Tuininrichting
In 2010 betrokken we de nieuwe Appelboom. De tuin werd al spoedig
aangekleed met schommels, een klimtoestel, een plein om te fietsen en de
grote trampoline.
Al snel ontstond de wens de grofmotorische ontwikkeling extra te stimuleren
op een autisme vriendelijke wijze. Ook wilden we wat sensorische ervaringen
aanbieden. Zo kwamen we tot een evenwichtsparcours van ongeveer 7,5 op
10 meter in de vorm van een kristal.
Het circuit is een afwisseling van evenwichtsbalken, een helling omhoog en
omlaag, platforms, paaltjes op ongelijke hoogtes, een bewegende balk,
hoeken en opstapjes. Dit alles natuurlijk op kleutermaat.
In het middengedeelte zijn 10 sensorische bakken voorzien, gevuld met
diverse natuurlijke materialen van velerlei structuur en kleur. Zo is er kiezel
in verschillende diktes en kleuren, kurken doppen, denappels, kastanjes,
dennennaalden.
Het geheel werd ingeplant op houtsnippers om zo het onderhoud te
vergemakkelijken en een zachte ondergrond te creëren.
Het parcours geeft de kinderen duidelijkheid over hoe ze moeten lopen. Het
stimuleert evenwicht, stabiliteit en oog-voet coördinatie. Daarnaast nodigt
het uit om dit samen te doen met een opvoedster en/of andere kinderen een sociale functie-.
Het middengedeelte biedt unieke sensorische mogelijkheden om te woelen
met handjes en voetjes, te stappen over de gevarieerde ondergrond met
eigen geluids- en gevoelssensaties. Zo ontdekken de kinderen spelenderwijs
nieuwe dimensies.
Eind 2014 rondden we dit project af dankzij de sponsoring van ‘Een hart voor
Limburg’. We bedanken ook de firma ’t Hoveniersbedrijf voor de
grondwerken. Het was de firma Claeys uit Stevoort die alle onderdelen
bouwde en monteerde. Ook een bedankje aan alle verzamelaars van kiezel,
dennenappels, kurken,...
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Sponsoring
Dit krantje verdelen wij gratis, om al wie het lezen wil, kennis te laten maken met onze organisatie.
Wie onze werking wil steunen, kan een bijdrage storten op rekeningnummer
IBAN : BE66 4500 4337 7143 – BIC : KREDBEBB
Hiervoor danken wij u reeds bij voorbaat.
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