
Speelplein Joepla            
    
   

Al enkele jaren  is ‘Joepla’, de 
speelpleinwerking van Lochristi 
een toffe plek waar kinderen een speelse en 
avontuurlijke vakantie kunnen beleven. De 
werking wordt volledig gedragen door tientallen 
enthousiaste, jonge vrijwilligers. Voortaan wil  
Joepla zijn deuren openzetten voor álle 
kinderen. Nu zijn ook kinderen met een 
handicap van harte welkom, zodat ook zij van 
een leuke zomervakantie kunnen genieten. 
 
 
Speelplein Joepla ‘inclusief’? 
 
Uiteraard wordt er extra aandacht besteed aan 
de kinderen die daar nood aan hebben. De 
hele werking zal gericht zijn op kinderen en 
jongeren met én zonder handicap. Joepla zet 
dus actief stappen om zijn drempels weg te 
werken én de nodige ondersteuning te bieden, 
zodat kinderen met een handicap geen 
belemmeringen meer ondervinden om 
‘gewoon’ te kunnen meespelen. Het is echter 
niet de bedoeling ‘hokjes’ te creëren. We willen 
álle kinderen maximale speelkansen bieden, 
waarbij het samenspelen van alle kinderen 
centraal staat.  

 
 

Wat doen we?  
 
 
• We laten kinderen met een handicap 

meespelen. 
 
• We zoeken samen met de ouders 

antwoorden op specifieke vragen. 
 
• We zetten extra animatoren in die 

kinderen met een handicap de nodige 
extra ondersteuning geven. 

 
• Onze animatoren hebben de nodige 

extra vorming gekregen in het omgaan 
met kinderen met een handicap. 

 
• We doen een aantal aanpassingen 

binnen de organisatie van onze werking 
(bv aanpassingen speelaanbod, 
inschrijvingen, speluitleg,...). 

 
• We gaan creatief om met materialen en 

lokalen in functie van de handicap. 
 
• Het speelplein staat er niet alleen voor. 

We worden bijgestaan door de Vlaamse 
Dienst Speelpleinwerk en werken rond dit 
thema nauw samen met de provincie 
Oost-Vlaanderen, en enkele 
gespecialiseerde mensen en 
organisaties. 

 
• Na een eerste contact met ons, komen 

wij, indien gewenst, op huisbezoek (zie 
verder). 

 

Hoe kan uw kind deelnemen aan 
het speelplein? 
 
• We zetten onze deuren open en bieden 

extra ondersteuning gedurende 6 
zomerweken,  
van 14 juli tem 22 augustus. 

 
• Alle speelplezier vindt plaats op ons 

speelplein, Koning Albertlaan 29B, Lochristi 
 
• Een speelpleindag loopt van 13u ’s middags 

tot 17u ’s avonds. 
 
• Voor kinderen met een handicap werken we 

met voorinschrijvingen.  
Contacteer dus eerst de 
verantwoordelijke van speelplein joepla. 
 
Samen met jullie proberen we, eventueel via 
een huisbezoek, op maat van jouw kind te 
werken: 
 
° Leg uit waarom u het belangrijk vindt dat 
jouw kind met een handicap naar het 
speelplein gaat; 
° We bespreken de mogelijkheden en 
beperkingen van jouw kind; 
° We proberen samen met jou een fiche op 
te stellen van jouw kind.  
Geef dus ook voldoende praktische 
informatie:  
 

��waar is uw kind goed in?  
��wat doet uw kind graag?  
�� heeft uw kind ondersteuning nodig?  



° Probeer ook jouw kind te betrekken door 
eerst eens langs te komen op de jeugddienst 
om de nodige uitleg te krijgen. 

 
 

Soms is het moeilijk om jouw kind met een 
handicap samen te laten spelen met andere 
kinderen. Voor hen bestaan er voortaan 
speelpleinen die zich richten naar kinderen met 
een handicap. 
 

Infoavond op woensdag 14 mei 
om 20u in de bib van Lochristi 

 
Om jou nog beter te informeren over onze 
inclusieve speelpleinwerking, organiseren wij 
een infoavond over dit initiatief in de 
polyvalente zaal van de bibliotheek van 
Lochristi in de Koning-Boudewijnlaan. Deze 
avond zal plaatsvinden van 20u tot 22u. We 
trachten die avond een antwoord te geven op 
al jouw vragen en bedenkingen rond onze 
speelpleinwerking. We hopen hiermee 
mogelijke drempels te kunnen wegnemen.  
 
Die avond zal Inge, de speelpleinverant-
woordelijke de werking van het speelplein 
uitleggen. Bart Straetman van VDS zal een 
woordje tot u richten i.v.m. het ontstaan en de 
samenwerking van Speelplein Joepla met 
VDS. Uiteraard zullen we jou vertellen wat 
Speelplein Joepla zoal ondernam en om 
kinderen met een beperking zoveel mogelijk 
speelkansen te bieden en wat de 
toekomstplannen zijn 
Als afsluiter krijgt u de nodige tijd om al je 
prangende vragen te stellen. 

Voor alle info kan je terecht bij: 
de verantwoordelijke van 

speelplein’Joepla’ 
 
 

Inge Tollenaere 
09355 65 66 of  
0476 21 07 91 

speelpleinjoepla@lochristi.be 
 

of bij 
 

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 
afdeling Oost-Vlaanderen 

 
Bart Straetman 
Vlasmarkt 29/2 

9200 Dendermonde 
Tel: 05 222 60 81 

vds.oostvlaanderen@staf.speelplein.net 
 

Zij kunnen jou bijkomende info geven 
en mee op zoek gaan naar 

een antwoord op al jouw vragen. 
     
In samenwerking met 
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