
Kleur in de tuin ook in de winter
 
Stichting Een Slingertouw in 
Nijmegen organiseert jaarlijks een 
schoolverlatersprogramma voor de 
naburige basisschool'De Lanteerne'. 
Ais thema is in de zomer van 2003 

gekozen voor een moza"iekproject in 
de educatieve natuurtuin van Een 
Slingertouw. 
Het idee bij di t project is dat de kin
deren iets van zichzelf konden 
achterlaten. Ter insp irat ie zijn er 
fotoboeken van vlinders en and ere 
in secten neergelegd . 
De kinderen hebben schetsen 
gem aakt die buiten uit de hand op 
stoeptegels van soxso cm zijn gete
kend. Met restpartijen tegels zijn de 
kinderen de tekeningen gaan inleg
gen. De tegels zijn op de bovenkant 
van m uurtjes gemetseld waardoo r er 
banken zijn ontstaan. 
Het beste is om vorstbestendige 
tegel s te gebruiken, maar d ie hebben 
vaak minder kleur. Er is een tegell ij m 
voor buiten gebruikt waar de stu kjes 
opgeplakt zijn . Het geheel is afge
voegd met cement waar als experi
ment 10% waterglas is toegevoegd. 
Dit om het cement waterdicht te 
maken en kapotv riezen van de tegels 
te voorkomen. Moza"ieken tegen een 
muu r zij n minde r vorstgevoelig, 
omd at het water weg kan lopen . 
De kinderen hebben er vol overgave 
aan gewerkt, kwamen zelfs na school
tijd om hun moz areken af te maken. 
Het resultaat is echt verrassend. Het 
geeft detuin een enorme meer
waarde en kleur, ook in de wi nter. 
Het buiten werken met kinderen geeft 
een sfeer die binnen op geen enkele 
manier is na te bootsen. 
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Judith Everse 
Stichting Een Slingertouw 
Florence Nightingalestr. 1 

6543 I<T Nijmegen 
024-3733716 
e-mail: info@slingertouw.nl 

Een Slingertouw is een 
Nijmeegse stichting die een 
gebouw en een educatieve 
natuurtuin exploiteert waar 
een verbinding wordt gelegd 
tussen zorg, wereldorientat ie, 
opvang en dienstverlening aan 
kinderen. Meer informatie over 
de act iviteiten van Een Slinger
touw: wvvw.slingertouw.nl 

In het wintemumme r van Oase 
(2002) is een artikel gepubliceerd 
over de educatieve natuurtuin 
van Een Slingertouw (biz. 6-8). 
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