Roefelen laat kinderen actief participeren in de buurt
waarin zij opgroeien en stimuleert het contact tussen
verschillende groepen en generaties. Als volwassenen
en kinderen elkaar kennen, draagt dat bij aan het
klimaat op straat. Om die reden is Roefelen interessant
voor wijkcomités, woningbouwverenigingen, welzijns
instellingen, verenigingsleven, winkeliers, bedrijven en
gemeenten.

Meer kansen
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau worden in
Nederland 273.000 kinderen ‘sociaal uitgesloten’.
Roefelen is een van de manieren om de maatschappelijke
participatie van deze kinderen te bevorderen.
Kinderwerkers, scholen en vrijwilligers spannen zich
extra in om deze kinderen mee te laten Roefelen.

Landelijk Steunpunt Roefelen
Het Landelijk Steunpunt Roefelen ondersteunt de
lokale comités en helpt nieuwe Roefelcomités bij de
organisatie van Roefelactiviteiten.
Wat doet het Steunpunt?
• het Roefelen bekend maken bij bedrijven, instellingen,
gemeenten, (brede) scholen, kinderwerk, (jeugd)
welzijnsorganisaties en ouders zodat nog veel meer
kinderen mee kunnen doen;
• materiaal ontwikkelen voor de werving van kinderen,
vrijwilligers, bedrijven en sponsors;
• de Roefelmethodiek bewaken, verbeteren, uit te
dragen en te verspreiden;
• verzamelen van adviezen en tips uit de praktijk;
• bijhouden van het aantal kinderen en bedrijven dat
jaarlijks roefelt;
• samenwerking stimuleren met Regionale Opleidings
Centra en hogescholen, o.a. bij het werven met
stagiaires;
• het bijstellen van de Roefelmethodiek op basis van
praktijkervaringen;
• uitbreiden van het aantal Roefelcomités tot minstens
130 in 2014.

Roefelen:
je wereld vergroten
in je eigen buurt

Van harte aanbevolen
Een landelijk Comité van Aanbeveling met vertegen
woordigers van gemeenten, bedrijfsleven, vrijwilligers
werk, vakbeweging, universiteiten en beroepsopleidingen
ondersteunt het Roefelen in Nederland van harte.

Informatie en contact
Wilt u meer weten over het Roefelen en hoe u kunt
meedoen? Bezoek dan de website www.roefelen.nl
of neem contact op met het Landelijk Steunpunt
Roefelen via info@roefelen.nl.
Foto’s:
Roefeldag Duiven, Tineke van de Lagemaat
Roefeldag Purmerend
Roefeldag Wijk bij Duurstede
© Stichting Roefelen te Amsterdam najaar 2011.

KINDEReN

ONTDeKKeN

ONTMOETeN

MEeD O e N

N
BeLEVe

toekomst kunnen blijven roefelen. Tevens heeft de
Stichting tot taak de Roefelformule te bewaken en uit
te bouwen.

Roefelen is leuk!

Stephanie: Alles was heel leuk,
maar het stonk wel bij het dierenasiel.

Roefelen brengt kinderen in hun eigen buurt
in contact met de wereld van volwassenen.
Tijdens Roefelactiviteiten nemen ze een
kijkje achter de schermen en helpen ze een
handje mee in bedrijven, instellingen en
verenigingen. Zo maken ze kennis met ‘het
echte leven’ en verruimen ze hun horizon.

Kinderen vinden Roefelen geweldig. Tijdens het Roefelen
zien ze wat volwassenen doen tijdens hun werk en
vrijetijdsbesteding. Bijvoorbeeld wat achter in de
bakkerij gebeurt; wat de fysiotherapeut of de zieken
verzorgende doet; en wat er gebeurt in dat imposante
hotel of dat grote kantoor waar ze nooit binnenkomen.
Ze mogen de gordijnen van het theater omhoog
trekken en zien waar de kanovereniging de boten
bewaart. Ze mogen op plekken komen die anders
‘verboden gebied’ voor hen zijn. Alleen al daarom zijn
kinderen enthousiast over het Roefelen. Hun vragen
worden serieus genomen, ze krijgen antwoord en
mogen zelf meehelpen. En ze steken iets op over
beroepen en instellingen waarmee ze anders niet in
aanraking komen. Dit is belangrijk voor hun
‘burgerschapszin’, zoals de bedenkers van de Roefel
formule het formuleerden. Ook vergroten ze spelender
wijs hun woordenschat omdat ze nieuwe begrippen
leren kennen en vragen kunnen stellen.

Marvin: De roefeldag was leuk en vet!

Hoezo Roefelen?
Roefelen is een Vlaams woord voor rondkijken, onder
zoeken, snuffelen. In 1993 heeft Jantje Beton de
Roefeldag in Nederland geïntroduceerd. Op die dag
krijgen kinderen de kans hun omgeving beter te leren
kennen. Lokale comités organiseren inmiddels al ruim
achttien jaar deze Roefeldagen, in samenwerking met
scholen, kinderwerkers en bedrijven. Jaarlijks zijn 3000
vrijwilligers op ruim zestig plaatsen in het land betrokken.
Op Roefeldagen zetten duizenden bedrijven en instel
lingen hun deuren open voor ongeveer 20.000 kinderen.
De Stichting Roefelen heeft in 2011 de landelijke
ondersteuning van de plaatselijke Roefelcomités
overgenomen van Jantje Beton, opdat kinderen in de

Kinderparticipatie in
kindvriendelijke wijken

Luca: Best leuk, had wat meer tijd gemogen.
De brandweer was het leukst.

Roefelen draagt ook bij aan een positief sociaal klimaat
in de buurt. Door het Roefelen ontstaan contacten
tussen kinderen en volwassenen. Kinderen leren
andere mensen uit de buurt kennen en op hun beurt
krijgen volwassenen meer aandacht voor de vragen die
kinderen van nature hebben.

