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Borculo, 1 juni 2016 
 
Persbericht 
 
Help Speeltuin de Koppel mee vernieuwen 
 
Speeltuin De Koppel is al meer dan 60 jaar een begrip in Borculo en omstreken. De speeltuin heeft 
een prominente plaats in de woonwijk De Koppel, die deze jaren flink op de schop gaat. 
Parallel aan deze grootscheepse renovatie van de woonwijk wordt de speeltuin ook grondig 
aangepakt. Dat is nodig omdat de meeste toestellen er al weer vele jaren staan, en verouderd zijn. 
Daarom is het bestuur van Speeltuinvereniging De Koppel druk bezig met plannen om er weer een 
compleet nieuwe speeltuin van te maken. Een speeltuin waar jong én oud vele jaren van kunnen 
genieten. Om de vernieuwing te kunnen bekostigen wordt onder andere gebruik gemaakt van het 
populaire crowdfunding.  
 
Stel je voor: kinderen die op de diverse toestellen al spelend en ontdekkend hun creativiteit 
ontwikkelen, lekker in beweging komen en sociaal bezig zijn. En ouderen die uit hun isolement 
komen en op de eveneens te plaatsen senioren-beweegtoestellen lekker actief zijn en daarbij op een 
natuurlijke wijze integreren met de jeugd. Sociale cohesie heet dat met enkele mooie woorden. Dat 
is wat Speeltuin de Koppel wil bewerkstelligen met het vernieuwen van de speeltuin. Inwoners van 
Borculo en de gemeente Berkelland kunnen hierbij helpen met een heuse crowdfunding actie.  
 
De plannen zijn al behoorlijk ver gevorderd. Naast de vele uren werk die flink wat vrijwilligers hier al 
in gestoken hebben en nog zullen steken, is er veel geld voor nodig. Naast de bijdrage die de 
gemeente Berkelland al doet, zijn van diverse fondsen al voor een mooi bedrag aan toezeggingen 
ontvangen. “Maar we zijn er nog niet helemaal”, aldus penningmeester Mels van Rijsewijk. Om het 
laatste gat te dichten wordt crowdfunding ingezet. Met crowdfunding kunnen mensen op een online 
platform geld doneren omdat ze het project een warm hart toe dragen. Iedereen mag helemaal zelf 
weten hoeveel geld je stort. En je hebt zelf de keuze of je de gift anoniem doet of openbaar maakt. 
Wat zou het geweldig zijn als Borculo en omgeving samen dit project tot een succes maken. 
Belangstellenden kunnen deelgenoot worden van dit mooie project door een donatie te doen via 
www.funding-spelen.nl en dan te klikken op het project “Vernieuwen speeltuin de Koppel”.  
 
Het bedrag dat het bestuur binnen de afgesproken periode van 1 juni tot 25 augustus 2016 op deze 
wijze hoopt binnen te halen is € 10.000,00. Een heel bedrag, maar met vele kleintjes die één grote 
maken, moet het lukken. Speeltuinvereniging De Koppel gaat er voor!  
 

De vraag van Speeltuinvereniging De Koppel luidt:  
Helpt u ons mee om van deze zandvlakte een fantastische speelplek te maken? 
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