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Inleiding 
Speeltuinen in Afrika? Kinderen kunnen daar toch overal spelen? Ruimte is er genoeg. Is het 
dan niet belangrijker om de armoede daar aan te pakken en de werkgelegenheid te 
stimuleren? Ja, dat is inderdaad belangrijk. Echter, dat kinderen overal kunnen spelen is 
minder vanzelfsprekend dan vaak wordt gedacht. In stedelijke gebieden in Afrika, Azië en 
elders, vooral in de armere wijken, hebben kinderen nauwelijks of geen plek om veilig te 
spelen, laat staan dat er zoiets als een speeltuin bestaat. Verkeer raast voorbij, overal wordt 
gebouwd, zijn drukke markten en is het modderig of stoffig met alle risico’s van dien. 
Daarom is het creëren van veilige speelplekken voor kinderen zo belangrijk.  
 
Stichting We Play ondersteunt lokale initiatieven  die tot doel hebben veilige speelplekken te 
creëren, die fungeren als “safe havens” voor kinderen en jongeren. We Play vindt namelijk 
dat ieder kind recht heeft op een plek waar het vrij, ongestoord en gezond kan spelen.  
 
Overigens neemt de aandacht voor met name de groei van Afrikaanse steden internationaal 
sterk toe. Die steden groeien momenteel snel. De schatting is dat in 2050 meer dan 60% van 
de Afrikaanse bevolking in stedelijke gebieden leeft.1  Die groei vindt doorgaans zonder 
adequate planning plaats, waarbij ook vaak sprake is van onduidelijke land- en 
eigendomsrechten. Onder andere wetenschappers, stadsplanners, architecten en overheden 
in Afrikaanse landen erkennen steeds meer de noodzaak deze groei in banen te leiden.  Men 
wil de met de groeiende urbanisering samenhangende risico’s voor veiligheid en gezondheid 
(vooral voor kwetsbare groepen) als gevolg van bijvoorbeeld natuurrampen, vervuiling, 
verkeers- problemen en epidemieën, beter in kaart brengen en aanpakken. Daarmee hoopt 
men uiteindelijk  voor een leefbaardere openbare ruimte in de stad te kunnen zorgen. De 
activiteiten van We Play sluiten direct aan bij deze ontwikkelingen. Dit neemt niet weg dat 
We Play zich ook wil inzetten voor speeltuininitiatieven in andere delen van de wereld.  
 

Visie en algemene doelstelling 
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. 
 
 

 
1 UN Habitat report, 2015. 
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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 beheer- 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 wil We Play 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. 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).  
 

Activiteiten 
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.  

 
Doelstellingen in 2020 
We Play is een professionele vrijwilligersorganisatie die  op basis van subsidies, giften, 
sponsering en andere middelen initiatieven, activiteiten en projecten begeleid en 
ondersteunt. In 2020 beoogt We Play een voortzetting van de activiteiten, zoals die in 2019 
hebben plaatsgevonden in samenwerking met de partnerorganisatie in Sierra Leone, een 
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nieuw speeltuinproject te helpen ontwikkelen in Ghana en de capaciteit van de organisatie 
te versterken.  
 

Geplande activiteiten in 2020 
Om de doelstellingen te realiseren, zullen de activiteiten van We Play vooral gericht zijn op: 

 
a) het blijven ondersteunen van het (pilot) project in Sierra Leone. De verwachting is dat 

de speeltuin, inclusief de bibliotheek in 2020 open zal gaan. In 2019 en de jaren 
daarvoor is veel werk verzet door Playground Foundation. We Play heeft daarvoor 
extra middelen met name voor de bibliotheek en daarnaast ook expertise en advies 
beschikbaar gesteld. 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 kan bijdragen  
aan de plannen van Playground Foundation om nieuwe speeltuinprojecten in Sierra 
Leone te ontwikkelen.  

 
b) het doen van nader onderzoek naar de haalbaarheid van een We Play speeltuin- 

project in Ghana in samenwerking met Biblionef en diens Ghanese partners. Bij een 
positieve uitkomst wil We Play een speeltuin aldaar helpen opzetten. De plannen 
voor een onderzoek moeten nog nader worden uitgewerkt. Daarnaast worden ook 
mogelijkheden voor samenwerking met partners in andere landen nader bekeken, 
zoals bijvoorbeeld in Indonesië en Bosnië.  
 

c) het versterken en professionaliseren van We Play door: 
-het werven van enkele vrijwilligers; 
-het ontwikkelen van een helder communicatie- en fondsenwerfplan ten behoeve 
van de promotie en zichtbaarheid van We Play; 
- het vergroten van de kennis over het ontwerpen en beheren van speeltuinen en het 
verder ontwikkelen van het ‘We Play-concept’; 
-het zoeken naar structurelere financiering; 
-het versterken van de samenwerking met andere organisaties, zoals Biblionef en 
Designstudio Van Ginneken, Stichting Een Helpende Hand en NUSO Speelruimte, en 
het aangaan van nieuwe contacten met (internationale) spelers, zoals de 
International Play Association en Public Spaces Project. 

 
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 Sierra Leone en elders.  
 

Organisatie 
We Play is een stichting met professionele vrijwilligers. Het bestuur zet zich onbezoldigd in. 
De voorzitter is op dit moment tevens coördinator. In de uitvoering van haar activiteiten, zal 
We Play vanaf 2020 ondersteund worden door vrijwilligers. Op projectbasis en bij voldoende 
middelen, zal een betaalde kracht overwogen worden en externe deskundigheid ‘ingehuurd’ 
kunnen worden.  We Play is een stichting zonder winstoogmerk en beschikt over de ANBI 
status voor goede doelen. 
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