
Huttenbouw soesterkwartier 2017

 
Subsidieverantwoording: 

Beschrijving van de activiteit  

  
 

Huttenbouwen 2017 in het Soesterkwartier  
Een “Zomers Wijk Evenement” waarin dagelijks 60 kinderen gedurende een hele week kosteloos aan een 
geweldige bouw evenement kunnen meedoen.  
In het Soesterkwartier organiseerde we dit voor de dertiende keer alweer dankzij vele vrijwilligers!! 
Heerlijk bouwen, fantaseren en spelenderwijs leren samenwerken voor kinderen van 6 tot 14 jaar. We 
hebben dan ook vele vrijwilligers betrokken bij dit evenement. Elke 6 kinderen hebben hierdoor op de dag 
een begeleider. Dit ook om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen i.v.m. bouwmaterialen en 
het werken met gereedschappen.  
Onder leiding van een geweldige groep vrijwilligers/ouders uit het Soesterkwartier leerde (zowel ouders 
als kinderen) elkaar beter kennen zodat we ook in de rest van het jaar op elkaar kunnen bouwen. 
Dat komt de leefbaarheid ten goede. Volwassenen en kinderen, van allerlei scholen, hebben elkaar 
ontmoet tijdens deze week en komen elkaar vervolgens in de wijk weer tegen.  
 
De laatste dag hebben we traditie getrouw de Huttenbouwen weer afgesloten met een hapje en een 
drankje samen met alle kids, vrijwilligers en overige harde werkers. 
 
Voor meer informatie zie http://www.hutten-bouwen.nl  

Zijn de doelen behaald  

  

5: Het bevorderen van de sociale samenhang in straat en buurt (het wij(k) gevoel). 
6: Het Continueren van voorzieningen, ontmoetingsplekken, informatiebronnen en activiteiten. 
8: Het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken, hulp en informatie.  
Vrijwilligers en kinderen van verschillende scholen en buurten uit de wijk hebben elkaar ontmoet tijdens de 
huttenbouw. Dit maakt de drempel om elkaar gedag te zeggen wanneer je elkaar op straat tegen komt 
lager en je spreekt elkaar sneller aan. Ook blijkt dat er bij de kinderen onderling telefoonnummers 
uitgewisseld worden of speel afspraken worden gemaakt 
 
Het is ook dit jaar weer gelukt om een leuke, leerzame speelactiviteiten voor kinderen in de basisschool 
leeftijd neer te zetten in de eigen buurt. 
De traditie is voort gezet die kinderen uit alle sociale en economische standen samenbindt. 
Samen met de grote groep vrijwilligers uit de buurt hebben we ons ingezet voor een prettig en veilig 
speelklimaat in de wijk. 

 Beschrijf de samenwerkingen  

  

Zomerpretpas 
Gemeente/ROVA (levering pallets) 
Bouwmaat (Plaatmateriaal) 
Speeltuin Rivierenwijk 
Wijkwebsite en winkels voor de PR 
Basisscholen in de wijk 
Scouting Mondriaan  

Steun en draagvlak in de wijk  

  Alle samenwerkingspartners (zie samenwerking) vinden dat onze activiteit al 13 jaar toegevoegde waarde 
levert.  

Gebruik maken van bestaande faciliteiten  

  Speeltuin Rivierenwijk  

Toekomst zonder subsidie  

  
Zonder subsidie zou de activiteit minder laagdrempelig en wellicht niet eens meer haalbaar worden voor 
een aantal van de kinderen omdat we dan inschrijfgeld zouden moeten gaan vragen. 
We willen bewust een laagdrempelige, dus GRATIS activiteit, aan blijven bieden.  

Toekomstig potentieel op nog grotere bijdrage aan gestelde doelen  

  Door het koppelen met de zomerpas, kunnen wij nog meer kinderen in de wijk bereiken.  
 

http://www.hutten-bouwen.nl/


 
 


