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Op verschillende speelpleinwerkingen in Vlaanderen zijn er elke dag meer dan vijftig
kinderen méér dan vorige jaren. Het is al de hele zomervakantie erg druk op de
speelpleinen in Vlaanderen. Drukker dan ooit zelfs, stellen organisaties als de Vlaamse
Dienst Speelpleinwerk (VDS) en Jeugddienst Don Bosco vast.
«We verwelkomen elke dag meer dan 300 kinderen. Er werden zelfs topdagen van meer dan
400 kinderen genoteerd. Dit zijn er beduidend meer dan vorige zomer», zegt Lyndsey
Pinnock van Don Bosco. In Halle bijvoorbeeld waren er in 2013 292 kinderen per dag, nu
waren dat er in de eerste helft van juli 332 per dag, met een topdag van 420 kinderen. In
Kortrijk kwamen vorig jaar 265 kinderen elke dag ravotten, deze zomer waren dat er 352 –
ook met een topdag van 421 spelende kinderen. Hetzelfde verhaal in Genk (350 vorig jaar,
in juli 2014 420 kinderen per dag op het speelplein) en in Helchteren (180 in 2013, 220 dit
jaar).
Bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk staan ze ook te kijken van de explosieve toename van
het aantal spelende kinderen. «Organisator Kindervreugd vzw, verantwoordelijk voor 9
werkingen in de Stad Antwerpen, telde in 2013 op alle speelpleinen samen 450 kinderen per
dag, dit jaar komen er meer dan 600. In Gent heeft de Kinderplaneet, in de wijk Brugse
Poort, elke dag plaats voor 80 en dit jaar hebben ze er voor het eerst sinds heel lang
kinderen moeten doorsturen naar het speelplein 500 meter verderop. In Koekelare en
Berlare verdubbelt het aantal kinderen. Op speelplein Joepla in Lochristi noteren ze
topdagen van 480 kinderen.», zegt Bert Breugelmans van de VDS.
Waarom kiezen ouders voor speelpleinwerk?
De cijfers zijn indrukwekkend, maar hoe komt het dat er meer kinderen in de vakantie naar
het speelplein gaan? «Speelpleinwerk is laagdrempelig: een dagje kost bij ons 9,5 euro mét
warm middageten en busvervoer. Kinderen kiezen de dag zelf of ze komen, vooraf
inschrijven is niet nodig», zegt Johan Cornière van speelplein Weyneshof. Zij verwelkomen
elke dag 340 kinderen, wat er zo'n 100 meer zijn dan twee jaar geleden. «Voor ouders is het
belangrijk dat hun kinderen veilig buiten kunnen spelen. Op straat is spelen al lang niet
meer evident, en hier hebben we 7,5 hectare natuur waar ze in kunnen ravotten. Kinderen
komen grààg spelen én kiezen zelf wat ze spelen en met wie.»
Dat bevestigt ook Tine Bergiers, jeugdconsulente in Overijse – waar ze dagelijks ook 50
kinderen meer op het speelplein krijgen: «Er zijn ouders die ons zeggen dat hun zoon of
dochter absoluut wil komen, ook al is moeder of vader gewoon thuis. Maar de meest
voorkomende reden blijft natuurlijk: mensen hebben nood aan opvang als ze moeten werken
tijdens de schoolvakantie. En die nood wordt alsmaar groter, heb ik de indruk.»
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«Meer dan ooit zijn speelpleinen bezig met speelkwaliteit en hoe ze naar buiten komen met
hun werking. Ze organiseren een opendeur, tonen wat er gebeurt op Facebook in foto’s en
filmpjes, ... dat schept vertrouwen, vergroot de bekendheid en zorgt ervoor dat vele ouders
bewust kiezen om hun kind naar een speelpleinwerking te brengen», aldus de VDS.
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Over de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is een dienstverlenende
organisatie voor het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel.
De dienstverlening omvat lokale ondersteuning, kadervorming
en belangenbehartiging. De VDS wil speelpleinwerkingen
proactief ondersteunen om meer en betere speelkansen in de
vrije tijd van kinderen te creëren. Het belang van het kind is
daarbij ons uitgangspunt.
Meer informatie: www.speelplein.net
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