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't Kwekkeltje dreigt langer dicht te blijven.  
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Speeltuin 't Kwekkeltje luidt noodklok: ‘Zonder genoeg 
vrijwilligers gaan we niet open’ 

ROSMALEN - De afgelopen maanden is er hard 
gewerkt om speeltuin 't Kwekkeltje in Rosmalen 
weer ‘speelklaar’ te maken. Op 1 april wil men de 
deuren openen voor een nieuw seizoen, maar er is 
één probleem: er zijn niet genoeg vrijwilligers. En 
dus dreigt 't Kwekkeltje langer dicht te blijven. 

 
,,Op dit moment hebben we er tien", vertelt Frank 
Ligthart, voorzitter van Speeltuin 't Kwekkeltje. Maar tien 
is niet genoeg en dus deed de speeltuin op Facebook 
een oproep aan vrijwilligers om zich te melden. Dat 
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bleek niet het gewenste effect te hebben. Slechts één 
iemand meldde zich. 

't Kwekkeltje zoekt vrijwilligers om de speeltuin in de 
avond te sluiten en vrijwilligers die gastheer of 
gastvrouw willen zijn voor kinderfeestjes en bezoekende 
scholen. ,,Gelukkig hebben we genoeg mensen die de 
speeltuin 's ochtends willen openen, maar wat de rest 
betreft hebben we een flink tekort.” 

 
De Peter Pan Show tijdens het Jubileumweekend in 
Speeltuin 't Kwekkeltje in 2018. © Sophie Fleur 
Verbiesen 

Vicieuze cirkel 

Bij 't Kwekkeltje kunnen kinderen gratis spelen, mede 
door de inzet van vrijwilligers. Alleen aan bezoekende 
scholen en kinderfeestjes vraagt men een bijdrage. 
,,Maar als er niet genoeg vrijwilligers zijn om die partijen 
te ontvangen en om de speeltuin te sluiten, dan zijn er 
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minder kinderfeestjes en schoolreisjes. Daardoor lopen 
we inkomsten mis en zo raak je in een vicieuze cirkel.” 

Zoals het er nu voor staat, gaat 't Kwekkeltje op 1 april 
dus niet open. ,,We gaan niet sommige dagen wel open 
en sommige dagen niet", zegt Ligthart. ,,Als we het 
doen, dan willen we dat goed doen. En op dit moment 
kunnen we dat niet beloven.” 
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