
Het plan 

1. Ideeën Wonderrijk 
De geh1. Ideeën Wonderrijk 
De gehandicapte kinderen (en volwassenen) waar wij mee werken, voelen zich vaak anders 
en alleen. Ze kunnen moeilijk meedoen in de maatschappij en hebben in alle situaties van het 
leven aanpassingen nodig. Een andere school. Ze logeren in een logeerhuis in plaats van bij 
hun ouders en broers en zussen. Ze hebben veel zorg nodig. Ze ervaren die eenzaamheid. 
Onze droom is om hen een volwaardige plaats te geven in de maatschappij. Hier willen we 
aan bijdragen door een speelplaats te realiseren die toegankelijk is voor kinderen mét en 
zonder beperking. Kinderen die rolstoelgebonden is, gaan anders immers nooit naar de 
speeltuin, zij blijven thuis. Er is in de speeltuin voor hen niets te doen.  

HET IDEE  

Een speelplek waar deze meervoudig gehandicapten kinderen kunnen (mee)spelen met 
vrienden, met hun broertje of zusje. Een plek waar speeltoestellen zo gebouwd zijn dat deze 
plezier en uitdaging bieden voor kinderen met of zonder rolstoel. Een aangepast 
speeltoestel is bijvoorbeeld een duoschommel, met één aangepast zitje en één gewoon 
zitje. Zo kunnen kinderen samen spelen, ongeacht de handicap. We willen binnen en buiten 
plekken creëren waar samen gespeeld kan worden. Een glijbaan, klimparcours, 
waterspeeltuin, alles om zoveel mogelijk plezier te kunnen maken.  

DE PLEK  

We zijn op zoek naar een unieke plek. Met mogelijkheid om binnen en buiten te spelen, te 
snoezelen en te logeren. Een plek waar je kan genieten van de natuur in de zomerperiode. 
Een plek waar genoeg parkeergelegenheden zijn voor aangepast vervoer. Een locatie op 
een centrale, duidelijke plek. Een grote hal waar je in de ruimte kan gaan werken met 
speeltoestellen maar waar je ook een gelegenheid kan creëren voor een horecagebied. 
Maar bovenal een veilige plek waar iedereen ongestoord kan spelen.  

AANPASSINGEN  

Bij een speelplek horen veel aanpassingen. Er moet gedacht worden aan aangepast 
toiletruimte. Deze ruimte is ruim en zonder drempel. Deze ruimte is voorzien van een 
invalidentoilet, een bed brancard een tillift, warm stromend water en een douche. En komen 
ook “gewone toiletten'. Deze ruimtes worden regelmatig schoongemaakt op een dag om 
ervoor te zorgen dat het hygiënisch blijft. Buiten bij de speeltoestellen moeten ook tilliften 
aanwezig zijn om ze zorgen dat cliënten in toestellen kunnen komen waarbij ze uit hun stoel 
moeten.  

HORECA  

Van al dat spelen en plezier maken krijg je dorst en trek. Daarom komt er een 
horecagelegenheid. Hier kan je eten en drinken. De gezonde snack met mogelijkheid voor 
een vette hap. Uiteraard proberen we hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de 
wensen en de behoefte van de klanten.  
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Daarnaast willen wij verschillende ruimtes creëren waar ruimte is om even te ontspannen, 
prikkels te beperken en op te laden. Veel van deze jongeren doe je een plezier om even te 
snoezelen. Daarnaast geeft het een gevoel van geborgenheid en veiligheid. 
Dezesnoezelruimtes willenwijookaanbiedenenhebbenverschillendethema’s.Jekandeze 
ruimte huren als je aanwezig bent op het park, maar zijn ook te huur als je alleen wil 
snoezelen.  

VAKANTIEHUIS  

Hoe mooi zou het zijn wanneer je met je gezin een weekendje weg kan en gebruik kan 
maken van een huisje dat rolstoelvriendelijk is. En ingericht op jouw behoeftes. En daarbij 
dan elke dag gebruik kan maken van de speeltuin om samen te spelen? 
Dit kan bij ons. Er komt een gelegenheid die helemaal rolstoel toegankelijk is. Wat houdt dit 
dan in? Geen drempels, een tillift, een ruime badkamer met invalide toilet en bad brancard. 
In de tuin kan je met elkaar genieten van een vuurtje en gezellig met elkaar aan tafel eten. 
Uiteraard kunnen instellingen met gehandicapte jongeren ook gebruik van maken.  
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HORECA  

Van al dat spelen en plezier maken krijg je dorst en trek. Daarom komt er een 
horecagelegenheid. Hier kan je eten en drinken. De gezonde snack met mogelijkheid voor 
een vette hap. Uiteraard proberen we hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de 
wensen en de behoefte van de klanten.  
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Daarnaast willen wij verschillende ruimtes creëren waar ruimte is om even te ontspannen, 
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