Samen met NUSO meer betekenen voor kinderen
“Samen met de NUSO kunnen we meer betekenen voor kinderen en
krachtiger het belang van buitenspelen onder de aandacht brengen
van gemeenten, scholen en ouders”,
aldus Jantje Beton directeur Rob van Gaal in het blad Straatbeeld.
Meer informatie: nuso.nl

Wat leverden de regiobijeenkomsten op?
Het NUSO/Jantje Betonteam trok van april tot en met juni jl door het land met
regiobijeenkomsten. Wat dat opleverde liet Pauline van der Loo zien tijdens een presentatie in
de algemene ledenvergadering van de NUSO die op 29 juni plaatsvond. Deze presentatie is te
zien op www.nuso.nl

Buitenspeeldag groot succes
De Buitenspeeldag 2015 was een groot succes. Ruim 90.000 kinderen
speelden onbezorgd en veilig buiten op zo’n 1.000 plekken in het land.
Jantje Beton pakte groot uit op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord,
zoals te zien is op YouTube
Kijk voor meer inspirerende voorbeelden van buitenspeelactiviteiten
op jantjebeton.nl

Onderzoek bezuinigingen speeltuinwerk
“Speeltuinen overal op de wip” luidde het artikel in De Telegraaf van 14 juni 2015. Aanleiding
voor dit artikel was de bezuiniging op het speeltuinwerk in Deventer. Niet alleen in Deventer is
sprake van bezuinigingen. Signalen uit het hele land geven de indruk dat speeltuinen onder druk
staan.
Jantje Beton / NUSO wil hiervoor landelijk aandacht vragen en wij starten daarvoor een
onderzoek in samenwerking met TNS Nipo. Het is belangrijk te weten hoe
de speeltuinverenigingen ervoor staan. Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover.

www.aandeslaginspeeltuin.nl is vernieuwd

Hoeveel werk kan een groepje jongeren met een beperking een
speeltuin en de omliggende buurt uit handen nemen?
Het is te zien op de vernieuwde website aandeslaginspeeltuin.nl

Speelmail komt er aan

Binnenkort komt het magazine Speelmail weer uit. Het staat weer vol
nuttige informatie onder andere over het razend populaire
huttenbouwen, maar ook over het samen spelen van kinderen met en
zonder handicap.

Volg ons op Facebook en Twitter
De facebookpagina van de NUSO wordt door steeds meer bezoekers bezocht. Volg ons via:
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