


 Juist voor kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking is het ontzettend belangrijk om zo veel als mogelijk deel 
te nemen aan buitenspeelmogelijkheden. Voor kinderen en jongeren zonder beperking is het evenzeer van groot belang. Immers, hierdoor 
ontstaat begrip en respect voor de ‘ander’. Bij ‘inclusive play’ staat samen spelen centraal, ongeacht sekse, sociaal-culturele achtergrond, 
intellectueel vermogen of lichamelijke en zintuigelijke beperking.  
De fun4all toestellen zijn speciaal ontwikkeld voor samenspelen voor kinderen met én zonder beperking. 

materialen
Alle metalen buizen zijn thermisch volverzinkt en vervolgens gepoedercoat in een doorlopend proces. Alle verbindingen zijn van RVS. 
De vrachtwagenlagers zijn ‘heavy-duty gesloten’ en onderhoudsvrij. De Access Whirl heeft alu-chroom geprepareerde en gepoedercoate 
aluminium klemmen en 16 mm polyamide (nylon) touw met staalkern. De Columpio heeft 7 mm RVS kettingen en eveneens polyamide touw 
met staalkern. Daarnaast zijn de kruiskoppelingen onderhoudsvrij.

        
       Aanbevolen door de NSGK Speeltuinbende.

access spinner (rolstoeldraaimolen)  
We hebben vastgesteld dat kinderen draaien leuk vinden en dat ze ‘spinnen’ (in het middelpunt van 
de draaiing zijn) helemaal geweldig vinden. Daarom hebben we gekozen voor een draaimolen met 
een kleine diameter. De ‘spinner’ is makkelijk toegankelijk omdat hij gelijkvloers is. Dit is zowel 
een voordeel voor kinderen in een rolstoel als voor kinderen met een visuele beperking. Er kunnen 
meerdere kinderen tegelijk ‘spinnen’; er is plaats in het midden en aan de rand. De vloer van de 
‘spinner’ heeft een lichte helling. Samen met de vorm van de beugels zorgt dit ervoor dat een rolstoel 
altijd stabiel staat en nooit weg kan rollen of om kan kantelen. Een groot voordeel is dat er geen 
voorziening nodig is om de rolstoel vast te zetten.

access whirl (draaimand)
De Access Whirl is een unieke draaimolen die speciaal ontworpen is om kinderen met en zonder 
beperking samen te doen spelen. Een of meerdere kinderen kunnen in de draaimand zitten of 
liggen en andere kinderen kunnen er aan de buitenzijde aan duwen of hangen. 
De beschermende vorm van de Access Whirl zorgt ervoor dat kinderen niet uit de draaimand 
geslingerd kunnen worden, maar juist in de zitting gedrukt worden. 
Het net werkt als een veilige cocon dat tevens goede steun en grip geeft. 

columpio
De Columpio is een aantrekkelijke nestschommel voor kinderen van alle leeftijden. 
Het nestgedeelte is comfortabel om in te zitten en geeft kinderen een goede grip tijdens het 
schommelen. De relatief lage ophangpunten zorgen ervoor dat er niet extreem hoog geschommeld 
kan worden. In de praktijk heeft dit het voordeel dat oudere kinderen de schommel niet 
voortdurend bezet zullen houden ten koste van kleinere kinderen. Deze schommel is bij uitstek 
geschikt om samen in te schommelen.
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