Persbericht
05.03.2019

Leerlingen van GO! basisschool De Esdoorn (Hombeek) ontwerpen eigen speelbos van 17
are. Opening op maandag 11 maart om 8.30 uur, Bankstraat 29 in Hombeek

KINDEREN TOVEREN PARKGROND OM TOT SPEELBOS
Vorig jaar kreeg GO! basisschool De Esdoorn een lap grond van 17 are ter
beschikking. “In de nieuwe verkaveling Waterberg lag ook nog een stuk braakland.
Een deel ervan werd aan onze school toegewezen om een speelbos van te maken. We
hebben onmiddellijk een werkgroep opgericht en een wedstrijd uitgeschreven voor de
leerlingen. De wildste ideeën stroomden binnen. Resultaat? Een prachtig
speelparadijs!”, zegt Guido Slachmuylders, directeur van GO! basisschool De
Esdoorn. Nieuwsgierig? Kom maandag 11 maart naar de officiële opening om 8.30 uur,
Bankstraat 29 in Hombeek.
In oktober 2018 werd een deel van de parkgrond uit de nieuwe verkaveling Waterberg
toegewezen aan GO! basisschool De Esdoorn.
“Er werd een werkgroep opgericht en een wedstrijd voor de kinderen uitgeschreven. Vele
voorstellen werden bekeken. Al gauw groeide het idee om een echte groene long in onze
school te creëren. Speelnatuur zeg maar. Met natuurlijke speeltuigen, een vertelruimte,
dierenpark, avontuurlijke speelzone en veel vrije ruimte om te kunnen ravotten”, zegt Guido
Slachmuylders.
De school heeft niet stil gezeten. Vijf maanden na de schenking van de lap grond, staat er
een veilige omheining rond. Ook zijn er bomen aangeplant en lopen er de eerste kippen
rond.
“Er is bovendien voldoende ruimte voor een tijdelijk verblijf van andere dieren. Ideaal als
kinderen eens een dier naar school willen meebrengen.”
“We hebben er met man en macht aan gewerkt. Met de hulp van de projectontwikkelaar
BRUMMO en de financiële steun van ons oudercomité is ons stuk parkgrond veranderd in
een echt speelparadijs. We zijn heel fier op het resultaat!”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido Slachmuylders, directeur
van Basisschool De Esdoorn, tel: 015 41 45 03

