Hé Meetjeslands Speelplein!
Steeds vaker vragen begeleiders die al een aantal jaren op hetzelfde speelplein vertoeven of er een
mogelijkheid bestaat om eens te proeven van een ander speelplein. Niet omdat ze hun speelplein
beu zijn,
integendeel! Wel omdat ze op zoek zijn naar nieuwe ideeën en inspiratie. Ze willen hun visie en
kennis op
vlak van speelplein uitbreiden met als doel de kwaliteit van hun eigen speelplein te verbeteren. VDS
startte
daarom met het project PLEINRUIL.
Maar in samenwerking met VDS, gaat Meetjesman nog een stapje verder:
Meetjesman en VDS starten deze zomer met een fris nieuw project: PLEINRUIL VOOR
MEETJESLANDSE
SPEELPLEINEN!
Hoe werkt het?
Pleinruil is een project waarbij animatoren van het ene plein even op een ander plein meedraaien.
Twee dagen
spelen, nieuwe ideeën opdoen en nieuwe mensen leren kennen.
Jouw plein kan op verkenning gaan! We geven je animatoren de kans om twee dagen lang op een
ander
speelplein mee te draaien, uit te wisselen én vooral nieuwe speelpleinmensen te leren kennen.
En … jouw plein kan zich kandidaat stellen om enthousiaste animatoren te ontvangen voor twee
dagen!
Je speelplein kandidaat stellen?
Zie jij het zitten om enkele vreemde eenden te ontvangen op jouw plein? Vul dan voor 19 juni het
ruildossier in dat je vindt in bijlage en stuur het terug naar jouw jeugddienst.
De Meetjesman bundelt alle kandidaat-ontvangers in één ruilbundel die ter beschikking staat voor
alle
kandidaatpleinruilers.
Wil je zelf meespelen op een ander speelplein?
Op 19 juni zijn alle pleinen bekend die pleinruilers willen ontvangen. Vanaf dan tot 10 juli kan je je
kandidaatstellen om mee te draaien op een specifiek plein, in een periode naar keuze.
Daarna mag je van ons een telefoontje verwachten voor verdere afspraken!
Meer weten?

Neem contact op met jouw jeugddienst
Of vraag het aan de Meetjesman:
MEETJESMAN , Hofbouwstraat 1, Zomergem 9930, tel. 09 218 95 55, info@meetjesman.be
Wat na deze speelpleinzomer?
Op 6 oktober organiseren we een evaluatievergadering te Aalter.
Hier evalueren we het project en wisselen we ervaringen uit met speelpleinverantwoordelijken … En
natuurlijk
maken we de balans op van het eerste jaar pleinruil!

