Nomadlab
A playground in a box

Ontwikkeld door Emma Ribbens in samenwerking met Luk van der Hallen & Ronald Clays
In opdracht van het Belevingscentrum 14’-18’, Tildonk.
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WORKSHOP NOMADLAB
1. Nomadlab, a playground in a box /een speelplek in een doos
Wereldwijd zijn meer dan de helft van de vluchteling kinderen. Deze kinderen
lopen het risico om te behoren tot een verloren generatie als ze niet meer
ontwikkelingskansen krijgen.
Nomadlab wilt op een speelse manier een tegengewicht bieden aan
kindonvriendelijke situaties. Daarbij gaat het niet zo zeer om de verwerking van
schokkende gebeurtenissen in het verleden, maar veel meer om kinderen in
staat te stellen zich via spel en creatieve exploratie te ontplooien en te versterken
naar de toekomst toe. Nomadlab vertrekt vanuit participatie om samen met
kinderen hun eigen kindvriendelijke speelplekken te creëren, gebaseerd op
hun verlangens, dromen en fantasie. Vanuit ‘waardeloze’ materialen zoals afval
worden er waardevol speelplekken voor en door de kinderen gecreëerd.
Nomadlab maakt met kinderen op de vlucht hun verhaal zichtbaar over spelen,
ontdekken, verwonderd zijn, gewoonweg over kind zijn. Maar wat kan er ontstaan
als vluchtelingenkinderen en Belgische kinderen met elkaars verhalen in contact
komen? Waarbij het niet gaat over het verschrikkelijke wat er gebeurt, maar
hetgene wat ze verbindt namelijk kind zijn. David Sobel die een expertise in
de ontwikkeling van kinderen heeft verklaarde: ‘de universele taal van kinderen
is spelen’, waarom zouden we dan niet deze taal gebruiken om met elkaar te
communiceren?

Waarom is spelen zo belangerijk?
Spelen wordt niet vaak expliciet als leren omschreven, toch houdt het een
zeer belangrijke leercomponent in. Door de universele taal van kinderen te
gebruiken gebeurt het leren spontaan en onbewust. Het spel is van cruciaal
belang voor de fysieke, sociale, mentale, emotionele en creatieve ontwikkeling
van kinderen. Zij die de kans hebben gekregen om te spelen, ontwikkelen
veel blijvende voordelen en universele leervaardigheden. Door te spelen
maximaliseren kinderen hun potentieel door de stimulatie van creativiteit en
verbeelding. Het bevordert het plezier in het leven, wat essentieel is voor het
gevoel van eigenwaarde en gezondheid.
Spelen fungeert als de belangrijkste manier waarop kinderen intrinsieke
interesses en competenties ontwikkelen, leren hoe ze beslissingen moeten
nemen, problemen oplossen, zelfbeheersing verwerven, hoe ze regels moeten
volgen, leren om emoties te beheersen en te verstaan, leren vrienden te maken,
en leren om overweg te kunnen met anderen en
samen te werken. Dit zijn vaardigheden die de basis
vormen voor de verdere ontwikkeling van kinderen.
Kinderen die kans hebben gekregen om te spelen
zijn gezonder en veerkrachtiger bij grote levens
uitdagingen.
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2. Doelstelling workshop
Doorheen de tentoonstelling worden de kinderen zich bewust van de
gelijkenissen tussen vluchtelingen tijdens de 1ste Wereldoorlog en vluchtelingen
vandaag. Er blijkt toch veel hetzelfde te zijn: mensen zijn bang, hebben honger,
ze hebben geen huis meer en zijn misschien hun dierbaren verloren.
Met het organiseren van deze workshop in het belevingscentrum willen we dat
het bezoek niet enkel voor een bewustwording zorgt, maar dat kinderen ook de
kans krijgen om mee te participeren en op een duurzame manier bij te dragen.
Zo kunnen de kinderen met hun creativiteit en talent in spelen op zoek gaan
naar nieuwe activiteiten, materialen en constructies voor de ‘playground in a
box’. Deze nieuwe mogelijkheden en ideeën kunnen dan als inspiratie gebruikt
worden in workshops met kinderen in vluchtelingenkampen, waardoor er een
dynamische wisselwerking ontstaat tussen kinderen over de hele wereld.
De kinderen leren ook meer bij over kinderrechten en de invloed van oorlog en
geweld op kinderen.
De kinderen leren dat ze uit waardeloze materialen toch een waardevolle
speelplek kunnen bouwen, zolang ze maar fantasie hebben. Ze ontdekken dat je
niet veel nodig hebt om te spelen.
Ernaast zorgt het samenbouwen voor verschillende vaardigheden:
- Om samen te bouwen moet je leren samenwerken
- Het vraagt ook veel technisch inzicht, hoe bouw je een stevige constructie?
- De workshop draagt zo bij aan de STEM-ontwikkeling van kinderen.
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3. Workshop kenmerken
Aantal deelnemers:
De workshop is ontwikkeld voor één klas met ongeveer twintig kinderen.
Leeftijd:
8 tot 12 jaar
Terrein:
Wanneer de workshop wordt geboekt bij het museumbezoek, wordt er ook een
zaal gereserveerd voor de workshops. Als het goed weer is het ook heel fijn om
de materialen in de voorziene zakken mee naar buiten te nemen naar de tuin bij
het belevingscentrum om hier de speelplekken te bouwen.
Duur:
De workshop kan flexibel aangepast worden aan de beschikbare tijd. Er wordt
wel aangeraden om zeker anderhalf uur tot 2 uur te voorzien.
Aantal begeleiders:
De workshop wordt begeleid door de eigen juf of meester.
Materiaal:
Al de materialen worden voorzien.

