
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
VERSLAG	  
	  
Eerste	  Archikidz	  Rotterdam	  zeer	  geslaagd	  
Rotterdam	  23	  mei	  2012	  
	  
Zaterdag	  12	  mei	  2012	  vond	  de	  eerste	  Archikidz	  Rotterdam	  plaats.	  Meer	  dan	  260	  kinderen	  
kwamen	  naar	  LP2	  in	  Las	  Palmas	  om	  hun	  droomhuis	  te	  bouwen	  onder	  begeleiding	  van	  
architecten.	  Na	  afloop	  werd	  getest	  of	  hun	  creatie	  wel	  bleef	  drijven	  in	  de	  speciaal	  gebouwde	  
rivier	  van	  20	  meter	  lang	  die	  door	  de	  zaal	  liep.	  
	  
Tijdens	  het	  wachten	  op	  het	  startsein	  werden	  de	  kinderen	  en	  de	  ouders	  vermaakt	  door	  de	  
Downtown	  Drippers,	  een	  bandje	  van	  drie	  elfjarige	  jongens	  die	  stoere	  covers	  van	  Herman	  
Brood	  en	  de	  Rolling	  Stones	  speelden.	  De	  kinderen	  werden	  door	  de	  handy-‐mannen,	  
herkenbaar	  aan	  hun	  blauwe	  overall,	  naar	  een	  tafel	  gebracht	  waar	  een	  architect	  al	  op	  ze	  
wachtte.	  	  
	  
Schooltv-‐presentator	  Jurre	  Bosman	  introduceerde	  de	  jury	  en	  het	  thema	  en	  vertelde	  hoe	  de	  
middag	  ging	  verlopen.	  De	  kinderen	  gingen	  vervolgens	  met	  pen	  en	  papier	  aan	  de	  slag	  om	  een	  
ontwerp	  te	  maken,	  waarbij	  de	  architect	  ze	  met	  raad	  en	  daad	  bijstond.	  Vervolgens	  moest	  er	  
echt	  gebouwd	  worden.	  De	  handy-‐mannen	  (m/v),	  die	  het	  gevaarlijke	  gereedschap	  als	  
stanleymessen	  in	  handen	  hadden,	  werkten	  zich	  in	  het	  zweet	  om	  zwembaden	  uit	  te	  snijden,	  
zaken	  doormidden	  te	  zagen	  en	  constructief	  advies	  te	  geven.	  
	  
Aan	  het	  einde	  van	  de	  middag	  koos	  een	  deskundige	  jury	  de	  twintig	  mooiste	  maquettes	  uit.	  De	  
jury	  bestond	  uit	  Ankie	  Stam	  (Waterstudio),	  Pim	  Peters	  (IMd	  Raadgevende	  Ingenieurs),	  
Claudia	  Heimensen	  (Dura	  Vermeer)	  en	  Dirk	  Jan	  Postel	  (Kraaijvanger).	  In	  het	  najaar	  van	  2012	  
worden	  deze	  winnende	  droomhuizen	  tentoongesteld,	  informatie	  hierover	  wordt	  later	  
bekendgemaakt.	  De	  ouders,	  die	  die	  middag	  gratis	  naar	  de	  film	  in	  LantarenVenster	  of	  met	  
korting	  naar	  het	  Fotomuseum	  konden,	  stonden	  inmiddels	  al	  reikhalzend	  langs	  de	  kant	  te	  
kijken	  om	  te	  zien	  wat	  hun	  kinderen	  hadden	  gebouwd.	  
	  
De	  vrijwilligers	  werden	  aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  door	  sponsor	  Ecophon	  in	  het	  zonnetje	  
gezet	  met	  een	  borrel.	  Na	  een	  gezamenlijke	  maaltijd	  werd	  de	  dansvloer	  geopend.	  
	  
