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NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief is bedoeld
voor de kinderen en andere
wijkbewoners van Gouda Oost,
voor kinderen met een beperking en hun ouders uit heel Gouda, voor leerkrachten, hulp-verleners, ambtenaren, wethouders
en de burgemeerster, sponsoren en donateurs. En verder
alle belangstellenden die willen
weten hoe het gaat met

Contact
Stichting Spelen in Gouda Oost
Gedenklaan 3
2806 KK Gouda
Spelen@wijkteamoost.nl
Voor meer informatie
zie de website
De Stichting bestaat uit
bewoners uit de wijk die zich op
vrijwillige basis inzetten voor het
realiseren van een avontuurlijk
natuur speelplek.

Laatste nieuws
GoudApot heeft onze aanvraag gehonoreerd.
Wij hebben € 25.000 gekregen.

De plannen voor de avontuurlijke natuurspeelplek in
Gouda Oost
Waar
De speelplek wordt aangelegd op het driehoekige terrein ten noorden
van het sportcomplex GSV, en ten zuiden van de Voorwillenseweg.
Ontwerp
We hebben een prachtig ontwerp. Kinderen kunnen er straks met zand
en water spelen. Met takken sjouwen, hutten bouwen, klimmen en
glijden. Ook kinderen met een rolstoel kunnen een groot deel van het
terrein gebruiken. Ouders en ouderen kunnen elkaar ontmoeten op de
bankjes en spelletjes doen op de picknicktafels. En picknicken natuurlijk. De gemeente Gouda en Hoogheemraadschap Rijnland heeft de ontwerpplannen goedgekeurd.
Veel geregeld
Intussen hebben we veel geregeld waardoor fondsen en bedrijven ons
geld kunnen geven.
Eerst waren we een werkgroep, nu zijn we de Stichting Spelen in Gouda Oost met een Kamer van Koophandelnummer. De aanvraag voor een
ANBI is ingediend. Als we de ANBI status krijgen kunnen personen of
bedrijven hun gift van de belasting aftrekken.

Contract
De gemeente sluit binnenkort een contract met ons af zodat we zeker
weten dat we de grond een aantal jaren mogen blijven gebruiken.
Aanleg
Aannemers zijn alvast op kennismakingsgesprek gekomen. Het terrein
dat we mogen gebruiken is prachtig. Grote bomen, een rand van struiken
en het is ook nog eens een eiland. Maar het is ook drassig. Het gaat behoorlijk veel geld kosten om de grond geschikt te maken. En alles moet
over een van de slootjes heen: vrachtwagens met zand, graafmachines,
de glijbaan, de bankjes. Daarvoor komt een tijdelijke brug in het water.
Hekken
We zorgen ervoor dat er hekken komen bij de twee ingangen naar het
eiland, zodat niemand er op kan als het donker is. Dan kan er ‘s avonds
en ‘s nachts niks kapot gemaakt worden. Bewoners uit de buurt zorgen
ervoor dat de hekken op tijd open en dicht gaan. Zij worden de sleutelbewaarders.
Onze plannen kunnen alleen werkelijkheid worden als er genoeg geld is.
Geld
We zijn hard bezig dat geld bij elkaar te krijgen; we schrijven, bellen,
praten en mailen met fondsen en bedrijven. Soms krijgen we niks, maar
gelukkig komt er vaker een positief bericht.
Op half november was er al € 72.000 toegezegd. De thermometer op
onze website houdt bij hoe veel geld er is en hoeveel we nog nodig hebben. Nog ongeveer € 110.000 te gaan.

klimmen en klauteren

zand en water

picknickbankjes

Eind december willen we genoeg toezeggingen hebben, zodat de aannemer in januari kan starten. Dan kunnen de kinderen in de zomer van
2018 op het avontuurlijke natuurspeelterrein in Gouda Oost spelen.
We hebben nu nog niet genoeg. We gaan door. Met
schrijven, bellen, praten en mailen. Heeft u ideeën of
tips voor ons? Of misschien een zak goud op zolder liggen waar u toch niets mee doet? Schrijf, bel of mail ons.
We zijn met alles geholpen.

Film kijken op YouTube

Specsavers steunt actie
Stichting Spelen in Gouda Oost doet mee aan de actie Specsavers steunt! Stichting Specsavers Steunt is in het leven geroepen om lokale goede doelen en/of
organisaties te ondersteunen. We hebben onze stichting aangemeld met als
doel het realiseren van een avontuurlijke natuur speelplek te kunnen en het
goede nieuws is dat onze aanmelding is goedgekeurd.
Wat vragen we nu van jullie?
Stem op Stichting Spelen in Gouda Oost op de website van Specsavers. Stuur
deze vraag door naar je vrienden enz. Als ons doel de meeste online-stemmen
krijgt dan hebben we de kans van een op drie dat wij in 2018 het goede doel
van Specsavers in Gouda worden
Jullie kunnen stemmen van 23 november tot 30 november.
Ga naar: Stichting Specsavers steunt

