ACTIVITEITEN VERSLAG 2018/2019
STICHTING ROTTERDAM MOOIER MAKEN

Voorwoord
De Stichting Rotterdam Mooier Maker is in het voorjaar van 2018 opgericht met als doel
geselecteerde maatschappelijke initiatieven of projecten in Rotterdam te ondersteunen met
een financiele bijdrage. Op de website www.rotterdammooiermaken.nl staat meer
informatie ondermeer mbt de statuten, het beleidsplan, de bestuursleden en de
verschillende projecten die gerealiseerd zijn.
Dit (eerste) jaarverslag beslaat de periode tot en met 2019.
Door de organisatie van 2 edities van Hét Rotterdam Gala en door giften van stichtingen,
personen en bedrijven is er een totaalbedrag van (bruto) euro 723.579 binnengekomen. Hét
Rotterdam Gala wordt georganiseerd met de opbrengsten van de verkopen van de galatafels
(zonder enig financieel risico voor de stichting Rotterdam Mooier Maken). Alle opbrengsten
uit de veiling gaan rechtstreeks naar de stichting Rotterdam Mooier Maken.
Met de binnengekomen gelden zijn in 2018-2019 via BSW 26 projecten voor kinderen
gerealiseerd (zie verderop in het verslag). Ook zijn een aantal projecten in Rotterdam van de
stichting KidsRights financieel ondersteund.
Daarnaast is via de stichting Powergardens Nederland begonnen met de realisatie van zgn
Powergardens (belevingstuinen) voor oudere bewoners (vaak beginnend dementerend) van
Rotterdam. De 1e is eind 2019 gereed gekomen (De Schans). Ook heeft de stichting
Rotterdam in Koor een bijdrage ontvangen voor het organiseren van muzikale
bijeenkomsten voor bejaarden.
Tot slot heeft de stichting Netwerk Nieuw Rotterdam 2 donaties van ons ontvangen voor de
realisatie van 2 van haar projecten: ‘Naar Blijdorp met ouderen’ en ‘verjaardagsfeestjes voor
ouderen’.
Belangrijk om te vermelden, is dat de stichting Rotterdam Mooier Maken alleen werkt met
vrijwilligers en geen medewerkers in dienst heeft noch wil hebben. Ook worden er geen
declaraties ingediend.
Herman Vaanholt
Voorzitter bestuur stichting Rotterdam Mooier Maken

Rapportage duurzame projecten op speeltuinen vanuit budget “Rotterdam Mooier Maken”.

1 Speeltuin 110 Morgen:
Op deze speeltuin zijn op het dak van het verenigingsgebouw zonnepanelen geplaatst.
Door deze duurzame klimaatvriendelijke investering kan gezorgd worden voor eigen
stroomvoorziening, en worden de vaste lasten van de speeltuin aanzienlijk verlaagd.

2 Speeltuin Afrikaanderwijk:
Bij speeltuin Afrikaanderwijk is het gebouw enigszins gerenoveerd door het dak van het gebouw op
te knappen en deuren te vervangen. Op het dak van het gebouw zijn nieuwe boeiboorden aan de
rand geplaatst, en in het gebouw zijn sommige oude deuren in het gebouw vervangen door nieuwe
deuren.

3 Speeltuin Binnenste Buiten:
Op deze mooie groene speeltuin in Delfshaven is een recreatiegebouw gerealiseerd mede door het
budget vanuit “Rotterdam Mooier Maken”. De speeltuin had al een kleine 20 jaar behoefte aan een

binnenruimte waardoor ook bij slecht weer de kinderen toch nog op de speeltuin kunnen spelen. In
het nieuwe recreatiegebouwtje kunnen dan spelletjes en creatieve activiteiten gehouden worden.
Hiervoor waren vele werkzaamheden naast de bouw van het gebouwtje noodzakelijk zoals het
aanleggen van leidingen voor elektriciteit en water. Maar het resultaat is ernaar en deze
recreatieruimte wordt op zaterdag 28 september feestelijk geopend.

