Volgend jaar 200 kinderen
in Bouwdorp Hees?

Monique Vermeulen

Een interview met Debby Wilschut
Debby Wilschut

Wat komt er allemaal kijken bij de organisatie van het Bouwdorp Hees? Een kijkje
achter de schermen. We hebben een interview met Debby Wilschut, één van de drijvende krachten achter Bouwdorp Hees.
Debby is onder andere de penningmeester.
Ontstaan en doel
Het initiatief om een bouwdorp te organiseren
kwam van Monique Vermeulen. Vier jaar geleden nam ze contact op met Vereniging Dorpsbelang Hees met de vraag of ze iets konden
met het idee een bouwdorp te organiseren en
leuke dingen voor de kinderen te doen. Dat
vonden ze een goed idee. Monique wist enkele
mensen te interesseren, waaronder Debby Wilschut. Ze hebben plezier in het organiseren.
Het organiserende groepje verandert nogal
eens, maar Monique en Debby zijn de vaste
componenten in de groep.
Het doel is om de buurt meer bij elkaar te betrekken. Een ander doel is om de ouders te
ontlasten in de laatste week van de zomervakantie. Debby: ‘Want je hebt de Efteling en
de vakantie allemaal al gehad en kinderen zijn
een beetje hangerig. En dit is weer zo’n lekker
opstartweekje. Je moet toch weer op tijd naar
bed en op tijd weer ergens zijn.’
Voor wie is het bouwdorp bedoeld?
Het bouwdorp is voor kinderen van vier tot en
met twaalf jaar, dus groep één tot en met acht.
Dit jaar konden er zich maximaal 150 kinderen
opgeven. Maar dat aantal hebben ze toch maar
opgerekt tot 165, omdat ze dit jaar maar liefst
189 aanmeldingen kregen. Helaas hebben ze
ruim 20 kinderen moeten teleurstellen. Die
hebben ze doorverwezen naar het bouwdorp
van Sjano in Neerbosch-Oost.
‘Het bouwdorp is ook voor kinderen uit andere
wijken, maar als we teveel aanmeldingen hebben dan gaan we wel selecteren. Kinderen uit
de wijk Hees hebben voorrang’, aldus Debby.
De inschrijfperiode duurt ongeveer drie weken. Daarna kijken ze hoeveel kinderen zich
hebben ingeschreven. De kinderen uit Hees
zitten er sowieso bij. De overige kinderen
worden geloot uit de hoge hoed, totdat ze vol
zitten.
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De inschrijving wordt bekend gemaakt via de
website van Bouwdorp Hees, de weekkranten
van de Lanteerne en de Zonnewende, en in
de Stenen Bank van Vereniging Dorpsbelang
Hees. Verder hangen ze posters op in de Lanteerne en de Zonnewende. Ze hebben ook een
Twitter-account en een Facebook-pagina voor
mensen die hen via deze sociale media volgen.
Nooit genoeg vrijwilligers
Monique en Debby maken al vier jaar deel uit
van de werkgroep. Cheriel is dit voorjaar uit
de werkgroep gestapt. Dat betekent dat Monique en Debby nu bezig zijn om nieuwe organisatietalenten te vinden. Gelukkig blijft René
Kievits nog wel bij het organiserende groepje.
In totaal helpen ongeveer 45 vrijwilligers gedurende de week. Dat zijn ouders en de jeugd
uit de wijk. ‘We hebben drie meiden die ons
al vier jaar lang helpen. En die hebben nu ook
vriendjes en die nemen ze weer mee.’ Debby
hoopt wel dat kinderen die meegedaan hebben
aan het bouwdorp, later als vrijwilliger terugkeren. Haar moeder heeft vorig jaar en het jaar
daarvoor geholpen. De ouders van Monique
zijn er ook altijd bij: ‘opa en oma Bouwdorp’.
Dit jaar hebben ze ook Bij Bosshardt (Leger
des Heils), dat op de Molenweg zit, erbij betrokken. Die hebben twee dagen geholpen.

‘als je niet genoeg
vrijwilligers hebt,
dan krijg je het niet rond
om 200 kinderen
te begeleiden’

‘Het is altijd lastig om vrijwilligers te vinden,
want je hebt er zo ontzettend veel nodig.’ Op
de vrijdag dat alles opgebouwd moest worden
was het de op een na warmste dag ooit. Toen
kwamen ze echt mensen te kort. Daarom willen ze de inschrijving voor volgend jaar veranderen. Op het inschrijfformulier komt te staan
dat het kind mag meedoen op voorwaarde dat
de ouders meehelpen. Ze mogen dan zelf kiezen uit een dagdeel.

