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Zaterdag 7 oktober 2006: 
Joining Hands in  
“de Zandtuin”. 

 
 
De altijd “betrouwbare” weerman 
Pietje P. voorspelde voor zaterdag 
heel veel regen, in ieder geval voor 
de zaterdagochtend moest het met 
bakken uit de lucht komen en in de 
middag een kleine kans op 
opklaringen. Geen opbeurende 
berichten voor de 37 vrijwilligers die 
op de zaterdag vroeg uit de veren 
moesten om weer een huzarenstukje 
voor Joining Hands te verrichten. 
 
 

 
Materiaal verdelen over de projecten. 

 
 
Vroeg verzamelen op de 
parkeerplaats van het Sparta 
Stadion, om met een pendelbusje 
verder te reizen naar de Zandtuin. De 
zandtuin is een speeltuin midden in 
de oude Rotterdamse volksbuurt 
Spangen. Het spelen op straat wordt 
bijna onmogelijk gemaakt door het 
vele verkeer, de afwezigheid van 
speelvelden en gebrek aan voldoende 
sociale controle. 
 
 
De speeltuin draait voor het grootste 
gedeelte op de inzet van vrijwilligers 
en ontvangen van de gemeente maar 
een minimale subsidie. Toch is de 
Zandtuin geen verpauperde speeltuin 
en met hulp van Joining Hands 
konden nog een aantal wensen in 
vervulling gaan. 
 

In het voortraject met de diverse 
besprekingen zijn alle wensen en 
mogelijkheden in kaart gebracht om 
het tenslotte in onze organisatie weg 
te zetten. Snel waren de diverse 
projecten per regio verdeeld. 
 

 
Het opknappen van de entree. 

 

 
Het overkappen van een podium. 

 

 
Het plaatsen van een nieuwe schutting. 
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Het creëren van een tuin. 

 

 
De vervanging van verrot meubilair. 

 
Bij aankomst op de Zandtuin 
natuurlijk een hartelijk ontvangst 
met koffie en gebak, een 
vrachtwagen van Verhoef en een 
stadsbusje van Schiedam al aanwezig 
met de benodigde materialen en 
droog weer. Droog weer en de zon 
wilde er zelfs af en toe doorheen 
breken, Pietje P. zat er gelukkig 
helemaal naast. 
 

 
 
Na het gezamenlijk uitladen ging 
eenieder bij een project aan de gang 
en werden al snel mooie resultaten 
geboekt. 

 

 
 
Om een uur of elf arriveerde een 
vrachtwagen uit Wijchen met het 
tuinmeubilair van bangkirai wat al in 
de voorgaande avonduurtjes 
gemaakt was.  
 

 
 
De catering werd verzorgd door de 
vrijwilligers van de zandtuin en in de 
middag stond er kip ketjap met rijst 
of bami voor ons klaar. 
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Vijf uur was het streven om de met 
de werkzaamheden klaar te zijn en 
de speeltuin weer over te dragen aan 
de kinderen.  
 
De afsluiting bestond uit 
broodmaaltijd met koffie en voor 
sommigen een biertje. Een 
dankwoord werd door de voorzitter 
van de speeltuin uitgesproken en 
werden we door een aantal kinderen 
getrakteerd op een dankwoord in een 
de vorm van een rap op het 
overkapte podium.  
 

 
De bedank rap. 

 
Ten slotte met de pendelbus en de 
voetenwagen op weg naar de 
parkeerplaats, terugkijkend op een 
zeer geslaagde dag.  
 
Veel dank voor de enorme inzet 
van de vrijwilligers die zaterdag 
en in de voorbereiding op de 
vestiging hebben meegeholpen 
om van dit project weer een groot 
succes te maken.  
 
 
 

 
Het terrastuintje is gereed. 

 
Een precies werkje. 

 

 
Joining Hands. 

 
 

 
We letten op de details. 

 
 

 
De buurtbewoners komen inspecteren. 


