speelaanleidingen te bedenken die (ook) leuk en nieuw zijn voor kinderen met een beperking. 

3. Aan alle opdrachtgevers vertellen we over de Speeltuinbende en wat zij zelf kunnen doen om een 
lokale Speeltuinbende op te zetten. 

4. Speelnatuur gaat alle opdrachtgevers ervan proberen te overtuigen dat het belangrijk is dat 
speeltuinen en -plekken inclusief zijn. 

5. Wij gaan onze (samen)speelkennis delen in cursussen en adviezen. 

Hoe gaat 
Speelnatuur 
daarbij kinderen betrekken? 

We gaan bij elk ontwerp kinderinspraak doen 
om de kinderen zelf te laten helpen met 

nieuwe dingen én helpen met 

Speelna uur 

Suzanne van  Ginneken 

Middelstegracht 87w 2312 TT Leiden 

info@speelnatuur.nl 

06-5063 7888 

www.Speelnatuur.nl 

www.samenspeelakkoord.nl 

nadenken over 
uittesten. 
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www.Speelnatuur.nl
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