4 Speeltuin Bonaire:
Speeltuin Bonaire in Hoogvliet heeft nieuw meubilair kunnen aanschaffen. Vanuit het budget van
“Rotterdam Mooier Maken” zijn 60 stoelen en 15 tafels aangeschaft. Zodoende kon het oude
versleten meubilair vervangen worden. Hiermee heeft het speeltuinverenigingsgebouw weer de
gelegenheid voldoende en goede zitgelegenheid te kunnen bieden aan de bezoekers van de
speeltuin.

5 Borden niet roken:
Om een gezond pedagogisch beleid uit te kunnen voeren waarbij kinderen niet geconfronteerd
worden met rokende volwassenen heeft de BSW een duurzaam speels bord ontworpen wat aan de
ingang van de speeltuin aan het hekwerk opgehangen kan worden. Op dit bord staat de duidelijke
mededeling “Roken Verboden”.
Vanuit het budget van “Rotterdam Mooier maken” gaat de BSW op aanvraag elke speeltuin in
Rotterdam van een bord voorzien.

6 Speeltuin BoTu Rosener Manzstraat:
Op deze speeltuin in Park 1943 in de wijk Tussendijken in Delfshaven waar recent het
toezichthouders onderkomen is gerenoveerd, was helaas geen budget meer voor zonneschermen.
Door “Rotterdam Mooier Maken” zijn er 2 mooie automatische zonneschermen gerealiseerd,
waardoor het gebouwtje nu helemaal klaar is en ook bij mooi weer goed gebruikt kan worden.

7 Speeltuin Confetti:
Op deze speeltuin op een binnenplaats omgeven door woningen ligt aan het eind van de speeltuin
een klein sportveldje. Om dit sportveldje heen staat een half hoge schutting en daarachter zijn de
tuinen van de omwonenden. Als dit sportveldje gebruikt werd kwam er zeer regelmatig een bal in de
tuin van de omwonenden wat tot veel irritatie leidde. Hierdoor kon het speelveldje zeer beperkt
gebruikt worden.
Door de gift vanuit het budget is hier een duurzaam net in een gedegen constructie overheen
gespannen waardoor dit speelveld weer volop gebruikt kan worden door de kinderen.
Daarnaast zijn er sfeervolle lantaarnpalen geplaatst met duurzame led verlichting. Hiervoor moesten
ook de nodige leidingen aangelegd worden in de speeltuin. Zodoende is er verlichting aangebracht
over de gehele speeltuin waardoor ouders en kinderen ook bij invallende duisternis of
avondactiviteiten de speeltuin optimaal kunnen gebruiken.

8 Speeltuin Crooswijk:
Op deze speeltuin is een mooi watertoestel geplaatst waardoor kinderen naar hartenlust met water
en zand in de zandbak kunnen spelen.

9 Speeltuin De Klimroos:
Op de speeltuin is het gebouw duurzaam opgeknapt door het dak te renoveren. Op het gebouw is de
oude dakbedekking vervangen door een nieuwe dakbedekking aan te leggen.
Hierdoor heeft de vereniging geen last meer van lekkages en kan het dak van het gebouw weer jaren
mee.

10 Speeltuin De Vuurklip:
Bij deze speeltuin is vanuit het toegekende budget het speeltuingebouw opnieuw ingericht. Er zijn
nieuwe kantoormeubelen gekocht, een nieuwe frisdrankenautomaat en een nieuwe CV ketel.
Er is daarnaast een kunstenaar lang geweest om mooie muurschilderingen te maken. De gehele
ruimte (zaal, snoepwinkel, gang en kantoor) is opnieuw volledig geschilderd in frisse mooie
opvallende kleuren. De speeltuin ziet er weer fris en heel kleurvol uit.

11 Speeltuin de Zandtuin:
Op de speeltuin was na de laatste renovatie van een kleine 10 jaar gelden een podium gemaakt. Dit
podium met een dak van golfplaten was toe aan een grondige renovatie. Dit werd mogelijk gemaakt
door het toegekende budget.

