
Bouwgein

Bouwgein is dė plek in Nieuwgein waar kinderen  nog kunnen ervaren wat lekker buitenspelen is. Dat 
kunnen ze (alleen of met vriendjes) op het grote huttenbouw terrein, met de avontuurlijke 
speeltoestellen en met alles wat hun fantasie ze ingeeft. Op Bouwgein zijn geen “schermen”, word je 
soms vies en loop je wel eens een schram op. En dat is allemaal niet erg. Bij slecht weer kun je 
binnen spelen, knutselen of rondhangen.

Daarnaast is er elke woensdagmiddag een bijzondere activiteit op het Activiteitenplein.

Bouwgein is een vrijwilligersorganisatie, met mensen die deze activiteiten belangrijk vinden en zich 
inzetten om kinderen een leuke tijd te bezorgen.

Daarnaast zijn er vrijwilligers belast met beheer van het gebouw, het groenonderhoud, de verhuur, 
besturen en toezicht. 

Missie

Bouwgein biedt een laagdrempelige, veelzijdige en veilige omgeving om samen te spelen en te 
experimenteren en levert op deze manier een actieve, positieve bijdrage aan de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen en jeugd in Nieuwegein Noord.
Bouwgein is daarnaast een ontmoetingsplek en bindende factor voor alle inwoners van Nieuwegein 
Noord.

Motto

 Spelen

o Bouwspeeltuin

o Gewone speeltuin

 Groeien

o Leren van en met elkaar

o Activiteiten, ook ontwikkelingsgericht

o Vrijwilligers

 Ontmoeten

o Kinderen, jongeren, ouders, buurt

Gegevens Bouwgein



Naam organisatie : Stichting Bouwgein

adres : Hoveniersweide 9 

Postcode : 3437DH 

Woonplaats : Nieuwegein

Postadres : Postbus 1000, Unit A7777

  

Postcode : 2260 BA Leidschendam

E-mail adres : info@bouwgein.nl

Website : www.bouwgein.nl

Contactpersoon : C. Aaftink

Email : christine@bouwgein.nl

Bank/gironummer : Rabobank NL57 RABO 0117 0784 17

t.n.v. : Stichting Bouwgein

Plaats : Nieuwegein

Rechtsvorm : Stichting

KvK : 30210116

BTW nummer ; NL815432410B01 



Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden die onbezoldigd hun werk doen. Het bestuur wordt van
advies voorzien en gecontroleerd door de Raad van Toezicht die op haar beurt weer bestaat uit 3 
leden.

Bestuur: Raad van Toezicht:
Mevrouw C. Aaftink (interim penningmeester) De heer L. Scheidel
Mevrouw J. Bartels (lid) De heer N. Klaver
De heer  E. van den Bosch (secretaris) Vacature
Mevrouw K. van Dalen (interim voorzitter)
Vacature Voorzitter
Vacature Penningmeester

Doelstelling van de organisatie

De Nieuwegeinse wijk Batau-Noord is in de jaren ‘70 en ‘80 gebouwd. Toenmalige bewoners vonden 
dat hun kinderen een mooie speel- en doeplek moesten krijgen. Vanuit dat initiatief werd een 
bouwspeeltuin gerealiseerd: in 1982 opende Bouwgein de deuren. Het bleek zo’n succes dat in 1985 
de bouwspeeltuin onderdeel werd van het Nieuwegeinse welzijnswerk (SWN), met beroepsmatige 
ondersteuning. In 2005 heeft de Stichting Welzijn Nieuwegein onder druk van bezuinigingen besloten 
Bouwgein ‘terug te geven aan de gemeente’ en daarmee feitelijk te sluiten. Bouwgein moest dicht.

Een groep enthousiaste mensen is toen echter de uitdaging aangegaan om Bouwgein een nieuwe 
toekomst te geven. Zo kon Bouwgein een actieve en positieve bijdrage blijven leveren aan de 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jeugd in Nieuwegein Noord. Bouwgein is spelen, groeien en
ontmoeten! Een groep vrijwilligers is de uitdaging aangegaan om Bouwgein een nieuwe toekomst te 
geven. Hieruit voortgekomen is Stichting Bouwgein opgericht met de doelstelling het activiteitenpalet 
van Bouwgein breder op te zetten. De Stichting wil de slogan van Bouwgein ‘Spelen, groeien en 
ontmoeten’ voorzien van een sterke lading, door activiteiten te organiseren die breder zijn dan alleen 
het bieden van een bouwspeeltuin en speeltuin.

De stichting werkt vanuit de volgende missie: Bouwgein biedt een laagdrempelige, veelzijdige en 
veilige omgeving om samen te spelen en te experimenteren en levert op deze manier een actieve, 
positieve bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jeugd in Nieuwegein Noord. 
Bouwgein is daarnaast een ontmoetingsplek en bindende factor voor alle inwoners van Nieuwegein 
Noord.

Bouwgein staat voor:
 Een bouwspeeltuin die beperkt geopend is en onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers 

gebruikt kan worden;
 Een speeltuin als ontmoetingsplek voor ouders en kinderen;

 Kindervakantieweek: elke zomervakantie wordt op Bouwgein door de organisatie van de 

Kindervakantieweek deze week georganiseerd voor zo’n 260 kinderen;
 Wekelijks worden bij het Activiteitenplein extra activiteiten voor kinderen georganiseerd samen 

met kinderopvangorganisatie Kind & Co 
 Wekelijks wordt er de mogelijkheid geboden om tegen zeer geringe kosten verjaardagsfeestjes 

(Bouwfeestjes) op de bouwspeeltuin te vieren;
 Jeugdvrijwilligers: Er worden jeugdvrijwilligers in gezet voor de begeleiding van kinderen en 

beheren van Bouwgein, deze jeugd gaat niet rondhangen in Nieuwegein;
 Verenigingsleven: er worden ruimtes verhuurd aan verenigingen, clubjes, etc. in de wijk, zodat er 

een ontmoetingsplek ontstaat en een behoefte binnen de wijk wordt ingevuld;
 Het geven van een stageplek aan jongeren (MAS stage);





Financiën


