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“Als er ergens sprake is van inclusie, 
dan is het in deze speeltuin. Er hel-
pen al enige tijd jongeren van de 
Gemiva-Svg Groep bij het onder-
houd en dat gaat heel goed. Daar-
naast is Zuiderkwartier ook nog 
eens een geweldige speelplek voor 
álle kinderen, dus ook als er sprake 
is van een lichamelijke beperking. 
Zo laat je de allerjongsten onder 

Jongeren met een verstandelijke beperking helpen in 
een nieuw grootschalig project bij het onderhoud van 
speelplekken in de buurt. Tegelijkertijd zijn er in deze 
speeltuinen steeds meer aangepaste toestellen voor 

kinderen met een beperking te vinden.

Samen in 
de speeltuin

fotoreportage
Tekst Ruth Eppink Fotogra� e Fonds vg, Gerard Til, Jantje Beton, Ruth Eppink en Stichting Nadja

was eind oktober bij speeltuin Zui-
derkwartier in Leiden en die locatie 
was niet voor niets gekozen.

“Was het overal maar zo als hier”, 
zegt Daniëlle Schutgens, directeur 
Fonds verstandelijk gehandicapten. 

Jantje Beton en het Fonds verstan-
delijk gehandicapten zijn een sa-
menwerkingsverband aangegaan 
om jongeren met een beperking aan 
een zinvolle dagbesteding of baan te 
helpen in de speeltuin. De aftrap 
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ons zien dat iedereen erbij hoort en 
groeien zij op met dat besef.”

Speeltuin Zuiderkwartier is niet 
altijd zo toegankelijk geweest. Het 
is vooral aan de inspanningen van 
stichting Nadja te danken dat ook 
meervoudig beperkte kinderen er 
onbezorgd kunnen spelen. Anne 
van Zwieten heeft de stichting op-
gericht voor het welzijn van kinde-

ren en jongvolwassenen met cere-
brale parese (hersenletsel ontstaan 
bij de geboorte) of met een andere 
meervoudige beperking. 

“Ook kinderen zoals mijn dochter 
Nadja, die celebrale parese heeft, 
willen naar een speeltuin. Ik ben op 
zoek gegaan naar locaties die ook 
toegankelijk zijn voor gehandicap-
ten, maar kwam keer op keer be-

drogen uit. Vaak bleek er slechts 
één speeltoestel geschikt voor kin-
deren met een lichamelijke beper-
king. Nou, dan is je kind snel uitge-
speeld,” vertelt Anne. 

Bij speeltuin Zuiderkwartier in 
Leiden stonden ze wel open voor 
haar verhaal, waarna het balletje 
ging rollen. Via het aanschrijven 
van verschillende fondsen en het 

‘ De allerjongsten onder 
ons groeien zo op met 
het besef dat iedereen 
erbij hoort’

fotoreportageEen speeltuin als werk- én speelplek 
voor mensen met een beperking 
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zoeken van sponsoren, is het stich-
ting Nadja gelukt om diverse aan-
gepaste toestellen bij de speeltuin 
te plaatsen. Totale kosten: 135.000 
euro. 

“Een enorm bedrag, maar wat 
zijn de kinderen er blij mee”, stelt 
Anne. Zuiderkwartier heeft ook 
een o�  cieel ‘Samen Spelen’-bordje 
dat symbool staat voor een speel-
tuin die goed toegankelijk én be-
speelbaar is voor alle kinderen, met 
en zonder beperking.

Naast de bekende toestellen die 
vrijwel elke speeltuin heeft, be-
schikt Zuiderkwartier over speciale 
schommels met tuigjes, waarin kin-
deren met een beperking veilig 
vastgesnoerd kunnen worden. Ook 
zijn er wiptoestellen waar kinderen 
in kunnen liggen, is er een aange-
past voetbalveldje en een klimtoes- 
tel met lage en brede treden voor 
moeilijk lopende kinderen. Het 
toestel is op veel plaatsen voorzien 
van handgrepen en het heeft diver-
se educatieve elementen die ook de 
zintuigen prikkelen. 

Een donkere muur van het club-
huis is opgevrolijkt door een groot 

kleurrijk speel-zintuigenbord ge-
maakt door cliënten van Gemiva 
met niet-aangeboren hersenletsel. 
Het was een cadeau van stichting 
Nadja aan de speeltuin die in sep-
tember het 90-jarig bestaan vierde. 
Heel opvallend is de schommel 
waar je een kind in een rolstoel in 
kunt vastzetten. Door aan beide zij-
den rustig aan een stevige kabel te 
trekken, wiegt de schommel kalm 
heen en weer. 