4. Timing
Uitleg workshop

15 min

Bouwen

minimum 50 min

Bespreking en foto’s nemen

15 min

Opruimen

10 min
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5. Workshop
A. Workshop uitleg
Er wordt eerst een korte uitleg gegeven over de workshop en waarom we de hulp
van de kinderen nodig hebben. Deze uitleg is uitgetekend op de eerste houten
box, aan de hand van deze tekening kan de uitleg gebeuren. Het gemakkelijkste
is dat de kinderen zitten voor de boxen.
De uitleg gaat als volgt:
1. Spelen
Er wordt eerst een gesprek gehouden met de kinderen over spelen.
De vragen kunnen deze zijn:
- Waarom spelen jullie graag?
- Waar spelen jullie dan graag?
- Met wie spelen jullie graag?
- Hebben jullie ook plekjes waar alleen maar kinderen mogen komen?

Spelen jullie graag?
n jullie

Waar spele
graag?

Waarom spelen jullie
graag?
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En wat spe
len
jullie graag
?

2. Alle kinderen spelen graag over de hele wereld
Na het gesprek over spelen wordt er een link gelegd naar spelen door kinderen
over de hele wereld:
“Maar wisten jullie dat alle kinderen heel graag spelen over heel de wereld, ook
als het oorlog is. Zo speelden ook de kinderen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Ze verzonnen allemaal spelletjes en gingen op zoek naar materiaal waarmee ze
konden spelen, ook al bleef er niet veel over. Ook kinderen die vandaag op de
vlucht zijn voor geweld en oorlog spelen heel graag. Zo spelen ze ook graag
tikkertje, verstoppertje en voetbal.”
Er kan gevraagd worden aan de kinderen of ze op de foto’s zien wat de kinderen
spelen.

Maar wisten jullie dat alle
kinderen over heel de wereld
heel graag spelen, ook
als het oorlog is?