	   	  



Organisatie	  
Deze	  dag	  is	  geheel	  mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  enthousiaste	  inzet	  van	  vrijwilligers	  en	  
sponsors.	  
In	  januari	  2012	  werd	  Stichting	  Archikidz	  Rotterdam	  opgericht,	  met	  een	  bestuur	  van	  vier	  
personen	  (en	  een	  vacature).	  	  Zij	  startten	  onmiddellijk	  met	  het	  werven	  van	  meer	  vrijwilligers	  
en	  sponsoren	  via	  met	  name	  hun	  persoonlijke	  netwerk	  en	  social	  media.	  Binnen	  enkele	  weken	  
ontstond	  een	  flinke	  organisatie.	  Uiteindelijk	  hebben	  23	  mensen	  zich	  geheel	  belangeloos	  
ingezet	  om	  deze	  dag	  te	  organiseren.	  Daarnaast	  hebben	  op	  de	  dag	  zelf	  nog	  zo’n	  65	  personen	  
zich	  vrijwillig	  ingezet:	  45	  architecten	  en	  20	  andere	  vrijwilligers.	  	  
Archikidz	  komt	  gedurende	  het	  hele	  jaar	  ook	  langs	  op	  bij	  basisscholen	  en	  BSO’s:	  Archikidz	  on	  
Tour.	  Onder	  begeleiding	  van	  een	  architect	  bouwen	  ongeveer	  25	  kinderen	  per	  groep	  aan	  hun	  
gebouw.	  Voor	  het	  najaar	  van	  2012	  staat	  een	  workshop	  in	  samenwerking	  met	  Villa	  Zebra	  
gepland.	  
	  
Fondsen	  en	  sponsors	  Archikidz	  2012	  
Hoofdsponsors:	  Daniël	  van	  de	  Vorm	  Stichting,	  Modulyss,	  Saint	  Gobain	  
Overige	  sponsors:	  Kingspan,	  Inbo,	  Heembouw,	  Komplot,	  Di’Organyzed,	  LantarenVenster,	  
Fotomuseum	  Rotterdam,	  Mecanoo,	  BNA	  Kring	  Rijnmond,	  IMd	  Raadgevende	  Ingenieurs,	  
Peacock,	  Academie	  van	  Bouwkunst	  
	  
Archikidz	  in	  2013	  
Voor	  het	  voorjaar	  van	  2013	  staat	  de	  volgende	  Archikidz	  Rotterdam	  gepland.	  De	  datum	  wordt	  
in	  het	  begin	  van	  volgend	  jaar	  bekendgemaakt.	  De	  Stichting	  hoopt	  dat	  er	  dan	  net	  zoveel,	  en	  
zo	  mogelijk	  nog	  meer	  kinderen	  aan	  deze	  gratis	  middag	  meedoen.	  	  
De	  basis	  is	  in	  elk	  geval	  gelegd.	  De	  organisatie	  heeft	  ervaring	  opgedaan,	  de	  materialen	  zijn	  in	  
huis,	  de	  website,	  Facebook-‐	  en	  Hyvespagina	  zijn	  operationeel	  en	  Archikidz	  is	  nu	  bekend	  in	  de	  
stad,	  bij	  de	  BSO’s,	  scholen,	  ouders	  en	  diverse	  organisaties	  die	  met	  kinderen	  werken.	  	  
	  
Achtergrond	  
Archikidz	  vindt	  sinds	  meer	  dan	  tien	  jaar	  plaats	  in	  Amsterdam.	  Zaandam,	  Buenos	  Aires	  en	  
Barcelona	  volgden,	  en	  sinds	  2012	  doet	  Rotterdam	  ook	  mee.	  Ook	  zijn	  er	  plannen	  voor	  
Australie.	  	  Gebruik	  makend	  van	  deze	  nationale	  en	  internationale	  ervaring	  werd	  Archikidz	  
Rotterdam	  2012	  toch	  een	  typisch	  Rotterdams	  evenement	  met	  een	  bijbehorend	  Rotterdams	  
thema:	  drijvend	  huis.	  
	  
Foto’s	  
Via	  www.archikidzrotterdam.com/fotoos-‐film.html	  kun	  je	  foto’s	  van	  deze	  dag	  bekijken.	  
	  
Meer	  informatie	  
www.archikidzrotterdam.com	  
www.facebook.com/archikidzrotterdam	  
twitter.com/archikidzrdam	  
info@archikidzrotterdam.com	  
	  
	  