Tweede thuis
Terwijl Anne me de toestellen laat 
zien, zijn drie jongeren met een 
verstandelijke beperking bezig de 
van de bomen gevallen bladeren bij 
elkaar te vegen. Het zijn Arnoud, 
Vincent en Arnold, die zich bij de 
speeltuin inmiddels onmisbaar 
hebben gemaakt. José, die er nor-
maal gesproken ook een handje 
helpt, is ziek. “Uitgerekend op deze 
dag, wat jammer”, zegt Daniëlle. 
Ze geeft aan dat Arnold haar de 
dag ervoor nog had verteld dat hij 
de speeltuin als 
een tweede 
thuis be-

schouwt. “Dat voelt José ook zo. Ze 
verheugt zich er altijd op als ze 
weer naar Zuiderkwartier kan. Ze 
voelt zich verantwoordelijk en nut-
tig als ze hier bezig is. En dat geldt 
ook voor de jongemannen daar”, 
wijst Daniëlle naar het trio, dat in-
middels de bladblazer ter hand 
heeft genomen.

Eerder die dag maakten Arnoud, 
Vincent en Arnold samen met leer-
lingen uit groep 4 van de Leidse ba-

Werkplek
Jantje Beton en het Fonds verstandelijk ge-
handicapten willen dat de komende jaren 
minimaal 125 speeltuinen een werkplek 
worden voor zeker 875 jongeren met een 
beperking. De jongeren komen van scholen 
voor speciaal onderwijs ofwel instellingen 
voor dagbesteding in de buurt en kunnen 
‘Aan de slag in de speeltuin’, zoals de cam-
pagne heet. 
Ook de speelplaatsen hebben er baat bij. 
Naast een fi jne plek om buiten te spelen 
voor kinderen, zijn het ook sociale ontmoe-
tingsplekken voor de buurt. Helaas kampen 
veel speeltuinen met een tekort aan vrijwil-
ligers. Door ondersteuning van de jongeren 

met een beperking kunnen 
meer speeltuinen openblij-
ven. Op dit moment doen 
ruim 35 speeltuinen mee 
en er zijn 27 nieuwe aan-
meldingen van speeltui-
nen en zorginstellingen 
binnengekomen. De 
campagne wordt fi nan-
cieel ondersteund door 
de Vriendenloterij.
Speeltuinen, zorginstel-
lingen en scholen voor speciaal onderwijs 
die interesse hebben, kunnen zich aanmel-
den via www.aandeslagindespeeltuin.nl.

de speeltuin als lingen uit groep 4 van de Leidse ba-

met een beperking kunnen 
meer speeltuinen openblij-

lingen en scholen voor speciaal onderwijs 
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sisschool Joppensz op grote vellen papier een aantal 
ontwerpen met bloembollen. Dit deden ze door kaart-
jes van tulpen, blauwe druifjes en andere bollen in be-
paalde patronen op de vellen te plakken. Vervolgens 
konden ze daarop kijken welke bloembollen ze op wel-
ke plek moesten planten. Het vormde de o�  ciële af-
trap van de campagne. In het voorjaar staan de moza-
ieken in bloei.

Drempels
Volgens de directeur van het Fonds verstandelijk ge-
handicapten is Zuiderkwartier het schoolvoorbeeld 
van hoe het er in de maatschappij aan toe zou moeten 
gaan. “Alles loopt hier door elkaar heen, kinderen met 
en zonder beperking hebben plezier met elkaar. En in 
hun kielzog ervaren ook de ouders, grootouders en de 
buurt hoe goed dat gaat. Ze zien de vrijwilligers van de 
speeltuin die ondersteuning krijgen van jongeren met 
een verstandelijke beperking. Hoe jonger kinderen 
zijn, hoe makkelijker ze met elkaar integreren”, aldus 
Daniëlle.