Zo speelden kinderen
ook tijdens de
Eerste Wereldoorlog
van 1914 tot 1918

deren
Ook kin op de
aag
die vand or oorlog
vo
n
ij
n
vlucht z
ld spele
e
w
e
g
en
!
ag
heel gra

Zien
jullie
wat
kinde
ren s deze
pelen
?
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3. Recht op spelen
“Spelen is niet alleen leuk, maar spelen is ook een recht van elk kind. Net zoals het
een recht is om naar school te gaan. En als je ziek bent heb je recht op verzorging.
Kinderarbeid is absoluut verboden. Deze rechten gelden voor alle kinderen ter
wereld. Dus ook voor jou!
Meer info over de rechten van kinderen:
https://kids.unicef.be/-Het-Kinderrechtenverdrag-?lang=nl
“Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de Tweede Wereldoorlog (19391945) zijn er heel veel kinderen doodgegaan. Dat mocht nooit meer gebeuren
vonden heel veel landen ter wereld. Om kinderen extra te beschermen zijn de
kinderrechten opgeschreven. Het duurde even voordat er een tekst was waar
iedereen het mee eens was. Op 20 november 1989 was het zover: het Verdrag
voor de Rechten van het Kind was klaar. Bijna alle landen ter wereld hebben
beloofd om zich aan de kinderrechten te houden.”
Maa
r spe
len is
leuk,
niet
maar
allee
spele
n
n is o
ok ee
n

RECHT

van e
lk kin
d

re
wat de ande
Weten jullie
ten zijn?
kinderrech

Weten jullie hoe de
kinderrechten zijn ontstaan?

Tijdens WOI en W
OII zijn er
heel veel kinderen
doodgegaan.

t meer
Dat mocht nooi
heel veel
en
nd
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en
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Om kind
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bescherm n extra te
en zijn d
e
kinderre
chten
opgesch
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4. Nomadlab
“Ook al is het een recht om te spelen en doen kinderen dit heel graag, er is
niet altijd een plek om te spelen. Zeker als het oorlog is en mensen op de
vlucht zijn wordt het echt moeilijk. Zo zijn er maar heel weinig speelplekken in
vluchtelingenkampen.
Met Nomadlab proberen we kinderplekken te bouwen voor kinderen maar ook
door kinderen. Want ook al zijn kinderen nog niet groot, samen kunnen ze heel
sterk zijn. We zoeken samen met de kinderen naar materialen om speelplekken
te bouwen. Dit proberen we te doen door materialen te zoeken die in de buurt
zijn van de kinderen, vaak zijn dit geen waardevolle materialen zoals afval. Maar
dat is niet erg, zolang je fantasie hebt, kan het van alles worden.”
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Door samen met
kinderen hun speelplekken te
bouwen en te creëren op plaatsen
waar kinderen geen of weinig
speelplekken hebbben.

Daarom willen we met

NOMADLAB
hier iets aan doen !!!

Ook al zijn kinderen nog niet

groot,

samen zijn kinderen ongelofelijk

sterk

Maar dat is niet erg, zolang je

fantasie

hebt, kan het van alles worden.

Samen met de kinderen zoeken
we naar materialen om
speelplekken te bouwen.

Dit zijn vaak waardeloze
materialen zoals afval.

5. Beeldverhaal over fantasie
Op de box is een kort verhaaltje geschreven over fantasie en de mogelijkheden
van fantasie.

Misschien is
dit gewoon wat
afvalmateriaal

Maar misschien
is het een begin
van een kubus

Of een
tijdsmachine
waarmee je
kunt reizen
naar ...

En misschien is deze
kubus het begin
van een
vliegtuig

of een walvis

de indianen
Of naar de maan
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of ...
Met fantasie
kun je alles creëren
wat je maar wilt

6. Hulp van de kinderen nodig
“Maar nu hebben we de hulp nodig van speelexperten/kinderen om te ontdekken
wat we er nog mee kunnen maken. Dan kunnen we deze ideeën fotograferen en
online zetten. Zodat andere kinderen over de wereld hierdoor nieuwe ideeën
krijgen om hun eigen kinderplekken te bouwen.
Kunnen jullie ons helpen?”

