Timmerdorp Groningen 2017
Timmerdorp Groningen begon in 2014 met vier dagen lang hutten bouwen voor kinderen van
zeven tot twaalf jaar. Inmiddels is Timmerdorp Groningen uitgegroeid tot een begrip in de
Groninger samenleving, waar kinderen tot leven komen én hun ouders ook. Het samen bouwen
van een ‘dorp’ en het creëren van een minisamenleving met huizen, winkels, wegen, bruggen
en zelfs een zwembad, draagt bij aan de ontwikkeling van onze ‘Stadjers van de toekomst’.
Het aantal kinderen dat deelneemt aan Timmerdorp is stijgend: in 2015 was er ruimte voor 350
kinderen met 100 begeleiders en in 2016 waren dit er al 400 met 125 begeleiders. Het
evenement was in 2016 binnen drie uur uitverkocht. Daarom willen wij in 2017 meer kinderen
de kans geven mee te doen. In 2017 verwachten wij max. 500 kinderen te kunnen toelaten op
Timmerdorp en het aantal begeleiders laten we verhoudingsgewijs daarin meegroeien.

Ondanks dat Timmerdorp Groningen nog maar drie keer georganiseerd is, gaan deelnemers al
uit van een jaarlijks terugkerend evenement. Er zijn veel loyale deelnemers én vrijwilligers.
Ouders plannen hun vakantie om Timmerdorp heen. Timmerdorp Groningen is eigenlijk nu al
niet meer weg te denken uit de zomervakantie voor kinderen in Stad.
Wegens het succes van de eerste drie edities en het enthousiasme van de kinderen, ouders en
begeleiders blijft het ons streven om van Timmerdorp Groningen een jaarlijks terugkerend
evenement te maken. Daarnaast willen we het maatschappelijke karakter en de
toekomstbestendigheid van Timmerdorp nog verder uitbreiden, omdat we vinden dat een
dergelijk evenement naast ‘gewoon een leuke week’ ook maatschappelijke impact mag hebben.
Het doel is om Timmerdorp Groningen uiteindelijk zelfredzaam te laten zijn.

Als maatschappelijk betrokken organisatoren vinden we het belangrijk dat Timmerdorp
Groningen een zo groot mogelijk maatschappelijk effect heeft. We gaan een stapje verder dan
‘een leuke week’ organiseren. Kinderen gaan naar buiten en komen in aanraking met techniek.
Ze leren omgaan met elkaar, leren risico’s inschatten, komen erachter wat actief burgerschap
is, werken samen, integreren en komen in aanraking met onderwerpen als diversiteit,
emancipatie, democratische besluitvorming en duurzaamheid.
Het belangrijkste is natuurlijk dat de kinderen een onvergetelijke ervaring hebben, maar
Timmerdorp Groningen heeft meer te bieden. We onderscheiden drie pijlers die in voor
Groningen en haar toekomstige inwoners van belang zijn.

1. Techniek & creatie
2. Actief burgerschap

3. De volgende stap: een inclusieve samenleving
















Kinderen leren met gereedschap omgaan en om met hun eigen handen zelf dingen te
bouwen, een vaardigheid die voor veel kinderen van de iPad-generatie niet meer
vanzelfsprekend is. Goed voor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van kinderen;
nu maar ook voor hun toekomstige burgerschap.
Kinderen krijgen inzicht in constructieve en ruimtelijke vraagstukken: Hoe maak je iets
stevig?, Hoe groot moet een ruimte zijn om erin te doen wat je van plan bent?, Hoe
maak je een dak waterdicht?, Hoe maak je een verdieping in een hut? Ruimtelijk inzicht
en verstand van techniek zijn belangrijke vaardigheden in de maatschappij.
De begeleiders hebben zeer diverse achtergronden, zoals jarenlange ervaring in de
bouw en techniek en willen de passie voor hun vak graag aan kinderen doorgeven.
Kinderen leren om zich aan te passen aan onverwachte omstandigheden zoals regen,
wind en nieuwe opdrachten. Juist in een wereld waar omstandigheden steeds sneller
veranderen zijn flexibiliteit en omgaan met tegenslagen een belangrijke vaardigheid.
Educatie richt zich steeds meer op het leren van creativiteit, flexibiliteit en
ontwikkelbaarheid, in plaats van kennis en vaste vaardigheden. Daar gaan wij graag in
mee.

