
Een weekje meebouwen aan Na
turErlebniskaume (schoolspeel
plaats en natuurtuin) in Dieten
hofen (Bayern) van 7 tim 12 april 
2003 
Wat is er nu leuker voor een ecolo
gisch hovenier dan het creeren van 
een speelse natuurtuin met en voor 
kinderen en in samenwerking met 
ouders, onderwijzers en dorpsbewo
ners en vrijwilligers? Als extra bij
komstigheid was er in het werkweek
je ook nog het Internationale karak
ter; naast vrijwilJigers uit andere 
delen van Duitsland, Oostenrijk, 
Schotland en Nederland (totaal 16 
mensen) waren er ook zelfs mede
werkers uit Irak (vanuit het plaatselij
ke asielzoekerscentrum). Dat roept 
bij mij al snel het gevoel op van dat 
we allemaal EEN zijn en grens en 
taalverschil ergens een vergissing is 
sinds Babylon. Voordat ik afreisde 
naar Duitsland had ik al steeds het 
(liefdes)liedje in m'n hoofd .. .Ich bin 
wie du ... En ik moest ook telkens 
den ken aan dar 'statement' van 
Kennedy toen die eens in BerJijn was 
en zei: "Ich bin ein Berliner ... " 
Daarom verklaarde ik mezelf ook 
maar in Dietenhofen aan de plaatse
lijke bevolking als een Dietenhofe
ner. Door dit te doen voelde ik me 
werkelijk ook steeds meer EEN en 

maakte een vreemde extase en 
opwinding zich van mij meester 
(rnede waardoor ik zelfs nauwelijks 
kon slapen). Ondanks dat barstte ik 
van de energie en kreeg ik ook steeds 
meer energie. Een mirakel was dat ik 
gedurende deze week niets merkte 
van mijn tennisarmen, rugklachten of 
hoofdpijn en verstuikte pink, terwijl 
ik nota bene voor het bouwen van 
muren de hele dag met zware en 
grote zandstenen in de weer was?' 
Taal leek eerst een barriere en die 
"Deutsche Sprache" had mij er bijna 
van weerhouden om mee te gaan 
naar Duitsland maar met stoute 
schoenen aan, hand -en voetenwerk, 
veel omschrijven en switchen tussen 
Engels en (steenkolen)Duits kwarn er 
toch wei de ene steen op de.ander, 
Met de projectleiders Reinhard Witt 
en Sigrun Lobst kon het ook niet 
stuk. Weliswaar natuurlijk ook door 
hun ervaring met dit soort projecten, 
maar vooral door hun aanmoediging 
en vertrouwen in de mensen/kinderen 
om hun heen liep alles zeer goed en 
geolied. Er was zo'n fijne groeps
energie dat er, naar mijn idee. niets 
mis kon gaan en ieder zich verant
woordelijk voor de ander voelde. Als 
bijvoorbeeld een kraan met stenen de 
hoek om kwam zetten, tussen kinde
ren en volwassenen door, werd je 
onmiddellijk van aile kanten voor 
gevaar gewaarschuwd. Het gaf een 
familiegevoel en het idee van waar 
wij als mensen toe in staat zijn en 
hoe prettig het kan zijn speels en in 
vertrouwen met elkaar bezig te zijn 
met en voor kinderen, Voor mij was 
het geen toeval toen ik hoorde dat uit 
Dietenhofen Playrnobil afkornstig is 
en van de 5000 bewoners er zo'n 400 
daar hun "employment" in vinden. 
Deze mensen zijn al gericht op kin
derspel en, of dat al niet genoeg is 
(en dat is het in mijn idee ook nooit) 
kiezen ze hier nu ook nog eens voor 
een geweldige kinderspeelnatuurtuin. 
En waar je je op richt, dat creeer je! 
Volgens mij werkt het ook nog zo; 
hoe meer je voor kinderen en kinder
spel doet hoe meer het kind in jezelf 
naar boven komt en je het speelse 
kleine kind in jezelf geneest. (Het 
kind dat vaak zn verwondering, 
speelsheid en onbevangenheid heeft 

verioren in zijn gang naar "vol was
senheid".) Het plezier dat bij zo'n 
gebeuren terugkornt wil ik delen met 
iedereen en gun ik zo graag andere 
mensen/kinderen. 
Ik sprak hierover met een Duitse 
leraar van de school aldaar en ik had 
het er over dat alles energie is en dat 
als je iets geeft aan de wereld - als 
spel voor kinderen via Playrnobil 
(ook al is dit mede uit cornmerciele 
overweging ) dit ook weer naar 
Dietenhofen terugkomt en dar dat 
misschien wel eens de reden is waar
om rnensen (zelfs uit Nederland) zich 
vrijwilJig inzetten voor zon Schul
hof-NaturErlebnisRaum. Leuk vind 
ik het nog te vermelden dat ik hoorde 
van hem dat hij samen met andere 
leraren en leraressen benefietconcer
ten had gegeven om geld op te halen 
voor die 'Schulhofe', Ook dat is 
speelsheid. Uit dankbaarheid voor 
onze inzet die week, welke ze aan 
aile kanten al aan ons hadden laten 
blijken (o.a. via goede verzorging en 
heerlijk voedsel) kregen we ook nog 
een feestavond aangeboden (met 
feestelijk eten, bier en worst natuur
lijk) en een concert met als laatste 
nurnmer "with a little help from my 
friends" (The Beatles). 
Kan je dan nog weI van "werk" spre
ken?"? In die week was het in ieder 
geval ... Leela, Life is just a play ... 

PS. Helaas was de pijn in m'n armen 
en pink weer snel terug in Nederland 
en in mn dagelijks ... werk. Er gaat 
toch weer even wat mis. .In mn een
tje die speelse energie oppakken is 
toch wei lastig! Op een dag moet het 
kwartje eens vallen en kan ik m' n 
broodwinning van alle kanten speels 
beleven. Het lukt me alsteeds beter. 
Hasan Gadellaa 

zomer 2003 


