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Adviezen Jezelf kunnen zijn

Om je goed te kunnen voelen in de gemeente, moet je er jezelf kunnen zijn. En om jezelf te kunnen zijn,
is het volgens de kinderen belangrijk dat je blij bent met jezelf en dat je goed kunt ontdekken wat je
leuk vindt en waar je talenten liggen. Daarnaast moeten we elkaar natuurlijk respectvol behandelen en
elkaar accepteren zoals we zijn.
Om daar te komen, adviseren de kinderen dat we elkaar beter moeten leren kennen. Dan leer je elkaar
namelijk beter begrijpen, kun je elkaar helpen en is het makkelijker om vriendelijk tegen elkaar te zijn.
De kinderen willen dit bereiken door meer ontmoetingsplaatsen in de buurt; een fijne plek in de wijk,
altijd dicht bij huis. Nu is het helaas nog zo dat er in Sneek wel zulke plekken zijn, maar daarbuiten (in
de dorpen) nog niet echt. Dat moet anders, vinden de kinderen. Op zo’n plek is het gezellig en voelt het
veilig. Iedereen is er welkom. Niet alleen om een spelletje te spelen en een glaasje limonade te drinken,
maar ook voor allerlei activiteiten. Allerlei partners en aanbieders van activiteiten komen namelijk
naar deze plek toe, om ervoor te zorgen dat jij aan van alles kunt meedoen. Deze activiteiten moeten
volgens de kinderen wel gratis zijn. Dan kan iedereen namelijk meedoen en kan iedereen dus nog veel
beter ontdekken wat je leuk vindt, waar je goed in bent, en wie je bent.
Zo’n plek in de wijk kan van alles zijn (bijvoorbeeld een buurthuis of een jeugdsoos, maar ook een
schoolplein), maar er moet volgens de kinderen wel altijd een fijne speeltuin bij aanwezig zijn. Dat
straalt zoveel gezelligheid uit dat het automatisch uitnodigt om naar die plek toe te gaan. De speeltuin
biedt genoeg uitdaging en mogelijkheden voor kinderen van verschillende leeftijden, maar ook voor
kinderen met of zonder beperking. Hierbij zien de kinderen vooral ook een natuurspeelplaats voor
zich, met water en een kabelbaan. Bij de speelplaats vind je ook bankjes en picknicktafels, zodat
ook volwassenen en senioren het fijn vinden er te zijn. Gezellige, laagdrempelige activiteiten, zoals
spelletjes, zorgen er dan voor dat het echt leuk wordt om nieuwe mensen op een ongedwongen
manier te ontmoeten. Een gezellig buurtfeest of een burendag is hiervoor volgens de kinderen ook erg
geschikt.
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