Bouwen overbrugt
Hoe leren kinderen elkaar beter kennen?
Door samen iets te bouwen! Bijvoorbeeld
een Prokkelhuis van heel veel verschillende
materialen.
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‘We wilden kinderen uit de wijk kennis laten maken
met de kinderen van het medisch kinderdagverblijf.
Samen gingen ze een Prokkelhuis bouwen.’
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Bouwen overbrugt

•

Zorg voor een goede locatie en een uitwijkmogelijkheid
bij slecht weer.

•

Vraag aan de begeleiders van de kinderen wat ze wel en
niet kunnen.

•

•

De gemeente is meestal heel positief over dit soort plannen.
Vraag om medewerking én om subsidie.

Verzamel veel verschillende bouwmaterialen, bijvoorbeeld
ook kleden of lappen. Kinderen met een verstandelijke
beperking zijn belevingsgericht. Ze willen materialen graag
voelen of ruiken.

•

Ga recht op je doel af, er is meer mogelijk dan je denkt.

•

Onmisbaar: een aantrekkelijke opening of aftrap waarmee je
mensen uit de buurt betrekt bij de Prokkel.

‘Door écht samen te werken, leer je elkaar het beste
kennen. Ook ouders en wijkbewoners waren van de
partij. Daarnaast kwamen nog kinderen uit andere
klassen kijken.’

•

Bezoek vergaderingen van buurtcommissies en
vertel daar over de plannen. Dan raken mensen
enthousiast. Veel mensen hebben een eigen netwerk
en zo gaat het balletje rollen.

•

Houd vast aan de oorspronkelijke grootte van de
Prokkel. Laat je niet verleiden tot zaken die je niet
kunt behappen.

•

Wees duidelijk en zorg dat niemand voor
verrassingen staat.

‘Het is gelukt. Als nu een kindje van het medisch
kinderdagverblijf door de wijk wandelt, zeggen andere
kinderen trots dat ze een vriendje zien.’
Variaties
openingsles op
* Een
school of een spreekbeurt door een van de
leerlingen.
partijen, meer
* Meer
huizen.
materialen
* Natuurlijke
zoals takken, turf en
leem.

‘Stadsdichter Hans Kuyper droeg een gedicht
voor. Dat was het startsein voor de bouw.
Het Prokkelhuis werd geopend door de
wethouder. Een plaatselijke aannemer zorgde
voor de fundering en materialen.’
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