Die stelling kan Anne zeker beamen: “Eens in de 
twee weken houdt stichting Nadja een spelmiddag 
voor kinderen met een meervoudige beperking. In de 
lente en de zomer zijn we dan in het clubhuis van Zui-
derkwartier te vinden. Toen we net met die middagen 
begonnen, moesten de kinderen zonder beperking 
even wennen aan al die rolstoelen en rollators. Ook de 
kinderen met een handicap waren in eerste instantie 
wat aarzelend: zouden er echt speeltoestellen voor hen 
zijn? Het duurde nog geen uur, toen was iedereen met 
elkaar aan het spelen. Terwijl een kind met een beper-
king heerlijk in een tuigje aan het schommelen was, 
reed een ander kind zonder beperking rondjes door de 
speeltuin in een rolstoel. Eerst is het een beetje eng, 
maar er zijn hier letterlijk en fi guurlijk drempels weg-
gehaald. Hoe mooi is dat?”  |

Pauline van der Loo, 
projectleider Jantje 
Beton en Daniëlle 
Schutgens, directeur 
Fonds verstandelijk 
gehandicapten

Arts verstandelijk gehandicapten (Avg) Monique van der Wolf 
bespreekt de medische kant van de zorg.

Gefopt!
Met spoed word ik bij Jopie geroepen. De verpleegkundige die haar 
net heeft gezien, vertrouwt het namelijk niet. Jopie heeft erg veel 
moeite met ademen en ze plukt nogal aan haar lakens. 

Sinds drie dagen wordt ze behandeld voor een forse longontsteking. 
Jopie is een ouderwordende dame met downsyndroom en dementie. 
Ik ga snel op pad met de verpleegkundige. Onderweg bedenken we wat 
er aan de hand kan zijn. Het lijkt alsof ze zieker wordt, ondanks de antibio-
ticakuur. En door het plukken aan haar lakens, denk ik ook aan een delier. 
Dat zou namelijk de verwardheid verklaren, waar een medisch probleem 
onderligt. Naast het medische probleem, is het ook vaak nodig die ver-
wardheid te behandelen.
We treff en Jopie in bed in haar woonkamer aan. Ik zet eerst het geluid 
van de televisie uit, zodat ik goed naar het verhaal van haar begeleidster 
kan luisteren.
Zij vertelt mij dat het vanochtend eigenlijk best wel heel goed ging met 
Jopie. Ze heeft ontbeten en daarna is ze op de douchebrancard verzorgd. 
Na dit ochtendritueel hebben ze Jopie weer in haar bed gelegd en haar 
in de woonkamer voor de televisie gezet. Al snel vielen toen de kortade-
migheid en het plukken op.
Ik kijk naar Jopie en zie eigenlijk niet heel veel bijzondere dingen. Ik zeg 
even wat tegen haar en krijg, wel met wat moeite, haar bekende vertede-
rende glimlach. Tijdens het lichamelijke onderzoek zegt ze opeens heel 
duidelijk: ‘’Nieuwe baby’’. Iedereen kijkt mij hoopvol aan. Die blik ken ik… 
nu dien ik iets verstandigs te zeggen als dokter. 
Misschien bedoelt Jopie mijn twintig weken zwangere buik? Die is wel 
verscholen achter het bedhek, maar wordt toch wel steeds duidelijker 
zichtbaar. Bij navraag schudt Jopie resoluut haar hoofd en wijst ze langs 
ons heen. Oh nee, denk ik, toch niet echt een delier, hè? Terwijl het eigen-
lijk niet past bij het beeld van wat ik zie en hoor. Het lijkt juist weer wat 
beter met haar te gaan.
We kijken om ons heen en - gelukkig nog net op tijd - zien we het laatste 
shot van een tv-reclame. Glimmende babybilletjes van een bekend luier-
merk! We kijken elkaar aan en schieten in de lach. Jopie zag een baby op 
tv, waarvan ikzelf het geluid had uitgezet. Jopie geniet van de pret die wij 
hebben en ze lacht trots met ons mee. En wij staan onszelf en de hele 
situatie uit te lachen.
We praten nog heel even na op kantoor en we zien Jopie nog steeds 
breed lachend op bed voor ons. Maar de klachten van vanmorgen dan? 
Het zware ademen kwam door de inspanningen van de ochtendverzor-
ging. En het plukken van de lakens? Dat deed Jopie, omdat ze niet goed 
was ingestopt. En daar hecht zij nu eenmaal veel waarde aan.
Vrolijk zeg ik Jopie gedag. En zie ik nu een blik in haar ogen die zegt: 
Gefopt, dokter!?
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