SPEELPLEINWERKING

COANIMATOREN MET EEN HANDICAP

Een dag op een
inclusief speelplein
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en MIEX organiseerden in het voorjaar voor het eerst
coanimatorencursussen voor jongeren met een verstandelijke handicap. Deze zomer waren
er dan ook meerdere speelpleinen waar jongeren met een handicap deel uitmaakten van
het animatorenteam. St*rk ging een kijkje nemen op het speelplein van de Basisschool IVIO
Salvator in Oostakker waar Liam als coanimator werkt via Joetz vzw.
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COANIMATOREN.

Het familiegevoel is aanwezig.

Op het speelplein zitten een vijftiental kinderen samen met hun
animatoren in een kring om aan
een nieuwe dag te beginnen. Ze
spelen hun eerste spel van de dag.
Een opwarmer om wat kleur en
sfeer in deze grijze dag te brengen.
Na een tijdje komen de tongen en
gemoederen los. Na het kringspel is
het tijd voor de verkleedpartij. Kinderen gaan naar binnen om zich
om te kleden. In een mum van tijd
staan ze als een kleurrijke en frivole
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bende terug op het speelplein. Kijk,
daar is Bambi. Een beetje verder
een prinses, een ridder en een politieagent en ook het bruidsmeisje
is van de partij. Vanaf nu is het ijs
gebroken. De echte speelpret kan
beginnen!
Naast het organiseren van speelpleinwerking waar kinderen helemaal zichzelf mogen zijn, is Joetz
een organisatie die openstaat voor
inclusieve speelpleinwerking. Liam
versterkt hun team van speelplein

animatoren als coanimator. Het
contact tussen hem en de kinderen,
vooral de jongsten, verloopt opvallend spontaan. Een meisje dat als
Bambi verkleed is, komt naar Liam
aangehold. “Wat ik zo fijn vind aan
kinderen, is dat ze gewoon hun ding
doen. Met hen kan je nog echt zorgeloos spelen. Er zijn ook momenten dat ze duidelijk laten blijken
dat ze je nodig hebben. Als ik hen
dan met iets kan helpen of hen
kan troosten, dan geeft me dat een
goed gevoel. Het is ook iets waarover
ik niet na hoef te denken. Kinderen
bijstaan en hen fijne momenten bezorgen, dat doe ik spontaan. Mijn
prioriteit? Dat is ongetwijfeld veiligheid. Daarom kijk ik ook altijd rondom mij of er geen kind gevallen is
of iets gevaarlijks aan het doen is.
Ik kan niet verdragen dat een kind
pijn heeft. Vandaar dat ik er de hele
tijd op let dat alles veilig verloopt.
Het zal je dan ook niet verbazen dat
ik op het einde van de dag me best
een beetje moe voel”, aldus Liam.

SPEELPLEZIER
VOOR IEDEREEN

Liam heeft er ondertussen zijn eerste week als coanimator bijna op
zitten. Hoe is die week verlopen?
Sigrid De Roover, speelpleinverantwoordelijke bij Joetz, ziet een duidelijke evolutie: “Vanaf de eerste dag is
het me opgevallen dat Liam bijzon-

der zorgzaam is. Dat merk je als er
bijvoorbeeld een kind gevallen is en
er een pleister op zijn schaafwonde
moet gelegd worden. De toewijding
en precisie waarmee hij dat doet, is
treffend. Wat me ook opvalt, is dat
Liam zijn grenzen verkent en verlegt. In het begin beperkte hij zich
tot de spelletjes met de kinderen.
Vandaag toont hij ook interesse
om mee toneel te spelen en mee te
werken aan de voorbereiding van
de spelletjes die we in elkaar steken. Hij geeft zelf aan dat hij in zijn
rol als coanimator nog stappen wil
zetten. Zo is hij zich ervan bewust
dat hij een natuurlijk talent heeft
om met jonge kinderen om te gaan.
Het punt waar hij nog verder wil
aan werken is hoe je kinderen op
een kordate maar nog steeds kindvriendelijke manier tot de orde kan
roepen. Maar dat is een punt waarin
elke animator door ervaring groeit.
Ons team ervaart Liams bijdrage als
een zeer positieve ervaring. We zijn
nu niet enkel een inclusief speelplein maar ook een inclusief anima-