Naast de hutten wordt er op initiatief van de kinderen veel gebouwd, zoals zwembaden,
wagens, winkeltjes, kunstwerken, bruggen en wegen. Zo ontstaat een bijzondere en
complexe ‘samenleving’ die door de kinderen zelf bedacht en uitgevoerd wordt. Actief
burgerschap in de dop; zelf verantwoordelijk zijn voor prettig wonen en werken, zelf
een rol nemen in de vormgeving van je omgeving.
Timmerdorp is een minimaatschappij waarin kinderen op een overzichtelijke manier met
allerlei aspecten van een samenleving in aanraking komen. Dit gaat om triviale zaken,
zoals rekening houden met anderen, maar ook bijvoorbeeld ruilhandel, integratie,
emancipatie en zelfs de minder leuke kanten als diefstal en ongelukjes.
We willen kinderen leren dat er meerdere manieren van samenwerken zijn, waarbij ze
leren om rekening te houden met ieders wensen. Overleggen en communiceren werkt
soms beter dan heel hard schreeuwen. We zien Timmerdorp als een kans om kinderen
in een vroeg stadium te leren hoe ze om kunnen gaan met (menings)verschillen, met
andere culturen en verschillende gebruiken.
Afgelopen jaar experimenteerden we met een Kinderraad, een soort gemeenteraad van
de minisamenleving. Kinderen bespraken hier problemen en oplossingen voor het
Timmerdorp, zoals afspraken, regels of gebruiken. Leden van de ‘echte’ gemeenteraad
van Stad kwamen op bezoek om mee te kijken en van elkaar te leren.

Timmerdorp is een evenement dat echt van de deelnemers is. Ouders en bedrijven helpen mee
bij het bouwen, in de voorbereiding en bij de afbouw. Er is een cultuur ontstaan waarbij
iedereen wel iets bijdraagt en steeds meer organisaties en bedrijven in de stad hun weg naar

Timmerdorp vinden. Zo proberen we Timmerdorp een steeds groter web te laten weven in de
stad, waarbij het diverse organisaties, bedrijven en personen zijn die samen Timmerdorp
mogelijk maken. Zo geven we ‘het goede voorbeeld’ op het gebied van samenwerking en
inclusiviteit: iedereen kan en mag meedoen.
Bovenstaande zaken en de vorige twee peilers willen we de komende jaren nog verder
uitbreiden. We willen Timmerdorp Groningen nog inclusiever, socialer en maatschappelijker
maken. Hieronder volgen onze plannen voor het aankomende jaar voor een inclusiever en meer
divers Timmerdorp.

Dit jaar zijn we een samenwerking gestart met Humanitas. Met hen willen we de volgende
opties verkennen:
 Het bieden van (werk)ervaringsplekken voor nieuwkomers in Nederland. Dit door hen
als begeleider mee te laten werken tijdens Timmerdorp. Zo komen ze in aanraking met
nieuwe mensen, oefenen ze de Nederlandse taal en cultuur, en ondersteunen we hen in
de sociale ontwikkeling & taalontwikkeling. Voor dit jaar denken we aan een pilot met
max. 25 nieuwkomers met indien nodig begeleiding. In overleg met Humanitas maken
we een selectie, waarbij we verwachten dat deze begeleiders minimaal 2 dagen
meehelpen en in ieder geval de Engelse taal (liefst deels Nederlands) machtig zijn.
 Het bieden van (gratis) tickets voor 25 kinderen van nieuwkomers. De doelstelling is
hetzelfde: we willen deze kinderen de kans geven om in aanraking te komen met de
Nederlandse cultuur en taal. Ook willen we zorgen dat ze leeftijdsgenootjes ontmoeten
en gewoon een weekje kind kunnen zijn. Ook hier maken we samen met Humanitas
een selectie om deze proef goed te laten verlopen, waarbij we inzetten op kinderen die
de Nederlandse taal (deels) machtig zijn.
 Het bieden van (gratis) tickets voor 15 ‘jonge mantelzorgers’. Dit is binnen Humanitas
een specifieke groep kinderen, van 9-12 jaar die thuis een grote verantwoordelijkheid
hebben. Wij willen zorgen dat deze kinderen een weekje gewoon kind kunnen zijn zoals
hun leeftijdsgenootjes.
 We onderzoeken samen of we (professionele) begeleiders kunnen vinden (bijvoorbeeld
uit het bestand van Humanitas) die bovenstaande drie groepen kunnen begeleiden
en/of die in kunnen springen tijdens Timmerdorp als onze reguliere begeleiders (veelal
ouders en andere vrijwilligers) er niet uitkomen.
Al met al helpt deze stap niet alleen bovenstaande doelgroepen om aansluiting te vinden bij de
rest van de samenleving. Hiermee maken we de wereld van de bestaande deelnemers ook
meer divers. Op deze manier verwachten wij dat Timmerdorp inclusiever wordt en daarmee een
betere afspiegeling vormt van de samenleving.

