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EEN ENTHOUSIASTE KLANT!

BIJ EDUGRO KOOP JE OOK
SPELMATERIAAL VOOR OUDEREN
‘Elke keer als ik mensen bij elkaar zie, gezellig rond een spel van ons, word
ik ook een klein beetje gelukkig. Het is de lach, het plezier dat ons elke dag
weer motiveert. Dat is het mooie’. Paul Ruijgrok en Louis Bakker startten
samen vier jaar geleden SpelPlus.
Spelplus had Edugro al direct bij de start gevon-

maar dat deze vaak ook niet geschikt waren. Puz-

den. Hun favoriet sinds 2012 is de Senso Geluid en

zelstukjes waren te klein, speelborden niet groot

Senso Gewicht van Beleduc. In 2014 lukte het om

genoeg, de behoefte aan passend spelmateriaal

ook binnen het assortiment van Hape een favoriet

bleek heel groot te zijn. Kinderspelletjes voor ou-

te vinden en dat is de Pallina twee jaar later nog

deren, dat raakt ook de mensen om hen heen. Nie-

steeds. Paul en Louis leggen het ontstaan van hun

mand vindt het leuk als hun familielid een puzzel

bedrijf aan ons uit.
‘In 2012 spraken wij een vriendin die in een verzor-

sen uitstraling hebben, duurzaam en tastbaar zijn.

gingshuis werkte met kinderspelletjes die niet pas-

Kwaliteit staat bij ons dus altijd voorop. Tegelijker-

send waren bij de leefwereld van ouderen. De spel-

tijd is het ook mooi om de verbinding te zoeken

letjes lagen verstoft in de kast en mensen kozen

tussen grootouders en kleinkinderen, op zoek gaan

voor de televisie. Dat was ons moment. We ontdek-

naar spellen waar ze samen mee zouden kunnen
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ten dat in de meeste verzorgingshuizen geen vermaak is speciaal ontwikkeld
voor ouderen
of mensen met
een beperking.
Maar juist deze

het vermogen
te bewegen

spelen. Hiermee komen we soms in een tweestrijd,
maar

het

is

ons bij Edugro
gelukt om hiervoor de juiste
spellen te se-

Bewegen vertraagt het proces van
ouder worden. Door de juiste oefeningen
blijft het lichaam sterk en soepel
en de geest helder en scherp.

lecteren.

groep mensen heeft behoefte aan samenzijn, aan

De selectie vergt een bepaalde manier van kijken:

interactie en aan waardigheid en respect. Wij rie-

het moet aantrekkelijk, degelijk en eenvoudig zijn.

pen SpelPlus in het leven en denken en handelen

Behalve het milieu is voor ons het sociale aspect

een spel als anderen hebben bij het spelen van een

sindsdien in de geest van deze toch vaak vergeten

belangrijk. Als het kan, laten we onze spelletjes ma-

spel. Nogmaals, die lach, daar doen we het voor.’

groep. Ouderen zijn ons DNA’.

ken in een sociale werkplaats. Dat is echt geweldig.

We zagen dat er niet alleen weinig spelletjes waren,

Daar zien we hetzelfde plezier bij het maken van
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