
 ‘huisje, boompje, beestje’  
 
Gezamenlijk project van groep 8 van basisschool ’t Spoor en activiteitencentrum De Kanjel in de wijk Limmel.  
Doel: uitwisseling en samenwerking tussen basisschool en dagactiviteitencentrum voor mensen met een 
beperking. 
  
De basisschool school en het activiteitencentrum liggen op een steenworp afstand van elkaar in de wijk 
Limmel. Beiden werken ze de hele dag met mensen. Om begrip en respect voor elkaar te krijgen is het idee om 
eens een bezoekje aan elkaar te brengen. Als buren onder elkaar….  
Leerlingen van groep 8 van de basisschool brengen op een maandagochtend (16 mei) een bezoek van 
anderhalf uur (8.30 tot 10 uur) aan het activiteitencentrum. Ze krijgen daar een rondleiding waarbij ze zien en 
horen waarom het activiteitencentrum er is en voor welke mensen het bedoeld is. Tevens zien ze met eigen 
ogen welke activiteiten er zo al plaatsvinden. Vóór het bezoek aan het activiteitencentrum is er in de groep 
uitvoerig aandacht besteed aan deze doelgroep zodat de kinderen weten waar ze naar toe gaan en wat hun ‘te 
wachten’ staat. Een week later op maandagochtend (23 mei) brengen een aantal mensen vanuit het 
dagactiviteitencentrum een bezoekje aan groep 8 van de basisschool. (8.30 tot 10 uur)  
Nu kunnen de leerlingen op hun beurt laten zien wat zij zo al leren en doen op school.  
Na deze uitwisseling gaan de kinderen samen met de cliënten van de Kanjel gezamenlijk 6 kleurrijke 
vogelhuisjes maken voor de wijk. Dit gebeurt in 2 lessen van een uur in De Kanjel. Hier gaan ze dus echt 
samenwerken!  
 
Als de vogelhuisjes klaar zijn worden deze op 29 juni op een aantal markante plekken in Limmel opgehangen en 
aangeboden. (o.v.b. kerkplein, schoolplein, De Kanjel, speeltuin, kinderboerderij, Hoge Hotelschool)  
Hierbij is ook wethouder Nuss aanwezig. De brandweer Maastricht heeft ook haar medewerking toegezegd! 
 
Doel van het project:  
De leerlingen laten inzien dat, ondanks de verschillen tussen mensen met en zonder een beperking, je samen 
iets moois kunt maken en samen iets kunt betekenen voor je omgeving.  
Tevens willen we de leerlingen leren om respect te hebben voor mensen met een beperking en de 
vooroordelen weg te nemen. Ook respect voor het gebouw en de omgeving van het activiteitencentrum horen 
daarbij.  
 
Uitvoering van het project:  
Twee maandagochtenden (16, 23 mei) bij elkaar op bezoek en daarna worden op 10 en 24 juni tussen 13 en 14 
uur de 6 vogelhuisjes gemaakt.  
Tot slot gaan we samen op 29 juni om 11 uur op het kerkplein van Limmel het eerste vogelhuisje ophangen 
m.m.v. de buurtraad en de wethouder. 
 
  

Dit project wordt ondersteund door: 

  
GAMMA Oostermaasweg 3 Maastricht  