12 Duimdrop 01:
In Rotterdam staan op 19 pleinen in Rotterdam Duimdroppen. De Duimdrop is een omgebouwde
zeecontainer, waaruit een beheerder sport- en speelgoed uitleent. Hierdoor worden spanningsvolle
pleinen in Rotterdam weer gebruikt door spelende kinderen en ouders en wordt de leefbaarheid van
achterstandswijken zeer vergroot. Deze Duimdroppen, had van oorsprong een budget wat voorzag in
onderhoud en vervanging. In de afgelopen jaren is dit onderhoudsbudget in de subsidie verdwenen,
waardoor er de nodige Duimdroppen zeer slecht aan toe zijn. Door “Rotterdam Mooier Maken” is
het mogelijk gemaakt een Duimdropcontainer totaal grondig duurzaam op te knappen zodat deze
weer jaren mee kan.

13 Duimdrop 02:
Er is vanuit het toegekende budget van “Rotterdam Mooier Maken” gekozen om hiervan niet 1
Duimdrop op te knappen, maar een reservering te maken voor oplevering in het 4e kwartaal 2019 en
in 2020, om dit te besteden aan de renovatie van meerdere Duimdroppen.

14 Speeltuin Hoek van Holland:
Op speeltuin Hoek van Holland is mede met het budget van “Rotterdam Mooier Maken” een nieuwe
inbouw keuken aangeschaft. De speeltuin is hier erg blij mee want dit betekend, dat zij weer allerlei
kookactiviteiten voor de kinderen kunnen houden. Volgens het krantenartikel dat hier aan gewijd
werd, zijn dit activiteiten zoals pizza bakken tijdens de kampeernacht, koekjes bakken tijdens de
winteractiviteiten en popcorn maken voor onze carnavalsdisco.

15 Speeltuin Kralingseveer:
Speeltuin Kralingseveer heeft vanuit het budget nieuwe stoelen aangeschaft waardoor oude en
versleten stoelen vervangen konden worden. Hierdoor kan net zoals op speeltuin Bonaire het
verenigingsgebouw weer voorzien worden van voldoende en goede zitgelegenheid.

16 Speeltuin N.H.V.O.:
Op deze speeltuin is er een blokhut aangeschaft waardoor er meer ruimte is gecreëerd op de
speeltuin. En in het bestaande gebouw is voor de keuken keukenapparatuur aangeschaft.
Daarnaast is de tuin van het aangrenzende bejaardenhuis zeer mooi gemaakt met mooie bloemen en
plantenbakken. Dit zorgt voor veel genot en plezier bij deze oudere wijkbewoners.

17 Speeltuin Odilia:
Ook op deze speeltuin zijn op het dak van het gebouw van de speeltuin zonnepanelen geplaatst.
Hierdoor kan door deze klimaatvriendelijke duurzame investering gezorgd worden voor eigen
stroomvoorziening, en worden de vaste lasten van de speeltuin aanzienlijk verlaagd.

18 Speeltuin Oude Dijk:
Op deze speeltuin Oude Dijk in Kralingen is het gebouw opgeknapt. Door het budget vanuit
“Rotterdam Mooier Maken” kon het gebouw aan de binnenkant en de buitenkant eens opnieuw
goed geschilderd worden. Ook zijn er nieuwe automatische zonnescreens aan de binnenkant van het
gebouw geplaatst. Hierdoor ziet het gebouw er weer mooi en opgefrist uit.

19/20 Speeltuin Pendrecht 7:
De wijk- en speeltuinvereniging Pendrecht 7 is heel erg blij en dankbaar met de bijdrage van de
stichting Rotterdam Mooier Maken. Het bestuur is gelijk aan de slag gegaan toen zij hoorden dat de
aanvraag bij “Rotterdam Mooier Maken” gehonoreerd was. Het bestuur heeft de volgende acties
ondernomen:
Er werd een elektriciteitsbedrijf ingeschakeld. Dit bedrijf heeft het elektriciteitssysteem
gecontroleerd en verouderde onderdelen vervangen; alle kabels en de groepenkast werden
vervangen. De groepenindeling is aangepast. Daarnaast werden oude TL-balken vervangen door
duurzame en zuinige ledlampen. Een kapot raam aan de achterkant van het gebouw is ook
vervangen. In de voordeur is een nieuw raam geplaatst zodat er nu veel meer daglicht naar binnen
valt. De muren van het gebouw, zowel binnen als buiten, zijn gestukadoord en geverfd door de
vrijwilligers en het personeel. Daarnaast zijn er nog oude tafels vervangen door 6 nieuwe tafels aan
te schaffen. Het gebouw ziet er nu weer lekker opgefrist en vrolijk uit en de vereniging kan er weer
jaren mee verder.

