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kunnen er
andere ouders en
professionals
ontmoeten

PLAY HUBS
een kijkje nemen in de

www.toy4inclusion.eu

De buurtgerichte
TOY for Inclusion Play
Hubs voorzien

aan creatieve en
sociale activiteiten
met andere
kinderen en
volwassenen.

een plaats waar

kinderen en gezinnen
welkom zijn

van alle leeftijden

om te spelen

met elkaar.

“De Hub is de enige
plaats waar ik echt kan
spelen met mijn kind.
Thuis heb ik het altijd te druk.”

FAVORIETE
SPELLETJES EN
GETUIGENISSEN

de opvoeding
van kinderen,
gezondheid,
ontwikkeling en

Ouders en
grootouders
kunnen er
informatie
inwinnen over
Play Hubs
zijn plaatsen
waar kinderen
kunnen
deelnemen
HOUTEN ACTIVITEITENKUBUS

— EEN OUDER —

“In het begin ontleenden we enkel
speelgoed in de TOY Play Hub,
maar nu voelen we ons op ons gemak
en meer ontspannen en bouwen we
relaties op met andere ouders.”

BOETSEERKLEI

“Ik heb
nieuwe
vriendjes leren
kennen.”
— EEN KIND —

— EEN OUDER —

“Deze plek is
mijn droomland
omdat ik hier op
elk moment kan
spelen.”

EENDJES OM TE VISSEN

— EEN KIND —

MAGNETISCHE BOUWBLOKKEN

“De TOY Play Hub is een geweldige plaats.
Hier in de stad kunnen meeste families
zich niet zoveel goed speelgoed voor
hun kinderen veroorloven.”
— EEN KINDERBEGELEID(ST)ER —

BORDSPELLEN

“Tijdens het leven, verwerven mensen
kennis en het is positief dat we hier
de kans krijgen om die over te brengen naar jongeren.”

QUATRO
BOUNCE OFF
ICE COOL

— A GRANDPARENT —

LEGEND
BELGIË, GENT

ITALIË, ROME

CROATIË, SISAK

LETLAND, JELGAVA

HONGARIJE, NAGYDOBOS

SLOVAKIJE, SPIŠSKÝ HRHOV

ITALIË, MAZARA DEL VALLO

SLOVENIË, MURSKA SOBOTA

LOCATIES

ITALIË

AANTAL SPELLETJES

TOY for Inclusion heeft TOY Play Hubs opgezet in 7
Europese landen. De TOY Play Hubs bieden kwaliteitsvolle en inclusieve speel- en leermogelijkheden voor
kinderen en gezinnen met verschillende achtergronden.

BELGIË

JELGAVA

LETLAND

SLOVENIË

78
81

MURSKA SOBOTA

GENT

105

SPIŠSKÝ HRHOV

SLOVAKIJE

ROME

147
151

HUNGARY
SISAK

228
NAGYDOBOS

CROATIË

402

TOTAL – 1192

MAZARA DEL VALLO

WORKSHOPS & ACTIVITEITEN

DEELENEMERS

— in de eerste zes maanden na implementatie —

— in de eerste zes maanden na implementatie —

Naast de reguliere ontleenactiviteiten van de TOY Play Hubs,
worden andere activiteiten en workshops georganiseerd zoals:
— spel- en ontmoetingssessies
— ouder-kind leessessies
— intergenerationele activiteiten en activiteiten rond
cultureel erfgoed
— hand-crafting en activiteiten voor het maken
van speelgoed
— ontmoetingsplekken voor ouders
— workshops of infosessies voor ouders in samenwerking
met andere diensten uit de buurt.

de cijfers zijn
constant in
stijgende lijn

KINDEREN

AANTAL WORKSHOPS & ACTIVITEITEN

— in de eerste zes maanden na implementatie —

VOLWASSENEN

67
130
74
158
39
223
231
120

18
7

6
6
9

20
120
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77
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1042

13
11

589

7

LEEFTIJD VAN
DEELNEMENDE
KINDEREN
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