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Inleiding
In 2019 heeft We Play haar activiteiten voortgezet en zich vooral ingezet om extra financiële
middelen te werven voor de realisering van de speeltuin in Sierra Leone. De voortgang van
het project verloopt gestaag. Onze partnerorganisatie Playground Foundation doet er alles
aan om de speeltuin in 2020 gereed te hebben. We Play heeft zich in het bijzonder ingezet
om gelden binnen te halen ten behoeve van de bibliotheek. Met deze middelen konden
materialen worden aangeschaft waarmee het gebouwtje geheel kon worden gerenoveerd.
Inmiddels zijn ook de speeltoestellen geplaatst. Ondertussen zijn we ook nieuwe contacten
gaan leggen met personen en organisaties die in Ghana actief zijn. Zo hebben we onder
andere contacten gelegd met Nederlandse onderzoekers die in Accra onderzoek hebben
gedaan naar ruimtelijke ontwikkeling, is er een uitwisseling geweest met een lokale
buurtwerker en tevens adviseur stedelijke ontwikkeling van de nationale overheid en is de
samenwerking met Biblionef, die eerder al 160 Engelstalige kinderboeken aan de speeltuin
heeft gedoneerd, versterkt. Mogelijkheden om samen met Biblionef (via hun kantoor in
Ghana) een speeltuin annex bibliotheek en gemeenschapscentrum op te zetten op twee
locaties in Ghana, worden onderzocht.
Gezien de kennis en ervaring die We Play inmiddels heeft opgedaan en de vele positieve
reacties van binnen en buiten de speeltuinwereld op onze ideeën en plannen hebben we
besloten om het belangrijke en fijne werk van We Play ook in 2020 voor te zetten. Sterker
nog, het bestuur beoogt de organisatie verder te professionaliseren en de activiteiten uit te
breiden. Daartoe zullen de banden met bestaande relaties, zoals speeltuinontwerper
Designstudio Van Ginneken en Biblionef, verstevigd worden en nieuwe relaties worden
aangegaan. Tevens is een oproep gedaan voor vrijwilligers om het bestuur te ondersteunen.
Misschien ambitieus, maar we willen het ‘We Play’ model verder ontwikkelen en waar
mogelijk samen met kinderen, hun ouders en de lokale gemeenschappen nieuwe
speeltuinen helpen aanleggen elders.
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Visie en algemene doelstelling We Play
Het doel van We Play is om veilige speelplekken te helpen ontwikkelen en realiseren in
ontwikkelingslanden, vooral voor kinderen in de armere stedelijke gebieden, waar scholen
en lokale gemeenschappen weinig middelen tot hun beschikking hebben. Overigens
betekent dit niet dat We Play niet ook initiatieven in bijvoorbeeld meer afgelegen, landelijke
gebieden ondersteunt, waar eveneens een gebrek is aan veilige speelplekken.
In de visie van We Play hebben kinderen overal in de wereld, het recht om vrij te spelen in
een veilige omgeving en te genieten van hun kinderjaren. Spelen is essentieel voor het
welzijn en de gezondheid van kinderen, geeft veel plezier en inspiratie, maakt nieuwsgierig
en draagt bij aan de fysieke ontwikkeling en het versterken van belangrijke vaardigheden,
zoals creativiteit, samenwerken en weerbaarheid. Voor ouders kan het eveneens een
rustgevend effect hebben als zij weten dat hun kinderen op een veilige plaats verblijven. Het
welzijn van gemeenschappen begint met het welzijn van kinderen.

Werkwijze
De werkwijze van We Play is er op gericht om:
➢ altijd aan te sluiten op lokale initiatieven en samen te werken met lokale
organisaties;
➢ speelplekken of onderdelen daarvan te bouwen of te ondersteunen, die eenvoudig,
veilig, toegankelijk en duurzaam zijn;
➢ ontwerpen te maken en speelplekken aan te leggen en in te richten op basis van de
ideeën, wensen en behoeftes van kinderen en die uniek zijn voor de betreffende
gemeenschap en omgeving (‘op maat gemaakt’);
➢ de lokale gemeenschap tijdens het hele proces van ontwerp, planning, bouw en
onderhoud zo veel mogelijk te betrekken door bijvoorbeeld gebruik te maken van
lokale materialen, vaklieden en onderhoudspersoneel.
Veilig betekent in de visie van We Play dat kinderen vrij, ongestoord en zonder gevaren
kunnen spelen. De speelplekken zijn toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun
achtergrond. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van een veilige omgeving
voor meisjes. Daarnaast is het voor We Play belangrijk dat de speelplekken ‘groen’ zijn en
dus in een natuurlijke omgeving geplaatst zijn. Door de gemeenschap te betrekken, zo veel
mogelijk lokaal materiaal en menskracht te benutten voor de bouw, het beheer en het
onderhoud, streeft We Play naar duurzame speelplaatsen en helpt lokale werkgelegenheid
te creëren. Tevens wil We Play educatie helpen bevorderen door bijvoorbeeld een
bibliotheek, een planten- en groentetuin of een kleinschalig leercentrum op te nemen in de
speeltuin. Hiertoe zoekt We Play samenwerking met andere organisaties die vanuit hun
expertise een bijdrage kunnen leveren.
We Play onderschrijft het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (in
het bijzonder artikel 31 over het recht om te spelen en vrije tijd te hebben) en de duurzame
ontwikkelingsdoelen (in het bijzonder de doelstellingen 3 en 11).
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De voornaamste activiteiten van We Play zijn:
➢ het faciliteren van expertise, advies en samenwerking ten behoeve van
speeltuinprojecten van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden;
➢ het werven van financiële en andere middelen voor die speeltuinprojecten;
➢ het coördineren van de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van speeltuinprojecten
in samenwerking met partnerorganisaties;
➢ het geven van voorlichting en het creëren van bewustwording over de noodzaak van
veilige, inclusieve en toegankelijke speelplekken in Afrika en elders.
➢ Het opbouwen van kennis en deskundigheid ten aanzien van veilige speelplekken in
ontwikkelingslanden.

