Hutten-bouwpakketten; gereedschap niet nodig
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Het concept Palènpa
Veilig en makkelijk hutten bouwen voor optimaal speelplezier, zonder gereedschap. Hutten bouwen is een
activiteit die al snel moeilijk kan worden, en daarom minder interessant. Met de bouwpakketten van Palènpa
kunnen hutten met de hand in elkaar gezet worden. De pakketten bestaan uit palen en panelen die met bouten
en vleugelmoeren aan elkaar vastgezet worden. Het opbouwen duurt ongeveer 1,5 uur, het afbouwen ongeveer
een half uur. De pakketten zijn talloze malen te gebruiken en zorgen daarom voor veel bouw- en speelplezier.

Meer dan alleen plezier
Hutten bouwen is een grote uitdaging voor een kind, deze uitdaging pakken kinderen samen aan, buiten.
Motorisch wordt een kind uitgedaagd, door het plaatsen en vastmaken van de verschillende panelen. En
natuurlijk door het klimmen en kruipen in en op de hut. Maar ook de sociale vaardigheden worden ontwikkeld,
kinderen moeten samenwerken en lastige taken volbrengen. Dit kan alleen als er overlegd en samengewerkt
wordt. En dan staat de hut, met toren. Het resultaat mag er zijn. Kinderen zijn trots en vertellen over hun
prestatie, je ziet hun zelfvertrouwen toenemen tijdens het proces en ze hebben al een grote glimlach op hun
gezicht voordat ze met de hutten gaan spelen. Tijdens het spelen komen fantasieën tot leven. Ridders,
prinsessen en krokodillen zijn personages die regelmatig bij hutten gezien worden. Klaar met spelen? Dan
wordt er samen weer afgebouwd en opgeruimd, als een team.

Mogelijkheden
De hutten van Palènpa zijn bouwpakketten, kant en klaar. Zo zitten in een basispakket drie hutten, een toren,
drie bruggen (om van hut naar hut te gaan), vier ladders en drie gereedschapskistjes met bouten en moeren.
Uiteraard komt het pakket met handleiding waarin aangegeven wordt hoe je veilig bouwt. Of je kijkt online de
instructie video. Een basispakket kan gebruikt worden door acht à tien kinderen, met een begeleider en zijn te
koop of te huur.
Palènpa heeft ook een eigen park, Palènpa Park, gevestigd in Nieuw-Vennep. Hier kunnen groepen kinderen
terecht om hutten te bouwen. Iedere groep krijgt een eigen bouwkavel met partytent en picknicktafel. Een
ideale plek voor gezinnen, verjaardagfeestjes, schoolreisjes of andere groepsactiviteiten voor kinderen tussen
de vier en veertien jaar.

Aanrader voor ouderwets spelen
Lekker hutten bouwen, kinderen zijn er gek op. Door de bouwpakketten van Palènpa kunnen kinderen
makkelijker mooie en veilige hutten bouwen. Het hele moeilijke van het bouwen is weg, maar de uitdaging
blijft. Kinderen steken hun handen uit de mouwen, werken samen en spelen vol trots met hun bouwwerk.
Genieten voor zowel volwassene als kind.

Meer informatie: www.palenpa.nl
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