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Doel
Kinderen in de basisschoolleeftijd maken kennis met het 
proces van ontwerpen en bouwen van hun eigen droomhuis of 
gebouw. 
Onder begeleiding van architecten denken kinderen na over 
hun droomhuis, luchtkasteel of fantasiebouwwerk, 
geïnspireerd op een thema en bouwen een maquette van hun 
ontwerp.

Voor wie 
De Stichting Archikidz Enschede biedt een gratis 
architectuurworkshop aan kinderen van 7 – 12 jaar. Er is 
plaats voor ongeveer 100 kinderen uit alle lagen van de 
bevolking, die via scholen geworven zullen worden.

De gedachten achter Archikidz
Archikidz zal in navolging van Amsterdam, Rotterdam, Bergen, 
Buenos Aires en Sydney nu ook plaatsvinden in Enschede.
Kinderen in grote steden spelen in toenemende mate meer 
binnenshuis en het fysieke spelen en creatief bezig zijn 
vermindert. Zandkastelen, kleurpotloden, blokken en 
boomhutten hebben plaats gemaakt voor playstations, tablets 
en televisie. 
Archikidz wil kinderen van 7-12 jaar weer in aanraking 
brengen met hun creativiteit en handvaardigheid.
Gedurende een zaterdagmiddag worden de kinderen op een 
speelse manier uitgedaagd samen te werken, te overleggen, 
naar elkaar te luisteren en persoonlijke keuzes te maken om 
uiteindelijk met een eigen maquette naar huis te gaan.

De workshop
De workshop vindt plaats in Enschede op een goed bereikbare 
locatie, die op inspirerende wijze aangekleed en ingericht is, 
passend bij het thema. 
Na een ludiek ontvangst worden de kinderen uitgenodigd na 
te denken over hun eigen (droom)huis, ~straat of ~buurt, 
opdat ze bewust worden van alle overwegingen en aspecten 
die gepaard gaan met het scheppen van een mooie en prettige 
leefomgeving.
Aan de hand van een thema werken ze individueel of in 
groepjes aan hun ontwerp, passend in het thema van die dag. 
Veel verschillende bouw- en knutselmaterialen staan tot hun 
beschikking, evenals steun bij het verwezenlijken van hun 
ontwerp.
Bij dit alles zullen ze ondersteund worden door architecten en 
andere vrijwillige creatieve helpers.
Een voor kinderen bekende acteur zal de middag aan elkaar 
praten en mede zorg dragen voor een vrolijke en ontspannen 
sfeer, want Archikidz moet vooral leuk zijn!

Veiligheid en de inwendige mens
Archikidz Enschede vindt de fysieke en sociale veiligheid van 
de kinderen heel belangrijk. Dat betekent dat de locatie 
overzichtelijk is en dat er extra vrijwilligers rondlopen om de 
kinderen in de gaten te houden en aanspreekpunt zijn voor 
kleine en grote vragen, anders dan op het gebied van bouwen.
Ook worden de deelnemers en vrijwilligers gedurende de 
middag voorzien van drinken en lekkere hapjes.
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