21 Speeltuin Vreewijk de Vaan:
Speeltuin Vreewijk de Vaan heeft door het verkregen budget de mogelijkheid gekregen de vaste
lasten omlaag te brengen door de verlichting van het verenigingsgebouw aan te pakken. Bestaande
lampen en andere verlichting is vervangen door nieuw led verlichting aan te laten brengen.
Hierdoor is er in het gebouw weer op een mooie, duurzame en goedkope manier prima verlicht.

22 Speeltuin Zalmplaat:
Speeltuin Zalmplaat heeft ook gekozen om van uit het toegekende budget van “Rotterdam Mooier
Maken” te investeren in zonnepanelen en led verlichting aan te brengen.
Op het dak van het verenigingsgebouw zijn zonnepanelen aangelegd en in het gebouw is zuinige
duurzame ledverlichting aangebracht. Hierdoor slaat de speeltuin een dubbelslag op het gebied van
klimaatvriendelijke duurzame investeringen waardoor de vaste lasten aanzienlijk verlaagd worden.

Rapportage duurzame projecten op speeltuinen vanuit budget “Rotterdam Mooier Maken”.
Vervolg 2019-2020.

1 Speeltuin Meeuwenplaat:
Om het speeltuingebouw duurzaam op te knappen werd er, door middel van een aanvraag te doen
op het fonds “Rotterdam mooier Maken”, het nodige achterstallig onderhoud en duurzame
verbeteringen op de speeltuin mogelijk gemaakt.
Nog voor de kerst werden de stellingen opgebouwd om te beginnen met het isoleren van het pand.
Dit was hard nodig om de stookkosten omlaag te brengen. Verf, kwasten, rollers konden worden
ingekocht om zo ook alles gelijk goed aan te pakken. Van de aannemer mochten de stellingen blijven
staan na het isoleren, zodat deze nog gebruikt konden worden om in zelfwerkzaamheid het gehele
pand te verven.

Verder werden de deuren van de speeltuin voorzien van nieuwe sloten en alle gaten dichtgemaakt.
Daarnaast is heel de speeltuin nu ook voorzien van led verlichting om ook op dit gebied kosten te
besparen.

2 Speeltuin Het Noorden:
Speeltuin Het Noorden had ook te maken met een grote achterstand in het onderhoud van het
speeltuingebouw. Hiervoor werd een beroep gedaan op het fonds om in zelfwerkzaamheid het
gehele gebouw te verven en een nieuw keukenblok te kunnen laten plaatsen.
Door deze opknapbeurt ziet het speeltuingebouw er weer goed onderhouden en uitnodigend uit
voor de bezoekers.

3 Speeltuin de Klimroos:
Speeltuin De Klimroos deed een aanvraag op het fonds “Rotterdam Mooier Maken” om het
speeltuingebouw duurzaam op te knappen door een nieuwe vloer in het gebouw aan te laten leggen.

Hierdoor kan de speeltuin weer jaren vooruit en kan het gebouw weer intensief gebruikt worden
voor activiteiten van en voor kinderen en ouders.

4 Natuurspeelpark De Speeldernis:
Natuurspeelpark De Speeldernis deed een aanvraag op het fonds ”Rotterdam Mooier Maken” om
een houthok te kunnen realiseren.
Hierdoor kan hout opgeslagen worden en droog blijven, het geen hierdoor beter gebruikt kan
worden bij de activiteiten en de kinderfeestjes die op het speelpark georganiseerd worden.
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