Een betere wereld begint bij
barbies zonder armen.

Zorgbedrijf Roeselare en Kenniscentrum ARhus lanceren unieke spelotheek
in Roeselare.
De spelotheek is al jaren een welkom initiatief. Nieuw speelgoed kopen is immers niet voor
iedereen financieel haalbaar en door speelgoed te lenen, help je de afvalberg verkleinen. De
Vlaming produceert immers gemiddeld nog altijd zo’n 467,7 kg per jaar. Daarom lanceert
Zorgbedrijf Roeselare een uniek concept om anders met speelgoed om te gaan. “GOED” is de
naam van de nieuwe spelotheek waar maatschappij en ecologie centraal staan. Naast het
lenen van speelgoed krijgt kapot speelgoed er namelijk ook een tweede leven. Maaike
Cafmeyer leende bijvoorbeeld haar stem om kapot elektronisch speelgoed opnieuw te laten
praten.
Het oud en kapot speelgoed krijgt een tweede leven onder het label 100% GOED. Mensen
kunnen kapot speelgoed inleveren, wat door creatieve vrijwilligers zorgvuldig wordt
opgeknapt. Poppen krijgen nieuwe kleren, kapotte elektronica wordt vervangen en
ontbrekende stukken vernieuwd. Speelgoed dat niet meer bruikbaar is wordt omgevormd
tot nieuwe gebruiksvoorwerpen, van dinosauruskapstokken tot barbielampen. De spullen
met het 100% GOED label worden verkocht ten voordele van het goede doel.
Ook bewoners van de plaatselijke woonzorgcentra helpen mee met de restauratie. In WZC
Sint-Henricus worden bijvoorbeeld volop nieuwe truitjes gebreid. “De mensen hier zijn
graag bezig met hun handen. Ze amuseren zich en geven heel wat poppen een mooie
nieuwe outfit”, aldus directeur Paul Callebert. Ook Maaike Cafmeyer, die het elektronisch
speelgoed een stem gaf is enthousiast: “We smijten zoveel kapot speelgoed weg en hiermee
krijgt het tenminste een tweede kans”.
Educatie
Naast het lenen en repareren van speelgoed wordt GOED ook een plaats om te leren.
Hiervoor zette Zorgbedrijf Roeselare een samenwerking met Kenniscentrum ARhus op.
De afgelopen weken werd namelijk al het speelgoed ingevoerd in het bibliotheeksysteem
van ARhus. In de webcatalogus kan er informatie rond het speelgoed geraadpleegd worden
en ook het uitlenen zal gebeuren via het bibliotheeksysteem van ARhus. Dit was mogelijk
met de steun van provincie West-Vlaanderen en Cultuurconnect.
“Dat is voor ons echter enkel het begin van de samenwerking,” licht directeur Yves Rosseel
toe. “Onder het motto GOED geSTEMd willen we samen met het Zorgbedrijf aan de slag met
STEAM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) en onderzoekend leren in de
kinderopvang. We zijn ervan overtuigd dat spelen en leren elkaar kunnen vinden via STEM.
Denk bijvoorbeeld aan de basis van elektronica te leren begrijpen door oud elektronisch

speelgoed open te schroeven en te proberen het te repareren of machines ontwerpen met
educatief LEGO speelgoed”.
Startpunt is het opbouwen van expertise. ARhus brengt via zijn netwerk expertise en
opleiding aan. Zorgbedrijf Roeselare investeert in de opleiding voor de medewerkers,
waarbij GOED als uitvalsbasis en draaischijf kan functioneren. “We willen het lokaal netwerk
bovendien nog verder uitbreiden met scholen, want we zien hier een ideaal
verbindingselement in tussen school, kinderopvang en spelotheek,” vult voorzitter Bart
Wenes aan. Basisscholen Spanjeschool-de Tassche en De Bever zetten hun deuren open als
proeftuin. Vives expertisecentrum onderwijsinnovatie ondersteunt als didactisch partner.
Sociaal karakter en therapie
GOED moet ook een ontmoetingsplaats worden. Als maatschappelijk initiatief is het sociale
karakter van GOED erg belangrijk. “Het pand werd ingericht om leren, spelen en ontmoeten
mogelijk te maken”, duidt projectmedewerker Niki Corveleijn. “Iedereen is welkom om
GOED te leren kennen.”
De spelotheek blijft zich ook inzetten voor mensen met een specifieke zorgbehoefte. Met
een ruim aanbod voor kinderen, maar ook voor bijvoorbeeld ouderen met dementie. “Er
zijn verschillende spelvormen die mensen met dementie kunnen helpen. Denk maar aan
reminiscentietherapie”.
Praktisch
Wie graag speelgoed wil lenen of de sfeer wil komen opsnuiven, is van harte welkom bij
GOED in de Noordstraat 155 in Roeselare. Er zijn honderden soorten speelgoed en spelletjes
in verschillende categorieën: bewegingsmateriaal, bouw- en constructie materiaal, fantasie,
gezelschapsspelen, puzzels en zintuiglijk materiaal.
Speelgoed lenen kan via het lidmaatschap van ARhus. Dat lidmaatschap kost €2,5 per jaar
voor volwassenen en voor kinderen tot 18 jaar is dat gratis. Voor meer informatie over het
uitlenen raadpleeg www.arhus.be. Themaboxen voor kinderfeestjes of communies kunnen
ook gehuurd worden. Online reserveren kan via zbroeselare.be/goed.
GOED opent zijn deuren officieel op zaterdag 20 mei 2017 van 14u tot 17u. Vanaf woensdag
24 mei gaat het uitlenen van speelgoed van start. De openingsuren zijn: maandag van 16:00
uur tot 18:00 uur, woensdag van 13:00 uur tot 18:00 uur en zaterdag van 9:00 uur tot 12:00
uur. Op afspraak kan er langsgekomen worden van maandag tot vrijdag. Het speelgoed kan
gereserveerd worden via de catalogus van ARhus.
Contactpersoon:
Barbara De Poorter - directeur kinderopvang KIDZ
email: Barbara.De.Poorter@zbroeselare.be
T: 051 805367 - M: 0473 982576

De filmpjes zijn te bekijken via onderstaande links:
https://youtu.be/wPHbedgAm70
https://youtu.be/MgMEXVaDeiU
https://youtu.be/fMP-egigcU0

