
 
 
 
Zomeractiviteiten voor alle kinderen! 
 
 

Een stad waar álle kinderen mee kunnen doen, met en zonder beperking… 
Arnhem is koplopergemeente voor het VN-verdrag Handicap. Gemeente én organisaties in de stad 
zetten grote stappen om steeds meer (speel)plekken en activiteiten inclusief te maken.  
 
Een mooi voorbeeld is Jeugdland, al 50 jaar organiseren ze toffe activiteiten voor kinderen van 4 tot 
12 jaar. Maar wist je dat ook Jeugdland de afgelopen jaren steeds inclusiever is geworden en dat ook 
jouw kind van harte welkom is om mee te doen met de activiteiten?  
 
Als ouder wil je natuurlijk zeker weten dat jouw kind echt welkom is om mee te doen. Daarom sturen 
we je deze brief bij het Zomerpaspoort wat jouw kind vandaag heeft meegekregen, met extra 
informatie.  
 
Coördinator Henriëtte: ‘Jeugdland is er echt voor alle Arnhemse kinderen, dat vinden we als 
organisatie heel belangrijk. We begrijpen ook dat je als ouder van een kind met een beperking of 
handicap soms wat extra vragen of zorgen hebt. Daarom zijn we als organisatie ook altijd bereikbaar 
om vooraf die vragen te beantwoorden, of om mee te denken met oplossingen. We weten ook uit 
ervaring dat alle organisaties en vrijwilligers die Jeugdland helpen mogelijk te maken er net zo over 
denken. Dus neem gerust contact met me op via info@jeugdland.nl of tel: 026 – 44 22 062’.  
 
Dit jaar vind je in het Zomerpaspoort ook een drietal activiteiten van Bijzonder in Arnhem, platform 
voor ouders van een kind met een beperking. Deze activiteiten worden georganiseerd met juist de 
doelgroep van kinderen met een beperking in gedachten. Maar natuurlijk zijn ook hier alle kinderen 
welkom, want Bijzonder vindt het belangrijk dat kinderen samen opgroeien. Zo zijn de kleintjes 
welkom bij De Belevenis, de geweldige snoezelplek bij Siza, en wordt er voor alle kinderen een 
Vossenjacht georganiseerd in het Sonsbeekpark op een rolstoelvriendelijke route en helpen buddy’s 
alle kinderen over stoere obstakels tijdens de obstacle course.   
 
Bianca van Bijzonder: ‘gelukkig zijn kinderen met een beperking op steeds meer plekken echt 
welkom. Samen met de Gemeente Arnhem werken we hard aan inclusieve speeltuinen met net zo 
inclusieve activiteiten. Ook in de regio wordt steeds meer georganiseerd. Om ouders van al deze 
activiteiten op de hoogte te houden hebben we onze eigen KidsClub. Je kunt je kind hier kosteloos 
aanmelden en dan ontvang je een paar keer per jaar een nieuwsbrief met alle ontwikkelingen en 
leuke uitjes. Ook hebben we ons eigen testteam. Want we merken dat organisaties zoals Jeugdland 
ontzettend open staan voor feedback. De kinderen in het testteam helpen organisaties hierbij door 
te vertellen wat ze geweldig vonden en wat een volgende keer nog beter kan. Zo gaan we samen 
echt op weg naar een inclusieve stad.’ Wil je meer informatie over de KidsClub of het testteam? Kijk 
dan op www.bijzonderinarnhem.nl 
 
 
 

Zien we jullie deze zomer? 
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