Over de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk
De Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk is een
organisatie die ten dienste
staat van speelpleinwerking
in Vlaanderen en Brussel. De
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
wil speelpleinwerkingen
proactief ondersteunen om
zoveel mogelijk speelkansen
aan alle kinderen, inclusief
kinderen met een handicap,
aan te bieden.
Over MIEX
MIEX is een organisatie
die zich inzet om mensen
met een handicap actief te
laten deelnemen aan onze
samenleving. MIEX geeft
coaching en vorming aan
organisaties die inzetten
op inclusie.

torenteam. Waarom ik die participatie zo belangrijk vind? Omdat je zo
speelplezier voor iedereen mogelijk
maakt. Bovendien leer je ook van
elkaar. Je leert vooral dat jij niet
noodzakelijk de norm bent en dat
je door je in de schoenen van de
andere te plaatsen, vaak tot creatieve oplossingen komt.”
Of Liam zijn taak als coanimator
volgende vakantie wil voortzetten?
“Te veel vooruitkijken doe ik niet.
Hoe ik het vandaag aanvoel, zeg ik
‘ja’. Wat me vooral bevalt aan deze
speelpleinwerking is het familie
gevoel. Ik voel me goed bij die kleinschaligheid. Ik kan hier ook mezelf

zijn. Dat wil zeggen dat ik m’n hart
kan volgen en m’n grappige kant
kan tonen en dat de kinderen dat
vaak nog leuk vinden ook. Dankzij
deze ervaring steek ik ook heel wat
op. Zo leer ik dat elk kind anders is.
Het leuke is nu net dat al die verschillende karakters samen toch fijn
met elkaar kunnen spelen. De gedachte dat ik kinderen vreugde kan
bezorgen, vind ik top. Je krijgt zoveel van hen terug. Een slecht gehumeurde dag zit er hier dan ook niet
in. Je hoeft maar naar hun spontane reacties te kijken en je hebt meteen zin om er opnieuw samen een
fijne speeldag van te maken.”

VANUIT DE STERKTES VAN DE JONGEREN
Ann Beghein van MIEX licht toe hoe de samenwerking met de Vlaamse
Dienst Speelpleinwerk tot stand kwam.
Jongeren met een licht verstandelijke handicap kunnen een cursus
volgen die hen voorbereidt op de taak van coanimator. Wat houdt dit
in?
We willen jongeren met een handicap de kans geven om – net zoals
andere jongeren – hun talenten te ontwikkelen. Het speelplein is hiervoor een ideale omgeving. Samen met andere animatoren kunnen ze
zich inzetten om kinderen een fijne tijd te laten beleven. Het mooie
aan dit project is dat we vertrekken vanuit de sterktes van de jongeren.
Kunnen de opgeleide jongeren tijdens de speelpleinwerking op
ondersteuning blijven rekenen?
Uiteraard. Tijdens de hele speelpleinwerking kan de jongere rekenen op
ondersteuning van de speelpleinverantwoordelijke en andere animatoren. Laten we niet uit het oog verliezen dat speelpleinwerking teamwerk
is. Het is precies door samen te werken en de talenten van iedereen in
te zetten dat we tot een inclusieve speelpleinwerking komen.
Wat is de meerwaarde van dit project?
Dit project toont aan dat inclusief denken belangrijk is. Het vraagt
weliswaar een aanpassing, maar initiatieven zoals dit tonen dat een
handicap niet hoeft te betekenen dat je geen verantwoordelijkheid
kan nemen. Als je ziet hoe sommige jongeren met een handicap openbloeien wanneer ze in hun rol als coanimator groeien, dan weet je dat
het tegendeel waar is. Dan besef je maar al te goed waarom we voluit
moeten blijven inzetten op deze inclusieve projecten.
Meer informatie?
www.speelplein.net - inclusie@speelplein.net - 0486 94 09 70
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