Een andere ontwikkeling van de afgelopen drie jaar is dat wij merken dat de hoogopgeleide
goedverdienende ouders vaak als eerste tickets kopen, wat ervoor kan zorgen dat deze groep
oververtegenwoordigd raakt. Wij willen er graag voor zorgen dat Timmerdorp een zo divers en
inclusief mogelijk palet aan deelnemers heeft (zowel de begeleiders als de kinderen). Arm, rijk,
jong, oud, hoog- en laagopgeleid en ga zo maar door.
Daarom is het streven om 30-40 kinderen uit minderbedeelde gezinnen mee te laten doen aan
Timmerdorp, voor wie deelname niet per se vanzelfsprekend is. Dit zit hem deels in de kosten

van een kaartje, maar ook deels in de toegankelijkheid (hoogopgeleide ouders in een veilige
situatie kunnen gemakkelijker tickets kopen dan ouders die elke dag problemen het hoofd
moeten bieden).







Er zijn uiteenlopende educatieve en maatschappelijke activiteiten zoals het bouwen
van een zonneboiler, een natuurexcursie naar de vloeivelden met een bioloog, het
maken van het Timmerdorpjournaal, dansen, yoga, zelf instrumenten maken van
restmateriaal, een ruilmarkt, werken met een lasersnijder, karren bouwen, sporten en
veel meer onder begeleiding van enthousiaste professionals.
Deze activiteiten willen we dit jaar mogelijk uitbreiden met educatieve (spel)elementen
die kinderen meer leren over democratische besluitvorming en over de deliberatieve
democratie. In een deliberatieve democratie kunnen inwoners naast het stemmen op
partijen, ook in gesprek gaan met politici en experts.

Timmerdorp Groningen heeft als streven om zo duurzaam mogelijk te worden. Het
afgelopen jaar is daar al een begin mee gemaakt: er waren composttoiletten in plaats
van chemische toiletten en bijna al het hout is na afloop door diverse instellingen en
particulieren hergebruikt.

De organisatie van dit evenement heeft uiteraard ook een financiële kant. De eerste drie edities
van Timmerdorp Groningen zijn mogelijk gemaakt door het inschrijfgeld van de kinderen, een
bijdrage van de gemeente Groningen, sponsoring door vele bedrijven en natuurlijk de inzet van
alle vrijwilligers. In principe zijn dit allemaal eenmalige bijdragen, waardoor het elk jaar weer
spannend is of het door kan gaan. We hebben besloten om de toegangsprijs van Timmerdorp in
2017 te verhogen van €25,- naar €35,- (voor vier dagen), omdat we veel ‘klachten’ kregen van
ouders die het te goedkoop vonden. En omdat dit ons iets meer financiële zekerheid geeft.
Tegelijk willen we er natuurlijk middels bovenstaande voor zorgen dat gezinnen voor wie dit
soort bedragen te hoog zijn, toch kunnen deelnemen.
Om van Timmerdorp Groningen een duurzaam en jaarlijks terugkerend evenement te maken
zijn wij op zoek naar structurele relaties met partners, sponsoren en subsidiënten. Een groot
deel daarvan kan in natura (geld en materialen) zijn, maar om de organisatie draaiende te
houden en de continuïteit te garanderen is er ook structureel een gedeelte “echt” geld nodig.

Timmerdorp Groningen valt onder Stichting MF050, Van Brakelplein 22, 9726 HC Groningen (KvK:
56198779). Bezoekadres organisatie is Boterdiep 63, 9712 LK Groningen.
Contactpersoon: Jan Willem Wennekes / 06 44836363 / janwillem@timmerdorpgroningen.nl

