
 

Kinderen van Yes! Kinderopvang houden de buurt schoon! 
 
De bs0-kinderen van de locatie Frits Vogelstraat van Yes! Kinderopvang trekken er regelmatig 
met elkaar op uit om in de buurt afval te rapen. Dit doen de kinderen op initiatief van 
BeestenBende. De kinderen vinden het leuk, blijven betrokken bij het milieu en de buurt blijft 
schoon. En als klap op de vuurpijl mogen de kinderen binnenkort als dank naar het 
Dolfinarium!  
 
Met een grijper op pad 
Afgelopen januari hebben de kinderen een bijeenkomst van de BeestenBende gehad waarin 
werd uitgelegd hoe belangrijk het is om de buurt waar je woont schoon te houden. De 
pedagogisch medewerkers en de kinderen waren gelijk enthousiast! En nu gaan de kinderen één 
keer in de twee weken samen met een pedagogisch medewerker en een knijper op pad voor de 
BeestenBende. De pedagogisch medewerkers nemen een vuilnis mee waarin het straatvuil 
gegooid kan worden. Zo zorgen ze ervoor dat het geen beestenbende wordt in de buurt.  
 
BeestenBende 
De BeestenBende is een speciale club voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar die 
helpen bij het schoonhouden van hun eigen buurt. Pedagogisch medewerker Miranda vertelt: 
‘Na de bijeenkomst waren de kinderen direct enthousiast. Zeker omdat er werd benadrukt hoe 
belangrijk het voor dieren is om de straten schoon te houden. Dus als we weggaan zeggen de 
kinderen ook dat we dit voor de dieren doen. De route die we lopen is iedere keer weer anders. 
Zo wordt de hele buurt rondom de locatie gelopen.’ 
 
Dolfinarium 
Om het voor de kinderen extra relevant te maken is er een duidelijke link met de dierenwereld, 
doordat BeestenBende intensief samenwerkt met het Dolfinarium. Net zoals de medewerkers 
van het Dolfinarium namelijk zorgen voor het welzijn van de zeezoogdieren, zo zorgen 
BeestenBenders voor het welzijn van hun eigen buurt en de dieren die daarin leven. En als dank 
voor de inzet mogen de kinderen binnenkort een hele dag naar het Dolfinarium! Wat een feest! 
 
BSO Yes! Kinderopvang 
Op de bso-locatie Frits Vogelstraat genieten kinderen van geweldig leuke BSO-tijd! Er worden 
leuke activiteiten en uitjes georganiseerd en er is een mooie natuurtuin waar kinderen heerlijk 
in kunnen spelen. Op de website www.yeskinderopvang.nl vindt u meer informatie over de bso 
en Yes! Kinderopvang.  
 
EINDE PERSBERICHT 
 
Foto 

 

http://www.yeskinderopvang.nl/


 

 

 
Met een stoere pet, een hesje en een knijper gaan de kinderen op pad om het straatvuil op te 
ruimen. 
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