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Hun lievelingspoppen van 30 cm vervullen voor kinderen 

dikwijls een grote hechtings- en vertrouwensfunctie. 

Voor hen is de Poppenvilla op wielen  op kindhoogte |

gebouwd. Met een design interieur  auto-hellingbaan  | |

drie opbergladen. De poppenvilla voor uit-huis-

geplaatste kinderen in gezinshuizen en 

pleegzorggezinnen appelleert - onder meer - aan een 

gevoel van eigenwaarde. 

 
 

"Wij als gezinshuisouders komen oorspronkelijk uit het 

basisonderwijs en hebben in de loop der jaren al heel wat 

spelmateriaal voorbij zien komen. Echter deze prachtige, 

doordachte, degelijke poppenvilla staat met stip 

bovenaan de lijst van duurzame en uitnodigende 

materialen!! We zien en horen allerlei spel, van situaties 

met huiselijk geweld tot prinsessenfeesten....". 

Gezinshuisouders Stemfoort  Gezinshuis 2getR Rucphen. |
 

 

Alliantie Kind in Gezin  inhuisplaatsen.nu: "De |

poppenvilla is een uniek speelmeubel dat de drempel om 

met kinderen in contact te komen sterk verlaagt. De 

poppenvilla verrijkt hun spel door de fantasie en 

creativiteit te prikkelen en samenspel te stimuleren.” 

Gezinshuizen aangesloten bij een Alliantiepartner komen 

in aanmerking voor de donatie van een poppenvilla. 

Aanvragen via http://rudolphstichting.nl/poppenvilla 
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Exterieur ■ lengte 120 x breedte 60 x hoogte 128 cm ■ 43 kilo  

■ dubbel blank gelakt multiplex berken ■ daknok massief beuken  

■ 3 verdiepingen ■ 2 spiltrappen ■ 7 kamers ■ 4 open deuren  

■ metalen keukenrail met 8 ophanghaakjes ■ 3 laden van 19 x 28 x 7 

cm ■ 3 wandschappen met plexiglas-opzetranden ■ aluminium 

garderoberoede van 60 cm ■ wandspiegel in badkamer ■ 2 dakplaten 

van geperforeerd roestvrijstaal ■ 4 metalen wielen met voetremmen  

■ auto-hellingbaan van multiplex berken en massief beuken 

 

Interieur ■ schommel ■ kinderbed met bedtextiel ■ aanrecht  

■ 6 stoelen ■ zitbank [3-persoons] ■ eettafel ■ bureau | PC-tafel   

■ boekenkast ■ garderobekast  ■ badkamermeubel ■ 2-persoons bed 

met bedtextiel ■ douche ■ toilet ■ 1-persoons bed met bedtextiel 
 

 

  

  
 

 

CE  |  European and US standards for safety EN 71-1 EN 71-2 EN 71-3 ASTM F 963-11 Reach | CABE 
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“Wij zien zo ongelofelijk de waarde van spel bij deze 

getraumatiseerde kinderen. Geweldig dat de poppenvilla 

tot dit spel uitnodigt, dat daardoor dingen benoemd 

worden. Wie weet wat voor een belangrijke rol de villa in 

de verwerking speelt!! Het is een geweldig gezicht om de 

kinderen samen te zien spelen."  Gezinshuis. |

 
 

 
"Voor het meisje en de 8-jarige jongen in ons gezin is de 

poppenvilla belangrijk. Zij kampen met 

hechtingsproblematiek en trauma's, opgelopen door 

veelvuldige afwijzingen. We merken dat dit in het 

poppenspel vaak naar voren komt.” Gezinshuis Luesink | 

Doetinchem. 

 
 

 
"'Onze' kinderen beleven veel speelplezier aan de 

poppenvilla en als het moet, kun je er zelfs in 

wegkruipen en slapen :) De poppenvilla is een plek om te 

schuilen." Miriam Erlings van Deurse  gezinshuisouder |

GezinsKring, een woon- en werkgemeenschap van 

gezinshuisouders en betrokkenen. 
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