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Spenoazi erkend als inclusief speelplein.
Sedert enkele jaren al hebben we bij Spenoazi de vraag gekregen van ouders of
kind dat een handicap heeft ook bij ons welkom is. Uiteraard zijn ook zij bij
welkom! Zo komt het dat in de loop der jaren er steeds meer kinderen met
handicap op ons plein bijkwamen. En of dat nu een lichamelijke, een mentale of
andere handicap is, we hebben ze steeds met open armen ontvangen.
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Doordat er steeds meer kinderen met een handicap bijkwamen hebben we besloten
onze werking ook expliciet open te stellen voor deze kinderen. En ons ook te laten
erkennen als een inclusief speelplein. Want ook zij zijn in onze ogen gewoon kinderen
die naar het speelplein willen komen om te spelen, nieuwe vriendjes te maken en heel
veel plezier te maken.
Maar met het groeiende aantal kinderen met een handicap groeide ook het besef dat
we wel nog wat hulp konden gebruiken om onze werking, onze spelen, onze moni’s…
vertrouwd te maken met inclusie.
Vandaar dat we een beroep hebben gedaan op
de provincie Oost-Vlaanderen. Zij zullen ons
deze zomer met raad en daad bijstaan op het
terrein. Zo helpen ze ons met het opstellen van
een nieuwe medische fiche, ondersteunen ze
ons zodat we nieuw materiaal kunnen kopen,
komt er een enthousiaste medewerker ons op
het plein zelf bijstaan en uitleg geven en ga zo
maar door.
Ook onze moni’s krijgen aandacht: zij zullen een paar sessies krijgen over hoe om te
gaan met kinderen met een handicap, waar je rekening mee moet houden, hoe de
spelen aanpassen zodat iedereen ze kan meespelen… Verder kunnen ook zij altijd
met hun vragen terecht bij de medewerker van de provincie.
We hopen op deze manier van onze werking met succes een inclusiewerking te
maken.
Maar we willen ook al onze leden en ouders geruststellen, in de praktijk zal er niet
veel veranderen, het speelplein zal niet opeens anders gaan draaien. Nee, de
bedoeling van inclusie is deze kinderen gewoon te laten meedoen met de groep en ze
er ook in te integreren. Ook willen we jullie laten weten dat je met al je vragen steeds
bij de moni’s en/of pleinverantwoordelijke terecht kan, hij/zij zal ze met plezier
beantwoorden.
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Ouders die zelf een kind hebben met een handicap, aarzel niet ons te contacteren! Op
die manier kunnen we reeds op voorhand al eens afspreken en jou en je kind(eren)
leren kennen. Zo kunnen we samen de handicap van uw dochter of zoon bespreken
en kijken op welke manier we het beste te werk zullen gaan.
Namens leiding en bestuur Speelpleinwerking Spenoazi,
Karel Noppe

Voor meer informatie kan je altijd naar onze site surfen (www.spenoazi.be), een
mailtje sturen (info@spenoazi.be) of persoonlijk contact opnemen met de volgende
personen:
Peter Pyl (voorzitter)
Vleeshouwerstraat 69
9112 Sinaai
03/296.94.06
0484/27.09.29
peterpyl@hotmail.com

Karel Noppe (bestuurslid)
Hulstbaan 80
9112 Sinaai
03/772.24.92
0477/70.71.24
karel_noppe@hotmail.com
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