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Speeltuinwerk 14 oktober in Andere Tijden
Het televisieprogramma Andere Tijden van 14 oktober aanstaande is geheel
gewijd aan het speeltuinwerk. Er worden beelden getoond van de speeltuin van
vroeger, maar ook van nu. Vooral het veiligheidsaspect wordt sterk belicht.
Diverse mensen komen aan het woord zoals voormalig ontwerper Arie Bezemer
en NUSO-medewerker Cees Kramer. Zie binnenkort voor een aankondiging:
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/
Artiesten gevraagd voor NUSO-jubileumfeest
De NUSO bestaat volgend jaar tachtig jaar. Dat willen we vieren met een feest waarop we, net als bij ons 75jarig bestaan, talent uit de speeltuinen laten optreden. Hebben jullie in de speeltuin een zanger of zangeres
met een geweldige stem, een rapper, dansact, vuurspuwer, acrobaat of slangenbezweerder? Laat het weten
aan: c.kramer@nuso.nl
Valtraining voor kinderen moet ernstig letsel voorkomen
Volgens Consument en Veiligheid komen er ieder jaar 39.000 kinderen op de
Spoedeisende Hulp door een val. 23.000 van deze letsels ontstaan tijdens sport of
buitenspelen. In 2004-2008 steeg dit met 42 procent. Consument en Veiligheid
ontwikkelde daarop een lespakket voor basisscholen over het verbeteren van
valvaardigheden. Dit is al getest en de eerste resultaten zijn erg positief. Valletsel
lijkt te worden gehalveerd! Zie:
http://www.veiligheid.nl/csi/veiligheid.nsf/wwwVwContent/M_BB270FA9FFC
ECACEC1257790003ECADC
Kinderen vallen, dat hoort erbij
"Consument en Veiligheid komt met een nieuw voorstel voor bedil- en bemoeizucht: kinderen moeten op de
basisschool leren vallen, omdat steeds meer ouders zich bij de eerste hulp melden na een valpartij van de
kleine. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat ze tegenwoordig sneller naar de eerste hulp gaan?" vraagt oudVolkskrant redacteur Xandra van Gelder zich af. "Een fiks geschaafde knie die ooit een pleister en een kusje
kreeg, moet ‘voor de zekerheid’ even langs dokter en behandeld met een tetanusprik. Leer je vallen niet
vanzelf tijdens het buitenspelen? Een echt kind is vaak vies, ongelukkig of boos. Ze vallen, kneuzen of breken
iets en pesten elkaar. Dat hoort erbij: shit happens"
Valcursus of pleister, wat vindt u?
Is een valtraining van Consument en Veiligheid een probaat middel om letsel door vallen tegen te gaan of,
komt het "neer op bedil- en bemoeizucht"? In een nummer van ons blad Speelmail willen we graag op deze
kwestie ingaan. We vragen daarom uw mening. U heeft als speeltuinvrijwilliger immers regelmatig te maken
met kinderen die ook weleens zullen vallen. Wat vindt u van de actie van Consument en Veiligheid? Laat het
weten: c.kramer@nuso.nl

Speeltuinbende bezoekt nog meer speeltuinen
De Speeltuinbende, een groep kinderen met en zonder handicap, testte 1
september jl speeltuin 't Kreil in Winterswijk op toegankelijkheid.
't Kreil heeft al een nieuw aangepast gebouw en wil dat de te renoveren speeltuin
ook uitnodigt tot het samenspelen van kinderen met en zonder handicap. Meer
weten over het project van NSGK waarbij ook de NUSO is
betrokken: http://www.speeltuininspiratie.nl/
Kinderwerkersdag in Utrecht
Hoe zorg je voor een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen en tieners? Kinderwerkersdag op 22
november a.s. bij Aristo in Utrecht is de ontmoetiingsplaats voor professionals en vrijwilligers die actief zijn voor
kinderen en tieners van 4 tot 14 jaar. Het workshopprogramma is inmiddels gereed:
Zie http://www.kinderwerkersdag.nl/Conference/Workshops/Inhoud-workshops/page/4932/

Grote korting NUSO-leden bij aanschaf Spelen met Regels bord
Divers verenigingen hebben reeds gebruik gemaakt van de korting van honderd euro bij aanschaf van een
"Spelen met Regels bord". Dit komt nog eens op de gebruikelijke korting die NUSO-leden krijgen uit de serie
borden en materialen die de firma Sinfra aanbiedt. Kijk voor meer informatie op:
http://www.informatiebord.nl/productgroep/22/speeltuininrichting/
Gratis zelfwerkmethode voor NUSO-leden
Met het NUSO-project Spelen met Regels stelt de speeltuin omgangsregels op en probeert die te handhaven.
De resultaten van de bijeenkomsten worden gebruikt om te komen tot de belangrijkste omgangsregels op de
speeltuin. Met een zelfwerkmethode kan men dit project zelf uitvoeren. Deze methode is gratis voor NUSOleden aan te vragen: info@nuso.nl o.v.v. zelfwerkmethode.
Meer jongeren met beperking aan de slag in speeltuin
Het NUSO-project Aandeslaginspeeltuin telt steeds meer speeltuinen die bij het
beheer en onderhoud gebruik maken van mensen met een beperking. Zoals
enkele speeltuinen in Rotterdam waar leerlingen van Herenwaard een school voor
zeer moeilijk lerende (ZML) komen. De NUSO brengt binnenkort een handleiding
uit die een beeld geeft van wat er komt kijken om zml-scholen stage te laten lopen
in de speeltuin. Zie voor meer: http://www.aandeslaginspeeltuin.nl en
http://www.vrijwillige-inzet.nl/projecten/p014-stages-en-werkplekken-in-de-speeltuin-voor-jongerenmet-verstandelijke-beperking/
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