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Maria og Michael var på besøg i 2 uger i september. Der fik vi for en privat donation installeret endnu en reol, vi 

bragte ting, der kan sælges i en legetøjsbutik og vi fik indkøbt en fladskærm og en DVD afspiller. 

Efter et par dage fik vi startet 

en ’børnebio’, der viste film hver 

eftermiddag med et variende antal 

deltagere. Endvidere var der åbent for at 

børn kunne komme og lege nogle timer 

om formiddagen. Prisen for at deltage 

blev sat til noget meget lavt og der var 

interesserede børn, der kunne sidde og 

vente i flere timer på at komme til. 

Vores store problem var arbejdet med de 

voksne. Deres forståelse af legetøjets 

muligheder, deres opfattelse af egen 

funktion, deres samspil med børnene og 

deres evne til at opfatte børnenes reaktioner. Vi har jo hele tiden sagt at det ikke ville blive nemt. MEN der er vi 

blevet overraskede. For at sige det lige ud: Det er UTROLIGT svært – op ad bakke! 

Vi har derfor ændret holdning. Børnene vil gerne 

lege med legetøjet. Og derfor vil vi satse på at 

sælge i små portioner fra en mindre salgsmontre, 

samtidig præsentere det der kan sælges i 

radioudsendelser, der også vil virke som reklame 

for børnehuset. Så vil vi invitere børn og voksne i 

børnehuset til at få introduceret det legetøj de 

har købt. Dertil kommer, at vi vil invitere unge 

mennesker, til en prøvetid, så vi kan vælge dem 

der forstår opgaven, at facilitere leg.  

Målet er at kunne tage et billede som 

det til venstre.  

Vi håber snart at kunne komme med 

flere spændende nyheder.  

Vi opfordrer jer alle til at være medlem 

af gruppen watoto.dk på facebook og 

dele vores opdateringer med jeres 

venner 
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