Resultaten in 2019
In 2019 heeft We Play haar activiteiten ter ondersteuning van het project in Sierra Leone
voortgezet. We Play heeft nieuwe middelen geworven voor de bouw en inrichting van de
bibliotheek en rest van de speeltuin. De middelen zijn met name verkregen door actieve
fondsenwerving en verkoop van tweedehands boeken.
Daarnaast zijn interessante nieuwe contacten gelegd met personen en organisaties met het
oog op het ontwikkelen van een nieuw project in Ghana. Er is gesproken met deskundigen
op het vlak van stedelijke ontwikkeling en community development in Ghana en de
mogelijkheden voor concrete samenwerking met Biblionef via hun kantoor in Accra zijn
besproken. Deze mogelijkheden zullen in 2020 verder onderzocht en uitgewerkt worden.
Tevens zijn inspanningen gedaan om de capaciteit van de stichting te vergroten. Zo is eind
2019 de ANBI-status aangevraagd. Daarnaast is een plan ontwikkeld en een oproep gedaan
om enkele vrijwilligers te werven ter ondersteuning van de activiteiten van We Play. We Play
heeft de Haagse Hogeschool gevraagd om een communicatie- en marketingplan te laten
schrijven door één of twee studenten van de studierichting Communicatiekunde. Ook is het
verzoek gedaan aan Speeltuinontwerper Suzanne van Ginneken om een basistraining
speeltuinontwerp en beheer aan het bestuur van We Play te geven.
Project in Sierra Leone
De verwachting is dat de speeltuin en de bibliotheek in Regent in 2020 open zullen gaan. In
2019 en de jaren daarvoor is daarvoor veel werk verzet door de partnerorganisatie
Playground Foundation in Freetown. We Play heeft daarvoor extra middelen met name voor
de bibliotheek en daarnaast ook expertise en advies geworven. We Play zal in ieder geval het
eerste jaar dat de speeltuin open is, het project blijven volgen. Tevens zal nagegaan worden
of We Play een rol kan spelen bij het realiseren van de plannen van Playground Foundation
om nieuwe speeltuinprojecten elders in Sierra Leone te ontwikkelen.
De ervaringen die zijn opgedaan in de samenwerking met Sierra Leone zullen geëvalueerd
worden en daaruit zullen lessen worden getrokken die van pas kunnen komen bij het
opzetten van nieuwe speeltuinprojecten in bijvoorbeeld Ghana.
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Organisatie
We Play is een professionele vrijwilligersorganisatie die op basis van subsidies, giften,
sponsering en andere middelen activiteiten en initiatieven ondersteunt, begeleidt en
uitvoert. We Play is een stichting met professionele vrijwilligers. Het bestuur zet zich
onbezoldigd in. De voorzitter is op dit moment tevens coördinator. Alle werkzaamheden
werden in 2019 door het bestuur uitgevoerd, maar We Play zal in 2020 ondersteund worden
door enkele vrijwilligers.

Communicatie en voorlichting
We Play maakt gebruik van Facebook en LinkedIn en heeft een website, maar door de
geringe middelen, is het optimale gebruik van sociale media in 2019 nog niet optimaal.

Samenwerking met derden
In 2019 is de samenwerking met organisaties, zoals Biblionef, Designstudio Van Ginneken,
Stichting Een Helpende Hand en NUSO Speelruimte versterkt.

Financiën
Bij dit jaarverslag is een financiële afrekening bijgesloten. De inkomsten verkregen uit
particuliere donaties, verkoop van tweedehands boeken en Stichting Voeten in de Aarde zijn
bestemd geweest voor de speeltuin in Sierra Leone. Daarnaast konden hiermee uitgaven van
de stichting, zoals bank en andere bureaukosten en reiskosten van het bestuur vergoed
worden.
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