
ELKE DAG BUITENSPELEN 
IN KIDZ MADELIEF



Wie zit er achter Kidz Madelief?

Annelies (Meseure): Tijdens de brainstorm 
rond de merkenoefening van Kidz kregen we 
de opdracht om op zoek te gaan naar een 
inspirerend rolmodel. Uitvinders, avonturiers, 
koplopers, ... Iemand die bij onze identiteit 
aansloot. Die staat voor wat wij staan. 

Sylvie (Maes): Samen met het voltallige team 
hebben we de naam Madelief gekozen. Naar 
het voorbeeld van Madelief Verelst, een 
actrice uit de gelijknamige film “Madelief”. In 
haar rol speelt ze een kattenkwaad uithalend 
meisje, de Pipi Langkous van deze tijd zeg 
maar!

Annemie Scheldeman: De focus ligt bij 
ons op ontdekking, avontuur en een beetje 
rebelleren. Hier zitten we liever buiten dan 
binnen. De identiteit achter de naam, het 
rebelse ontdekken, da’s écht wie wij zijn. 

Annelies: Vroeger heette het kinderdagverblijf 
Bloemenhove. Met de merkenoefening 
wilden we zeker vooruit, maar ook ergens 
nog trouw blijven aan onze oorsprong. De 
opvang is gelegen in de bloemenwijk, alle 
straten dragen de naam van een bloem, wij 
zelf zitten uiteraard in de Seringenstraat, 
maar je hebt hier ook de Begoniastraat, 
de Zonnebloemstraat, de Leliestraat en de 
Azalealaan. Het was dus logisch om verder 
in het thema te blijven. 

Sylvie: Aan de kerk heb je het Madeliefjesplein. 

Hoewel,lief... Bij KIDZ Madelief houden ze  wel van een beetje kattenkwaad. Niet voor niks hebben 
ze de naam gestolen van een koppig (en fictief) personage. Stelen, stout! Gelukkig houden we 
het bij positieve rebellie in deze KIDZ. We gaan op avontuur, ontdekken risicovol spel en spelen 
elke dag buiten. We interviewden enkele Madeliefjes in  - hoe kan het ook anders - de tuin  en 
kregen er een even fictief kopje lekkere koffie. En soep, en appelflappen, en te veteren schoentjes.   

Annelies: We begonnen op te zoeken in de 
florawereld en kwamen uiteindelijk uit op 
Madelief.

Sylvie: Er bestaat daar ook een boek van: het 
grote boek van Madelief geschreven door 
Guus Kuijer. 

Annemie: Die Madelief is onze inspiratie 
geweest. Ze is onverwoestbaar, rebels, steekt 
kattenkwaad uit, ontdekt, leeft en is wie ze is. 

Annelies: Het is de Pippi Langkous van 
Nederland, maar Kidz Pippi of Kidz Astrid 
(naar Astrid Lingren, auteur) paste niet bij 
onze wens om het bij de bloemenwereld 
te houden. Kidz Madelief was de kers op de 
taart, én het karakter én de geschiedenis zit 
erin. Een mooie quote van Pippi Langkous: 
“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk 
wel dat ik het kan”. Hier leven we een beetje 
naar die visie. 

Annemie: Niet alleen de kindjes kunnen hier 
alles, wij ook! Of dat geloven we toch graag 
(lacht).
Wat maakt jullie bijzonder?

Annelies: Zonder te stoefen, de kindjes zitten 
hier heel goed. 

Sylvie: In het begin is het soms wel wennen 
voor onze ouders. Ze vinden ons vaak 
heel streng. Maar achteraf komen ze ons 
bedanken. Bij ons moeten de kindjes namelijk 
echt dingen gaan proberen en  sporen we ze 
aan om op ontdekking gaan en zelfstandig 
te zijn. 
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Maar het loont echt achteraf. We zien en 
horen dat bijna elke dag. 

Annelies: Ja, we laten de kinderen heel vaak 
zelf hun ding doen. We zitten niet de hele 
dag op hun nek te kijken, daar geloven wij 
niet in en worden zij niet gelukkig van. Ze 
moeten inderdaad zelf ontdekken, da’s de 
grootste - en plezantste - leerschool! 

Wij zien dan vanop een afstand hoe ze 
nieuwe dingen ontdekken, het gevoel dat 
dat je geeft als kinderbegeleider valt bijna 
niet te beschrijven. 

Annemie: We zorgen voor de kinderen zoals 
we voor onze eigen kroost zouden zorgen. 
Het huiselijke dat je hier vindt, is volgens ons 
wel uniek. Je kan hier buitenspelen in een 
grote tuin, je ding doen en jezelf zijn. 

