Aanspreken van betrokkenheid
Leef een week mee!
Jaarlijks vindt in februari onze leefweek plaats. Wij zijn op zoek naar jongeren die van 6 tot en met
10 februari de speelpleinzomer mee voorbereiden. Overdag ga je gewoon naar de les, ’s avonds kan
je eten en huiswerk doen op het speelplein. Tussen 19u en 21u voorzien we telkens een blok
voorbereiding (decors knutselen, spelen voorbereiden…) en erna kan je blijven slapen.

Heb je speelgoed of materiaal? Denk eens aan het speelplein.
Heb je thuis nog speelgoed liggen dat je niet meer gebruikt, een “fout” cadeau gekregen voor je
verjaardag of je mama kuist de zolder uit, schenk het gerust aan het speelplein. Alles is welkom van
strips, wc-rollen, oude kleren tot decorstukken en oude kranten.

Start je eigen project
Heb je altijd al een goed idee gehad om bijvoorbeeld een knotsgekke activiteit te doen op het
speelplein? Alleen of samen met anderen? Laat het ons dan weten en start je eigen
speelpleinproject. We zijn benieuwd.

Kijk wat bij je past en laat het ons weten.
Wil je iets voor het speelplein doen, maar weet je nog niet wat? Doe dan de test op onze website en
bepaal welke vorm bij je past. Je ben een geweldig, zelfs al kan je maar een paar minuten in de
maand vrij maken.

Van thuis uit
Je kan gewoon ook van thuis uit een meerwaarde betekenen. Als je hiervoor opgeeft, ontvang je
regelmatig een mailtje van ons met een vraag. Dat kan gaan over een stukje animatie uitschrijven,
een spel uitwerken of een actie op sociale media.

Flex-vrijwilliger
Veel van onze animatoren willen zich ook tijdens het jaar inzetten voor het speelplein, maar
kunnen moeilijk van tevoren bepalen wanneer of hoe lang. Als flex-vrijwilliger wordt je op de
hoogte gehouden van projecten waarvoor we tijdelijke extra helpende handen zoeken.

Lid van een werkgroep
Samen werken aan een concreet project? Sluit je dan aan bij een werkgroep. Er zijn werkgroepen
die de speelpleinfuif organiseren, de materiaalaankoop doen, een wervingsactie opzetten… Bekijk
het op onze website.

Als (vaste) vrijwilliger in de stuurgroep
De stuurgroep komt samen op de eerste woensdagsavond van de maand. Dit jaar schrijven we een
nieuwe speelpleinvisie, ondersteunen we de werkgroepen en stellen we ook de begroting op.

