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...een digitaal spel waarmee KEaRN op een speelse manier thema's bespreekbaar 
maakt. BAAS wordt gespeeld via een app, ontwikkeld door én voor kinderen van 8 
tot 12 jaar. Deze app staat op tablets waarmee de kinderen BAAS op straat spelen. 
Er wordt een digitaal hondje uitgelaten in de buurt. In het spel zie je het digitale 
beeld over de werkelijkheid heen (Augmented Reality). Tijdens het spelen moeten 
op verschillende plaatsen vragen worden beantwoord. Door deze antwoorden 
ontstaat er inzicht in hoe zij een bepaald thema beleven.  
 
Het spel is erop gericht om samen met kinderen en buurtbewoners verschillende 
thema’s aan de orde te laten komen, zoals samenleven, elkaar leren kennen en 

kansen om mee te doen. Daarnaast is het natuurlijk heel leuk! 

Alle dorpen in Tytsjerksteradiel  
en Achtkarspelen zijn bezocht door Bonny!  

kinderen hebben BAAS gespeeld 

Thema’s in 2019: 

 Armoede 

 Gezonde leefstijl 

 Je leefomgeving 

Woensdag 20 november 2019 was het zover: het BAAS Kennis Festival! Op 
de 30e viering van de internationale Dag van de rechten van het kind was 
MFC De Balstien in Noardburgum gevuld met kinderen die dit met elkaar 
vierden. 
 
Vol enthousiasme deden de kinderen mee aan de workshop improvisatie 
theater: op je gevoel theater maken! Buiten was het mistig, maar door de 
kunstwerken die tijdens de graffiti workshop werden gemaakt, was het 
direct weer fleurig. Tijdens de kinderrechten quiz werd duidelijk dat 
kinderen zich er goed van bewust zijn, dat het niet voor alle kinderen 
normaal is om buiten te kunnen spelen. Iedereen was het er over eens dat 
dat wel zou moeten. Net als het recht op eten, drinken, goed onderwijs 
maar vooral liefde en aandacht. Het pannenkoeken bakken was een groot 
feest, ook al was het soms best een uitdaging om ze mooi rond te krijgen. 
 
De kinderen, hun ouders, de vrijwilligers en de medewerkers van KEaRN 
kijken terug op een geslaagd en vooral heel gezellig festival. KEaRN is trots 
en dankbaar dat we dit mochten organiseren! 
 

 

Kinderen hebben recht op..... hier een aantal van de ingeleverde 

kaartjes! 



 

…
 
Met de ideeën die na het spelen van BAAS door de kinderen worden 
aangedragen, gaan we aan de slag. Belangrijk hierbij is, dat de kinderen zelf 
zoveel mogelijk de leiding krijgen over de uitvoering. 
In Tytsjerksteradiel is er in december een inzamelingsactie georganiseerd voor 
de kleding- en speelgoedbank in Burgum.  
 

Hier doen maar liefst 600 kinderen aan mee!!  

 

Na afloop van het spelen van BAAS worden 
de ideeën verzameld en kunnen kinderen 
via de cijferketting aangeven welk cijfer 

ze BAAS geven.  

KINDEREN BEOORDEELDEN BAAS GEMIDDELD MET EEN 

Wil je op de hoogte blijven van BAAS? 

Kijk dan op www.kearn.nl/baas 
 

of mail naar baas@kearn.nl 

Ook in 2020 zijn we weer met BAAS in de 
straten van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 
te vinden.  
 
Wil je dat we BAAS ook bij jou komen spelen? 

Neem dan contact met ons op!  

 
Voor de praktische ondersteuning tijdens het spelen van BAAS in de straat, zij we op zoek naar vrijwilligers. 
Je verzorgt o.a. de koffie en thee voor de ouders, maar deelt ook de tablets en veiligheidsvestjes uit. 
 
Ook zoeken we enthousiaste vrijwilligers om de kinderen te ondersteunen bij de uitwerking van hun ideeën. 

Vind je het leuk om voor en met kinderen (uit jouw dorp) te werken, neem dan contact met ons op!  

Voor vragen en meer informatie over 
bijvoorbeeld het kindpakket of minima 

regelingen kunt u terecht bij: 

Monique Hoekstra 
T: 0511 – 465200  

(ma t/m do tussen 09.00 en 13.00 uur)  

E: monique.hoekstra@kearn.nl 

 


