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“Laat ze maar scharrelen”
Zomerspeelpleinen Stad Brussel van start
Vanaf vandaag kunnen zo’n 150 kinderen uit de Stad Brussel weer terecht in het groen op het
speelplein in Beersel. Brusselse kinderen kunnen er een hele zomer lang genieten van een fijne en
creatieve vrijetijdsbesteding. Op donderdag 22 juli organiseert de vzw dit jaar ook een bezoekdag
voor de ouders.
Het is weer zover, de vzw Jeugd in Brussel gaat van start met de zomerspeelpleinen in Beersel. Twee
maanden lang krijgen Brusselse kinderen de kans om zich samen met hun vriendjes uit te leven in het
groen. “Ik vind het belangrijk dat ook kinderen die opgroeien in de stad en vaak in kleine appartementen
wonen, de kans krijgen om rond te scharrelen,” zegt Ans Persoons (sp.a), voorzitter van de vzw Jeugd in
Brussel. “Beersel is een enorm natuurdomein, met vele verborgen hoekjes en kantjes. De kinderen
kunnen er rondzwerven, iets wat ze in grootstad als Brussel vaak niet kunnen of mogen. Daar worden ze
binnen gehouden, omdat buiten te veel gevaren zouden loeren. Ook Brusselse kinderen moeten
scharrelkinderen kunnen zijn. Het maakt hen zelfredzaam en zelfbewust. Beersel is een ideaal
scharreldomein, net zoals de autovrije centrumlanen dat sinds kort geworden zijn.”
Vanop verschillende afhaalpunten in de Stad trekken kinderen elke dag met de bus richting Beersel.
Daar ligt een prachtige natuurdomein van het Brussels OCMW. De monitoren van het speelplein vangen
er dagelijks een 150‐tal kinderen op en organiseren allerhande activiteiten zoals knutselen, sport en
bosspelen. “Dankzij het stralende weer en de prachtige omgeving geven we vandaag een aftrap in stijl
aan de zomervakantie. De monitoren hebben voor de gelegenheid verkoelende waterspelletjes
voorbereid, de dag kan alvast niet meer stuk,” aldus nog Ans Persoons.
Op woensdag 22 juli organiseert de vzw nog een opendeurdag voor de ouders. Voor één keer kunnen
jong en oud samen genieten van de vele activiteiten. Als kers op de taart staat er een
theatervoorstelling van ‘De Charel’ op het programma.
Foto’s van deze morgen op het speelplein vind je via deze link: http://we.tl/PoQMQHN5F9
Meer info over Jeugd in Brussel: http://www.jeugdinbrussel.be/
Meer info over scharrelkinderen:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/column/1.2375968
http://www.demorgen.be/binnenland/‐kinderen‐moeten‐kunnen‐rondscharrelen‐a2378107/
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