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Ze kon er niet van slapen, zo zenuwachtig 
was ze er voor. Maar Kelly Anoumou (10)  
kan weer lachen. Trots kijkt ze om haar heen, 
naar ‘haar’ Krajicek Playground: ‘Gisteren was 
er alleen nog maar ons sportveld, nu staan er 
allemaal nieuwe dingen.’ De Playground in One 
Day is niet alleen een bijzondere transformatie, 
maar ook een sterk staaltje samenwerking: de 
gemeente Enschede, de speeltuinvereniging, 
de naastgelegen openbare basisschool Europa 
én de buurtbewoners dachten mee en staken 
de handen uit de mouwen. Ook Kelly hielp  
een handje mee, samen met een paar buurt
kinderen en klasgenoten: ‘We hebben ballonnen 
opgeblazen en versiering opgehangen.’  
En dat was nog best een klus: niet alleen de 
bestaande Playground kreeg een opfrisbeurt, 
maar ook de pleinen eromheen en de speeltuin 
ernaast.

80% van de kinderen beweegt  
te weinig
Combinatiefunctionaris Mannes Verwer geeft 
afwisselend gymles op de basisschool Europa 
en verzorgt samen met Krajicek Scholarshippers 
het beweegonderwijs op de Play  ground. Zijn 
doel: kinderen in hun vertrouwde omgeving in 

nu ook wat moois naar hun buurt kwam.’ Ze 
lacht: ‘Ik kom hier ook vandaan, dus het is leuk 
als er zoiets bijzonders in Enschede gebeurt.’
Krajicek Scholarshipper Nenny George (21) is 
overtuigd van de kracht van het interactieve 
element van de nieuwe Playground: ‘Het gaat 
hier de komende tijd een stuk drukker worden.’ 
George ziet het interactieve element vooral als 
een extra middel: ‘Soms lukt het niet om kinderen 
te motiveren om te blijven komen. Hiermee gaat 
dat 100% lukken.’ Zelf is hij ook opgegroeid in 
deze buurt, een paar straten verderop: ‘Ik heb 
hier als kind veel gespeeld. Dan pakte ik mijn 
fiets en ging ik hier een balletje trappen. Hier 
buiten kon ik lekker vrij zijn.’ Hij ziet het ook bij 
de kinderen die hij nu ziet op de Playground: 
‘Sommigen hebben moeilijke thuissituaties, wor den 
door hun ouders de straat op gestuurd om de 
ellende thuis niet mee te maken. Deze plek is 
een afleiding voor ze, maar ook een uitlaatklep. 
Doordat ik hun situatie herken, kan ik veel voor 
ze betekenen, kunnen ze bij mij hun verhaal 
kwijt.’ In ruil voor de kosten van zijn studie 
Sociaal Werk die de Krajicek Foundation op 
zich neemt, zet George zich minimaal 100 uur 
per studiejaar in op de Krajicek Playground in 
Boswinkel. Nog steeds trapt George graag 
een balletje, maar hij wil kinderen ook graag 
kennis laten met andere sporten zoals tennis, 
volleybal of basketbal: ‘Het maakt uiteindelijk 
niet uit welke sport je doet, als je je maar 
goed voelt.’

Kippenvel
Erik Wassens, directeur van basisschool  
Europa, staat te luisteren naar het officiële 
gedeelte dat inmiddels van start is gegaan  
op het plein en vertelt dat hij er ‘gewoon  
kippenvel’ van krijgt: ‘We hebben hier met  
zijn allen zoiets moois neergezet in zo’n korte 
tijd. Voor ons als school is dit plein ontzettend 
belangrijk. We willen kinderen steeds meer 
buiten lesgeven, dus dit past perfect in onze 
ontwikkeling als school.’ Hij wijst om zich 
heen: ‘Moet je kijken wat we kinderen nu te 
bieden hebben. Dit gun je toch ieder kind?’ 
Een buurtbewoner slaat hem lachend op  
zijn schouder: ‘Mooi geworden, met al die 
elektrische dingen.’ Wassens, glunderend:  
‘Ja, prachtig hè.’

Het maakt  
niet uit welke 
sport je doet,  
als je je maar  

goed voelt

Eind september werd een bestaande 
Krajicek Playground in Enschede in één dag 
omgetoverd tot hypermoderne, interactieve 
en uitdagende speelplek voor jong en oud.

Dit gun je toch  
ieder kind?

contact brengen met sporten en bewegen.  
En dat is nodig: ‘Nederlandse kinderen zijn 
wereldkampioen stilzitten. 80% van de kinderen 
haalt de dagelijkse beweegnorm van 1 uur 
per dag niet. Kinderen spelen steeds minder 
buiten en zitten steeds meer naar een scherm 
te staren. Daar vormen de kinderen uit deze 
wijk geen uitzondering in.’ Krajicek Regio
manager Angelique Rozeboom vult aan: ‘We 
kunnen deze nieuwe Playground hier goed 
gebruiken. Enschede is al jaren één van de 
armste gemeenten van het land. Je hoort  
mensen hier weleens zeggen dat alles altijd 
naar het Westen gaat. Het was heel mooi  
om buurtbewoners te kunnen vertellen dat er 


