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De ‘levensgrote’ [verrijdbare] poppenvilla biedt kinderen 

een ontmoetingsplek om nieuwe vriendjes te maken 

[extravert]. Kinderen kunnen zich ook terugtrekken in 

hun eigen wereld [introvert], samen met hun dierbare 

poppen, knuffels en auto’s. Poppenvilla met design 

interieur | een auto-hellingbaan | opbergladen. Architect 

Marianne Charbonneau | Canada: "Oh wow! No plastic, 

no pink, no shapeless design that takes kids for idiots… 

Just a simple and clean design.” 

 
 

Poppenvilla in de centrale hotellobby en het restaurant 

van DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station. 

General Manager Caroline Receveur: “De poppenvilla is 

bizar mooi!”. Front of House Manager Lotte Dijkmans van 

Gunst: “Het lijkt wel alsof kinderen weten dat het hier om 

een heel hoogwaardig speelmeubel gaat, ze gaan zo 

netjes met de poppenvilla om! Het opruimen van de kids 

corner vraagt aanzienlijk minder tijd van ons dan 

voorheen.” 

 
 

Poppenvilla’s bij Adelante Zorggroep Valkenburg voor 

haar therapeutische peutergroepen en kleuterklassen: 

“De villa waar onze kinderen met een [meervoudige en|of 

fysieke] beperking met hun eigen pop of auto in kunnen 

spelen heeft een meerwaarde. Er is herkenbaarheid en 

vertrouwdheid. Een veilige omgeving is een 

basisvoorwaarde om te komen tot spelen en leren. De 

villa op wielen en op kindhoogte en de handzame 

meubels zijn fantastisch voor hen.” 
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Poppenvilla by Liliane leading 

 

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 
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     GZ-psycholoog Stankiewicz: “De poppenvilla is een heel 

fijn middel om contact te maken met kinderen, zeker 

met hen die zich verbaal moeilijk uiten. De villa wordt 

ingezet voor problemen op het gebied van hechting, 

misbruik, geweld, gedragsproblemen, verwaarlozing.” 

Orthopedagoog | speltherapeut Cora van Schaik: “Binnen 

families, in huis, dient het voor een kind veilig te zijn om 

zich te kunnen ontwikkelen. Bij kinderen die dat 

ontberen kan er opgeruimd gaan worden. De poppenvilla 

ondersteunt dit cleaningproces.” 
 

 Het grootste avontuur dat kinderen in een hotel kunnen 

aangaan, is het vinden van nieuwe [internationale] 

vriendjes. Verse vriendschappen verslaan de verveling in 

de hospitality-wereld van de volwassenen. Het is gedaan 

met het zwerven door het hotel of over het cruiseschip. 

Vanaf nu maken kinderen in hotels met elkaar één 

verhaal. Een taalbarrière is nu geen rem meer op hun 

nieuwe ontmoetingen | via de poppenvilla kunnen ze 

woordeloos met elkaar communiceren. Spel is hun 

universele taal. 
 

 Alliantie Kind in Gezin: “De poppenvilla is een uniek 

speelmeubel dat de drempel om met kinderen in contact 

te komen sterk verlaagt.” ……………………………………… 

Ineke en Ingrid Stemfoort van 2getR Rucphen: “Wij als 

gezinshuisouders komen oorspronkelijk uit het 

basisonderwijs en hebben in de loop van 20 jaar al heel 

wat spelmateriaal voorbij zien komen. Echter deze 

prachtige, doordachte, degelijke poppenvilla staat met 

stip bovenaan de lijst van duurzame en uitnodigende 

materialen!!” 
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