René Kievits

Debby realiseert zich dat het risico bestaat
dat het aantal aanmeldingen misschien kan
teruglopen, maar wil dat ondervangen door
geen kinderen meer uit te sluiten. Ze kunnen
iedereen toelaten, als er voldoende ouders
meehelpen. Het terrein is groot genoeg voor
200 kinderen. ‘Maar als je niet genoeg vrijwilligers hebt, dan krijg je het niet rond om 200
kinderen te begeleiden.’ Vanaf september gaan
ze weer beginnen met de voorbereiding voor
2014, met in hun achterhoofd: ‘er gaan 200
kinderen komen’, maar alleen als de inschrijving op die manier doorgaat en goed gaat.
Toch heeft Debby er alle vertrouwen in dat het
goed gaat.
Ze hebben allerlei vrijwilligers nodig, zoals
bijvoorbeeld terreinbewakers, palletsjouwers
en workshopgevers. Welke workshops er worden gegeven, is afhankelijk van het thema. Dit
jaar was er geen workshop. ‘Vorig jaar was
het thema circus en toen is de circusschool
geweest met een hele hoop aan materiaal. En
die heeft toen workshops gegeven.’ Twee jaar
geleden was het thema ‘superhelden’ en toen
was er een samba workshop.
Thema en programma
Het thema bedenken ze zelf. Het idee van ‘ik
hou(t) van Holland’ is ontstaan doordat we
vorig jaar in een mum van tijd buiten de EK
lagen. De winkels bleven toen zitten met al
die oranje spullen. Iemand van de Albert Heijn hielp ze aan dit materiaal. Ze hadden toen
zoiets van ‘o jeetje, we hebben zoveel oranjes,
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we moeten hier wat mee doen’. Voor volgend
jaar hebben ze nog geen thema.

Financiële besognes
De grootste kostenposten zijn de tent, alle hekwerken, het keukenblok en de toiletwagen.
De sponsoren dragen zowel bij in natura als
in contanten. Een dame heeft de website opgezet. Er zijn mensen die pakketten sponsoren;
die leveren 10 vrijkaartjes. Een verzekeringsmaatschappij regelt gratis de verzekering van
het bouwdorp. Een bloemisterij levert een paar
gratis bossen bloemen voor de hulpouders.
Er zijn twee hele grote sponsoren die gelukkig
nog altijd een flinke bijdrage leveren, maar de
rest is zeker gehalveerd qua financiële bijdrage
of wat ze in natura sponsoren. Het was dit jaar
erg moeilijk om aan spullen te komen. ‘Pallets
genoeg, maar spullen, nee.’ Het vinden van
nieuwe sponsoren wordt lastig, zeker als het
om grote bedrijven gaat met een hoofdkantoor
buiten Nijmegen. De filialen krijgen van het
hoofdkantoor te horen wat ze moeten doen.
Het is dan beter om bij kleine, onafhankelijke
bedrijven langs te gaan.
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De opzet van het programma ziet er elk jaar
hetzelfde uit. Op zondagmiddag is de opening.
Maandag is bouwdag, dan gaan ze het geraamte van het huis maken. Dinsdag is het bouwen
en knutselen. Woensdag is bouwen, spelletjes
en knutselen. Donderdag is de afsluitdag en
staat er een grote waterbaan / glijbaan met tobbedansen. Er kan dan ook nog worden geknutseld.

Toch ziet de toekomst er niet inktzwart uit. Ze
zullen het wel redden, maar ze kunnen geen
prachtige openingsact organiseren zoals vorig jaar. ‘Kinderen gaan er niks van merken,
maar wij merken het wel met de dingen die
we doen en met de mensen die we inhuren.’
Ze benaderen nu eerder mensen via hun eigen
netwerk dan via internet. Volgend jaar is het
lustrumjaar. Dan willen ze toch extra uitpakken. ‘Zeker met de afsluitact ’s avonds in de
Lanteerne.’ Ze hopen nieuwe bestuursleden
aan te trekken die met nieuwe ideeën komen.
Tekst: Harry Wagenvoort. Foto van het team: Ger Neijenhuyzen, overige foto’s: www.bouwdorphees.nl
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