Sylvie: Ik heb hier ook zelf gezeten als kind, 
dus ik kan dat beamen. En nu is het twaalf 
jaar dat ik voor Kidz werk, waarvan zes bij 
Madelief. Het moet dus wel goed zijn hé 
(lacht).

Annelies: Ik werk hier intussen al 17 jaar, 
Annemie 22 jaar. We hebben hier allebei 
stage gelopen. Kidz Madelief een tweede 
thuis durven noemen, zeker en vast. Voor 
iedereen. En het bijzonderste, dat blijft onze 
tuin toch wel. Bij de rondleiding van nieuwe 
ouders springt die er altijd bovenuit. 

Spelen jullie echt elke dag buiten?

Annemie: Zoals we al aangaven, is dé grote 
trekpleister van Kidz Madelief onze grote 
tuin. We hebben hier zoveel ruimte en willen 
die zo veel en zo goed mogelijk benutten.

Annelies: Van zodra we kunnen zitten we 
buiten. We zijn van mening dat alles wat je 
binnen kan doen, ook buiten kan. Met een 
beetje verbeelding hé. Maar bijvoorbeeld 
spelen met de poppen, dat hoeft niet binnen, 
doen wij buiten. De kindjes vinden dat 
trouwens de max, als het ‘binnenspeelgoed’ 
plots buiten staat. Het wordt iets anders. 
De belevingswereld wordt zo op een heel 
gemakkelijke manier vergroot. 
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Annemie: Het triggert direct. Een beetje een 
omgekeerde wereld, want normaal doe je 
die dingen in de speelhoek in de leefruimte. 
Plots staat het buiten en is het uitdaging 
geworden. 

Sylvie: Ja, alles wat je kan transformeren 
van het een naar het ander is populair. En de 
risico’s: op en neer, hoog en laag. Risicovol 
spel is hét van het. 

Annelies: Het enige wat soms nog een 
uitdaging vormt, is te nat gras. We spelen in 
de winter ook buiten hoor, en ook als het 
slecht weer is, maar het natte gras is nog een 
uitdaging. Dus elke dag nog niet, maar daar 
streven we wel naar.

Annemie: We hebben onlangs een oproep 
gedaan voor laarsjes. Die zijn nu allemaal 
ingezameld en kunnen we gebruiken bij 
minder goed weer. Het plan is ook om 
binnenkort overalletjes te ontwerpen voor 
onze kindjes, die doen we dan buiten aan. 
Zo zijn we voorbereid op alles! 

Jullie werkten onlangs samen met Halte 
R voor de inkleding van de tuin. Hoe was 
dat?

Griet (Cardoen): Halte-R is er voor mensen 
die in aanraking kwamen met het gerecht en 
ervoor kiezen om een alternatieve werkstraf 
uit te voeren. Door te werken in het atelier 
van Halte-R kunnen deze mensen hun 
fout herstellen door zich te engageren aan 
projecten met een sterk maatschappelijk 
element. Onze collega Ilse Vanhaeverbeke 
bracht ons in contact met die organisatie, en 
de plannen werden gemaakt. 

Intussen leverden ze al een deel van het 
project op, een buitenspeelkeuken en twee 
andere outdoor speelconstructies. Alledrie 

een gigantisch succes bij onze peuters!

Een aanrader hoor! 

Annemie: In de mud kitchen gebruiken we 
de potten en pannen van onze ex-collega 
kokkin Patricia Terryn, die reeds in pensioen 
is. Zo is ze er ook nog steeds een beetje bij!

Annelies: Ja, dat hebben we gerecupereerd 
voor de kindjes. Dan kunnen ze koken zoals 
zij vroeger deed, goed en superlekker! 

Sylvie: Al wachten we wel nog op haar 
lekkere pannenkoeken (lacht)! 
  
Welke toekomstplannen  hebben jullie 
voor Madelief?

Annemie: Veel! In de tweede fase van de 
heraanleg van de tuin wordt een heus  
ontdekkingsparcours ontworpen achter het 
tuinhuis. Met heuvels, autobanden, ... Dan 
kunnen we daar met onze overallekes lekker 
stoer doen! 
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Sylvie: Een moestuintje zit er ook aan te 
komen. 

Annemie: Het enige dat we nog missen is een 
kipje! Maar dan zitten we met ratten, en da’s 
net iets té risicovol. (lacht) 

Annelies: Er staat veel op til. We blijven verder 
onze identiteit uitbouwen op tal van manieren. 

Dat komt zeker helemaal in orde! 
Bedankt voor het fijne gesprek!
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