Maar nu hebben we jullie hulp nodig
om te ontdekken wat we nog meer met
Nomadlab kunnen creëren en dit kan dan
als inspiratie dienen voor andere kinderen
over de hele wereld om hun eigen
Nomadlab te bouwen!
Hiervan kunnen
jullie dan foto’s trekken
en deze uploaden op:

Willen jullie
helpen?

www.nomadlab.be
Nomadlab

Ontdek dan snel op de
andere kist hoe je het moet
maken
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B. Bouwen
Op de tweede houten box kan je ontdekken hoe je de speelmaterialen kunt
maken en hoe je een speelplek of kamp bouwt. Voor deze workshop zijn de
materialen al voorbereid in de box. Kinderen mogen altijd nog verder nieuw
speelmateriaal maken.
Belangrijk is dat de kinderen de vrijheid krijgen om te bouwen wat ze willen,
ze kunnen niets verkeerd doen. Soms hebben ze wel een duwtje nodig om te
starten, dan help je ze even, maar laat je ze erna verder bouwen.
Ze kunnen van alles bouwen zoals bijvoorbeeld kampen, voertuigen, dieren, een
doel om te voetballen, andere constructies voor spelletjes… ze zijn compleet
vrij!
Ze mogen ook op zeilen kleuren met de voorziene wasco’s. Er ligt een rol zeil
waarmee kinderen desgewenst zelf aan de slag kunnen in een tweede fase:
bijvoorbeeld een stuk knippen met een raam/opening/deur naar wens. Best niet
te kleine stukken, anders is het niet meer speelbaar voor de volgende groepen.
Ze kunnen altijd ook nog meer verbindingstukjes maken van de fietsbanden die
al aanwezig zijn.

Verbindingsstuk

Dit heb je nodig:

perforator

3. Maak
verschillende
groottes

2. Maak gaatjes in de
stukken fietsbanden
met de perforator

1. Knip de
fietsbanden

Oude Schaar
fietsb
anden

Panelen

Dit heb je nodig:
Oude zeilen

r

Schaa

1. Knip de zeilen
2. Maak gaatjes in
de zeilen

e
Oudionm
ca ilen
e
z

Oude
recla
m
bann e
ers

70 cm

110 cm

3. Maak verschillende
groottes en vormen

70 cm

Constructiestaven

Bamboe
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2. Maak
verschillende
lengtes

120 cm

1. Zaag de bamboe

80 cm

Schaar

40 cm

Dit heb je nodig:

C. Bespreken en foto’s maken
Het is altijd heel leuk om gezamenlijk te gaan kijken naar wat de kinderen hebben
gebouwd en te horen wat hun verhalen, ideeën en hun fantasie zijn en ook te
luisteren, naar wat ze leuk vonden, of wat ze moeilijke vonden.
Van al deze constructies met de kinderen kunnen dan foto’s genomen worden
welke we dan verzamelen op de website van Nomadlab zodat we een grote
database van allemaal mogelijk constructies, activiteiten en ideeën verzamelen,
en hiermee elkaar kunnen inspireren over heel de wereld. Ook foto’s en filmpjes
van tijdens het bouwen zijn heel leuk om mee op de website te plaatsen.
Hoe fotos uploaden?:
- Ga naar www.nomadlab.be
- Dan ga je naar Idea Library
- Vervolgens naar Belevingscentrum ‘14-`18
(https://www.nomadlab.be/forum/belevingscentrum-14-18)
- Maak een account aan of login
- Post de foto’s, filmpjes en verhalen
- En bekijk wat de rest nog heeft gemaakt.
Ook mag elke klas met het polaroid fototoestel twee foto’s nemen en deze mee
op de nomadlab box plaatsen naast de andere foto’s. Dit toestel kun je krijgen
aan het onthaal van het beleveniscentrum ’14 ‘18.
Op de website kun je ook trouwens de bouwplannen vinden om je eigen
‘Speelplek in een doos’ te bouwen zodat je dit ook op speelplaats kunt creëren.

D. Opruimen
Als jullie klaar zijn is het tijd om alles op te ruimen. Alles terug in de juiste zak
plaatsen en dan in de box steken. Verzamel kleine stukken zeil, knipafval of kappote verbindingsstukken, gebroken stokken en geef ze af bij het onthaal, zodat
ze weggegooid kunnen worden!
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Enorm bedankt om mee te
helpen!
Zo komen we steeds dichter
bij een wereld waar alle
kinderen kunnen spelen en
gewoonweg kind kunnen zijn.
Het Nomadlab-team.
Meer info:
www.nomadlab.be
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Nomadlab

www.nomadlab.be

