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Het idee van een nieuw uitje voor onze kinderen  “Buitenspeeldagen”  was spontaan geboren na het 

lezen van het bericht van het Sint Laurensfonds dat zij deze zomer extra geld beschikbaar stelde voor 

kwetsbare Rotterdamse kinderen. Stichting Vrienden van CityKids kwam direct in actie, de 

sponsoraanvraag werd ingediend én goedgekeurd. Juist de zomervakantie is een prima periode om 

leuke dingen te doen met kinderen, alleen niet elk kind én zijn gezin heeft de mogelijkheid hiertoe. In 

overleg met de medewerkers van CityKids werd bekeken met welke materialen we de kinderen het 

meeste plezier kunnen doen en die ook nog goed zijn voor hun ontwikkeling. Dus (loop)fietsjes,  

driewielers, giant trucks, skippyballen, trampoline, muziekinstrumenten en een Scoot 4-in-1 firefly 

werden besteld, zoveel mogelijk met korting want we zijn zuinig op ons (sponsor)geld.  

Op 14, 16 en 23 augustus hebben de Buitenspeeldagen plaats gevonden aan het Emmaplein, waar 

we het fantastische herenhuis en de grote tuin van de familie Sandberg weer mochten gebruiken. Zij 

hebben ook gezorgd voor het mooie weer, wat lekkers en de drankjes en allerlei hand- en 

spandiensten. Bakkerij Klootwijk heeft de broodjes verzorgd, het Albert Heijn filiaal aan de Lijnbaan 

het fruit. Van Sportbedrijf Rotterdam hebben we ook dit keer weer sport- en spelmateriaal te leen 

gekregen zoals ballen, doeltjes, rackets en een parachutekleed. 

Elke locatie had een eigen dag zodat ieder kind voldoende aandacht en ruimte had om te genieten, 

samen met evt. ouders, broertjes en zusjes, met hulp van vrijwilligers en medewerkers van CityKids. 

De Buitenspeeldagen waren bijzonder welkom want deze groep bijzondere kinderen heeft vaak geen 

mogelijkheid heerlijk te genieten van een mooie tuin, met andere kinderen, gezond en ziek en met 

zoveel mooi speelmateriaal. Het was een genot onze CityKids kinderen te zien lachen, samen met 

hun ouders en broertjes en zusjes. Ook waren er mooi contactmomenten tussen diverse ouders en 

ouders met onze medewerkers. Zo krijgen de kinderen nu ook de mogelijkheid om o.a. te leren 

fietsen want  al het mooie materiaal is na afloop verdeeld over de locaties.  
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Verslag van Buitenspeeldag 14 augustus  

De kinderen en pedagogen van locatie Capelle vonden de buitenspeeldag erg leuk! Wat was het 

gezellig dat er zoveel ouders aanwezig waren! Dat er opnieuw gebruik kon worden gemaakt van de 

mooie tuin aan het Koningin Emmaplein was ontzettend fijn. De kinderen begonnen bij aankomst 

direct met het ontdekken van de tuin en al het speelgoed dat klaar stond. Onder begeleiding van 

pedagogen, ouders en vrijwilligers hebben de kinderen gefietst, getennist, met water gespeeld en 

trampoline gesprongen. Tussen de middag werd de lunch verzorgd, veel lekkers waar de kinderen 

van genoten hebben! Na de lunch was er tijd om te rusten of om verder te spelen. Vooral de 

trampoline bleek een groot succes! Dat de trampoline na afloop van de buitenspeeldag naar locatie 

Capelle mocht komen is een mooi cadeau voor alle kinderen en stiekem ook voor de pedagogen. 

(Onze locatie aan de Oostzeedijk in Rotterdam is per 1 augustus jl. verhuisd naar Capelle – Rivium) 

 

    

    

Groepsfoto van de kinderen van onze nieuwe vestiging in Capelle a/d IJssel 
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Verslag van Buitenspeeldag 16-08-2018 

Op 16 augustus 2018 hebben wij met beide groepen van de Gouvernestraat een buitenspeeldag 

gehad bij Theo en Evelien aan het Emmaplein. Hierbij waren de ouders/verzorgers van de kinderen 

ook uitgenodigd. Er waren verschillende activiteiten voor de kinderen te doen. Dankzij het Sint 

Laurensfonds mochten wij gebruik maken van nieuwe speelmaterialen. Er waren onder andere 

mooie fietsen. De kinderen waren er dol op. In de grote tuin stond een trampoline, waar de kinderen 

op mochten springen. Dat was grote pret! Ook waren er skippyballen en voetballen. Aan ruimte was 

geen gebrek, dus we hebben ook fijn kunnen rondrennen! Tussendoor kregen wij brood met 

knakworst of kaas te eten. Dat was smullen! Aan het einde van de ochtend kregen wij een heerlijk 

ijsje. Onze dank aan Theo en Evelien is groot dat wij hier mochten spelen met de kinderen en zo een 

leuke en gezellige dag met elkaar mochten beleven. De fietsen zijn verdeeld onder onze locaties van 

CityKids. Hier zal nog lang en met veel plezier op worden gereden! 

 

De kinderen van CityKids, locatie Gouvernestraat, genieten tijdens de buitenspeeldag 
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Groepsfoto van de kinderen van de Gouvernestraat 
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Verslag van de Buitenspeeldag op 23 augustus 

Donderdag 23 augustus hebben we met de kinderen van de centrum locatie een heerlijke 

buitenspeeldag gehad. Voor alle kinderen was er leuk speelgoed om mee te spelen. Grote kinderen 

konden fietsen op de fietsen met zijwielen, anderen konden racen op de loopfietsen. Ook de grote 

trampoline was favoriet: Hier kon iedereen heerlijk van genieten. Er waren ballen, een kruiptunnel, 

tenten en een groot parachute waar de kinderen mee konden spelen. Het was een ochtend waar 

ouders elkaar konden ontmoeten en de pedagogen wat beter konden leren kennen. Daarnaast 

hebben we van een heerlijke lunch mogen genieten met worstjes, eierkoeken en sap. Bedankt voor 

de fijne dag!  

    

 

Buitenspeeldag van de kinderen van de centrum locatie 


