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2 WAT

IS HET UNIEKE AAN JULLIE SPEELTUIN?
Ooit ontwierp een architectenbureau deze bijzondere speelplek met afgedankte materialen, nog steeds komen vanuit
de hele wereld mensen kijken naar het ontwerp. Onze naam
komt er ook vandaan: we kregen wieken kado, en legden
die neer zoals in het spel Mikado. Wikado dus! De valondergrond is gemaakt van door Nike gedoneerde schoenzolen.
Zulke bijzondere speelaanleidingen prikkelen de creativiteit
en stimuleren het spel. Elke dag komen hier gemiddeld 40
kinderen spelen, 500 kinderen zijn lid van de speeltuin.
Lang geleden werd de plek geclaimd door kunstenaars die
het oude schoolpand kraakten. Nu bieden we nog steeds
creatieve activiteiten, zoals schilderen, techniek of koken,
en zetten de vaste medewerkers en vrijwilligers zich in om
de eigen kracht in kinderen aan te spreken. Onze spelmakers – wij noemen ze geen toezichthouders - brengen kinderen met spelvormen in beweging en ondersteunen ze in
hun ontwikkeling.
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1 WELKOM ALS NIEUW LID VAN NUSO! WAAROM
ZIJN JULLIE LID?
Wij zijn terugkerend lid! Ooit heeft een bestuurslid ons
lidmaatschap opgezegd, ik weet niet waarom. Ik vind het
belangrijk om aan te sluiten bij de koepel die de belangen
van het spelende kind behartigt richting onder andere de
politiek en de overheid. Daarnaast gebruiken we NUSOverzekeringen en blijven we op de hoogte van ontwikkelingen in spelend Nederland.
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In deze rubriek stellen we een nieuw NUSO-lid voor. Dit keer: speeltuin Wikado in het Oude Noorden in Rotterdam. Een speelplek
van hergebruikte materialen, zoals windmolenwieken en F16 cockpits, waar spelend ontwikkelen onder het toeziend oog van
spelmakers centraal staat. Sabine van Dijk is zakelijk leider van de speeltuin en het bijbehorende sociaal kunstzinnig centrum
Kinderparadijs Meidoorn.
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VIJF VRAGEN AAN: SABINE VAN DIJK
VAN SPEELTUIN WIKADO

3 STEL: JE HEBT ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN
OF SUPERKRACHTEN: WAT ZOU JE DAN NU VERANDEREN RONDOM JULLIE SPEELTUIN?
Eigenlijk zijn we erg tevreden zoals het nu gaat. Als ik al
iets wens dan is het een uitbreiding van de speeltuin of de
openingstijden. We zijn nu van dinsdag tot en met zaterdag
open.
4 WAT IS DE MOOISTE REACTIE OF HET MOOISTE
COMPLIMENT DAT JE HEBT GEKREGEN?
Kinderen die zeggen dat Wikado hun tweede thuis is.
Sommige kinderen komen hier acht jaar lang drie keer
per week. Een ouder meisje uit de buurt zei laatst dat ze
echt niet makkelijk was in de omgang en nu pas snapte
wat de speeltuin betekend heeft. “Ik heb zo veel geleerd,
onder andere dat ik mezelf mag zijn en fouten mag maken.”
5 WAT GEBEURT ER OVER TIEN JAAR ALLEMAAL
IN JULLIE SPEELTUIN?
Dan zie je in hier nog steeds een mooie afspiegeling van de
wereld in het klein, een mix van kinderen van verschillende
culturen die samen spelen en het gezellig hebben. Ik zou
het mooi vinden als er meer speeltuinen openen die net als
wij pedagogische kennis inzetten om kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Zo stimuleren we positief
gedrag, zoals spontaan afval oprapen of een gevallen kind
helpen, met groene kaarten. Bij een bepaald aantal mogen
ze een cadeautje grabbelen en hun ouders bellen om het
goede nieuws te vertellen. Dat doen we om ook ouders te
betrekken bij de speeltuin. Zo maken we er met elkaar een
nog mooiere wijk van!
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