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Kinderen moeten niet vuil zijn na het spelen,
maar moeten het wel mogen.
Aan de vooravond van een nieuwe speelpleinzomer verrast
de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) 5.000
speelpleinanimatoren met een stuk zeep in hun brievenbus
en deze duidelijke boodschap: “Het speelplein is een plaats
waar je vuil mag worden, het hoort nu eenmaal bij spelen.
Speelkleren zijn noodzakelijk om vrij en onbezorgd te
kunnen spelen als kind én animator. Veel plezier deze
zomer. Laat jezelf helemaal gaan. Superzeep doet de rest!"
De koepelorganisatie hoopt dat lokale speelpleinwerkingen
dezelfde boodschap overbrengen aan ouders.
Vuil worden, een logisch gevolg van ‘goe’ spelen
Vanaf volgende week trekken er weer 185.000 verschillende kinderen naar één van de 564
speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel om er zich uit te leven. Een gescheurde
broek, kapotte knie en vuile kleren horen daar soms bij. Gelukkig zijn de meeste ouders
het daarmee eens en vinden ze dat net het levende bewijs dat zoon- of dochterlief zich
uitstekend heeft geamuseerd. Sterker nog, sommige ouders kiezen er bewust voor om hun
kinderen naar de speelpleinwerking te brengen omdat ze weten dat die er voluit mogen
spelen en er zich dus ook vuil mogen maken.

“Ik heb een grote stapel speelkleren klaarliggen voor de komende weken.
Hoe vuiler Lenn en Daan thuiskomen, hoe liever ik het heb.
Dan denk ik: die zijn vandaag écht kind geweest, zonder zorgen.”
Alexandra Peeters, mama van Lenn en Daan
op speelpleinwerking Bornem

Nochtans krijgt 58% van de jeugdwerkers*
af en toe te maken met kinderen die niet
durven meespelen omdat de kleren niet
vies of nat mogen worden. Het cijfer
dateert ondertussen uit 2010, maar uit
reacties van speelpleinverantwoordelijken
die onze koepelorganisatie oppikt tijdens
de vele, jaarlijkse speelpleinbezoeken
blijkt nog steeds dat niet alle ouders vuil
worden als een evidentie beschouwen of
het appreciëren dat hun kind onder de
modder-, schmink- of verfvlekken zit.

*Bron: www.goegespeeld.be (2010)

5.000 stukken zeep als knipoog
Afgelopen week werden 5.000 speelpleinanimatoren verrast met een stuk zeep en een
bijhorende brochure. Daarmee wil de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk bij de start van de
zomer animatoren aanmoedigen en reikt het tips en argumenten aan opdat lokale
speelpleinwerkingen gepast kunnen reageren of reacties van ouders vermijden.
“Adviseer ouders (liefst vooraf) om kinderen in speelkleren naar het speelplein te sturen.
Leg desnoods zelf een voorraad aan. Beloof nooit dat een kind niet vuil zal worden. Die
wens kan je onmogelijk waarmaken op het speelplein”, klinkt het.
De actie is geen pleidooi voor ganse dagen modderspelen en verf kliederen. Niet iedereen
moet elke dag van kop tot teen vuil huiswaarts keren. Sommige kinderen en animatoren
vinden het ook zelf gewoon niet fijn. Een speelpleinwerking moet echter wel het signaal
geven dat vuil worden mag voor wie het wil en dat animatoren zich vooral niet moeten
inhouden bij het uitwerken van activiteiten of tijdens het spelen met kinderen uit schrik
voor reacties.

LANAKEN HEEFT EEN DUIDELIJKE BOODSCHAP VOOR OUDERS
"Op onze speelpleinwerking willen we staan voor zoveel mogelijk
speelkansen. Aangepaste kledij waarin de kinderen mogen ravotten en vuil
worden is dan ook zeer belangrijk voor ons. Vuil worden om vuil te worden
doen we niet (vaak), maar vuil worden door spelen moet zéker kunnen",
vertelt Joris Gaethofs van speelpleinwerking Lanaken. “Onze vrijwillige
animatoren hebben wel soms een duwtje nodig. Ik merk dat zij zelf minder
graag vuil worden en dat stimuleert de kinderen natuurlijk niet om ook
voluit te spelen.”
Weinig klachten van ouders
De website van speelpleinwerking Lanaken opent met “Laat je ouders thuis
en doe je speelkleren aan... want speelpleinwerking komt eraan!”. Ook in
het huishoudelijk reglement dat aan de ouders wordt meegegeven staat als
tweede puntje: “De mooiste kleren zijn niet nodig, wel iets waar je vuil in
kan/mag worden…” . Joris ziet dat de meeste ouders hier gevolg aan
geven, maar merkt toch ook vaak dure merkkledij op. Desondanks én
gelukkig komen er weinig klachten over vuile of kapotte kledij.
Lang leve het SPEELplein.

Waarom is het zo belangrijk dat kinderen zich vuil mogen maken?
Wéten dat het niet erg is wanneer je vuil thuiskomt, geeft een groter gevoel van vrijheid
en bijgevolg meer kans op intens speelplezier. Speelkleren zijn noodzakelijk om vrij en
onbezorgd te kunnen spelen als kind. Enkel op die manier kan je écht vakantie beleven en
je voluit amuseren. Bovendien kan een beetje zand tussen de tanden zeker geen kwaad,
wel integendeel. Kinderen komen daardoor in aanraking met bacteriën en versterken zo
hun immuunsysteem. Vuil worden is dus zelfs wetenschappelijk verantwoord!

*Bron: www.goegespeeld.be (2010)

Deel foto’s met #goegespeeld
Vanuit een streven naar méér en bétere speelkansen voor élk kind, lanceerde de Vlaamse
Dienst Speelpleinwerk in 2009 samen met andere partners het "Goe Gespeeld!-label”. Dat
staat symbool voor het recht op spelen: inclusief butsen en builen, blauwe plekken, vuile
kleren en lawaai… 10 jaar later blijkt Goe Gespeeld! nog steeds relevant en springlevend.
Op Instagram deelden inmiddels meer dan 1.000 mensen foto’s die blijk geven van ‘goe’
spelen in de praktijk. VDS hoopt dat er deze zomer nog meer fijne foto’s volgen. Het is
alvast uitkijken naar de start van de zomervakantie.

Bert Breugelmans
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)
bert@speelplein.net
+32 494 79 09 65
Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm. Er zijn 416 speelpleinorganisatoren, goed voor 564 speelpleinwerkingen in
Vlaanderen en Brussel. Slechts 25 gemeenten hebben er geen. Samen bereiken ze 185.000 verschillende kinderen en 23.000
begeleiders, die we animatoren noemen. Spelen om te spelen staat voorop! Speelpleinwerk is jeugdwerk, door jongeren. We
streven ernaar dat iedereen kan deelnemen. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is zelf géén organisator van lokale
speelpleinwerkingen, maar ondersteunt hen proactief in Vlaanderen en Brussel. We krijgen daarbij het vertrouwen van 295
speelpleinorganisatoren (= 70%) die lid zijn van onze organisatie.
www.speelplein.net/overspeelpleinwerk
www.speelplein.net/overspelen
www.speelplein.net/overons

*Bron: www.goegespeeld.be (2010)

