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Wat is het TOY Project?

Het Project ‘Together Old and Young’ (Oud en Jong Samen; TOY) (2012 – 2014) 
is gericht op het samen brengen van jonge kinderen (tot negen jaar oud) en 
oudere mensen, zodat ze van en met elkaar kunnen leren, en dat ze elkaar 
kunnen leren kennen en samen plezier kunnen hebben. Dat is intergenerationeel 
leren. TOY,  een twee jarig project, wordt gefinancierd door het Lifelong Learning 
Programme – Grundtvig van de Europese Commssie en wordt uitgevoerd door 
negen partner organisaties in zeven landen:

“In de Westerse Wereld leven kinderen gescheiden van 
oude mensen. Behalve met familieleden komen ze niet in 
contact met oude mensen. Dus dit is een manier om ze 
samen te brengen met oude mensen, anders dan alleen met 
grootouders. Voor de ouderen betekent het iets nieuws, het 
brengt nieuw leven in hun leven” —Leila, coordinator, “De Dobbelsteen:    
                                                                                                        jong ontmoet oud”, Nederland                                                                           

Ierland:                                                         Dublin Institute of Technology

Italie:                                        Lunaria

                       Retesalute

Nederland:               International Child Development Initiatives

Polen:                Comenius Foundation

Portugal:                   University of Aveiro

Slovenie:                            Educational Research Institute

Spanje:                Universitat de Lleida

           Municipality of Lleida

Sinds 2012 onderzoekt het TOY project initiatieven waarin oudere mensen en 
jonge kinderen samen komen in culturele en creatieve activiteiten of activiteiten 
in de natuur. Publicaties over hoe TOY intergenerationeel leren beschouwt en 
andere informatie is beschikbaar via www.toyproject.net  
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Kunst, Cultuur en Creativiteit           Natuur, Buitenspelen en Leren

Om meer te weten te komen over hoe jonge kinderen en 

ouderen samen leren en wat ze hier van vinden, hebben 

de TOY partners 21 activiteiten bezocht, de deelnemers 

ontmoet en hen gevraagd naar hun ervaringen.

Een reis door Europa over intergenerationeel leren 

5

Ierland
The Way We Were 
If You Were in my Shoes
Trauma Teddies 

Portugal
From 8 to 80 years Old 
Intergenerational Sports Activity

Recognising You

Spanja
Regina’s Tale 
Volunteering and Ecology
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Polen
The Academy of Super Grandmothers
and SuperGrandfathers 
Flying Grannies 

Slovenie
From 0 to 100 – Together 
Scouts and Older People Together
Tree of Generations

Italie
Tales from a Village
Older People and Children Together 
Hortus Urbis 
Grandparents in the Library

Nederland
Voorlees projecten.
Schooltuin in Leiden 
Allemaal samen onder een dak
De Dobbelsteen: jong ontmoet oud 



Ierland
Creatieve mogelijkheden voor ouderen en kinderen om bij te dragen aan de samenleving.
Voorbeelden van projecten: 
The Way We Were project. Jonge kinderen en ouderen onderzoeken de plaatselijke 
geschiedenis door het onderzoeken van voorwerpen van vroeger.
If You Were in my Shoes project Een kunst project met deelnemers van 5 tot 86 jaar oud.
The Trauma Teddies project. Kinderen en oudere vrijwilligers maken zogenaamde ‘trauma 
teddy beren’ om kinderen te helpen die in de ambulance naar het ziekenhuis moeten.

Nederland
Actieve deelname van oudere vrijwilligers in gemeenschaps projecten om zo de zaadjes 
te planten voor een meer inclusieve, sociale samenleving.
Voorbeelden van projecten: 
Voorlees projecten. Oudere vrijwilligers zijn actief in door de bibliotheek ondersteunde 
activiteiten om de liefde voor lezen onder kinderen te stimuleren.
Schooltuin in Leiden.Oudere vrijwilligers werken samen met kinderen in schooltuinen.
Allemaal samen onder een dak. Heel jonge kinderen en oude mensen zingen liedjes 
in een bejaardenhuis, waar ook een kinderdagopvang is gehuisvest.
De Dobbelsteen: jong ontmoet oud. Vijf en zesjarige kinderen van een basisschool 
bezoeken ouderen in een bejaardenhuis en doen samen activiteiten.

Polen
Grootouders en oudere vrijwilligers in actie om jonge kinderen kunst en cultuur bij te 
brengen.
Voorbeelden van projecten:
The Academy of Super grandmothers and Super grandfathers. Een school voor 
grootouders om meer te leren over hun rol als grootouders en vrijwilligerswerk met 
kinderen.
Flying Grannies. Oudere vrijwilligers schrijven en treden op met verhalen en gedichten 
op plekken waar kinderen verblijven. 

Slovenie
Kinderen en ouderen leren van elkaar en hebben plezier samen.
Voorbeelden van projecten: 
From 0 to 100 – together. 7 en 8 jarige basisschool kinderen doen creatieve activiteiten 
in een bejaardenhuis.
Scouts and Older People together. Een padvindersgroep bezoekt een bejaardenhuis 
waar kinderen en ouderen samen scouting vaardigheden leren en spelletjes doen.
Tree of Generations. Kinderen, hun ouders en grootouders worden gestimuleerd om 
samen creative vrijetijds bestedingen te doen in de voorschoolse opvang.
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Italie
Tuinieren, kunst, cultuur: allerlei middelen worden ingezet om intergenerationeel leren 
te stimuleren.
Voorbeelden van projecten: 
Tales from a Village. Een door de plaatselijke burgemeester geleid creatief antwoord 
op een recente aardbeving. Kinderen en ouderen doen een straat optreden en maken 
een film over handenarbeid technieken en manieren van leven in de jaren 50 in het 
dorp Poggio Pincenze.
Older People and Children Together. Een intergenerationeel centrum dat een dagopvang 
voor kinderen van 0 tot 3 jaar combineert met een bejaardenhuis. 
Hortus Urbis. Een educatieve, intergenerationele stadstuin ter vernieuwing van een 
historische plek, die bovendien milieu bewustzijn moet stimuleren.
Grandparents in the Library. Oudere vrijwilligers organiseren een schoolbibliotheek 
en lezen en discussieren over boeken met kinderen.

Spanje
 Jonge kinderen en ouderen zetten hun vaardigheden in om de toekomst van beide 
generaties te dienen.
Voorbeelden van projecten: 
Regina’s Tale. Ouderen vertellen verhalen aan kinderen in de bibliotheek.
Volunteering and Ecology. Kinderen van een plaatselijk speelcentrum en oudere 
vrijwilligers uit een bejaardenhuis leren samen over het milieu middels ICT. 

Portugal 
Dialoog tussen generaties om contact te stimuleren, om betekenisvolle relaties op te 
bouwen en om sociale cohesie te bevorderen.
Voorbeelden van projecten: 
Recognising You. Jonge basisschool kinderen hebben een briefwisseling met ouderen 
in een bejaardenhuis.
From 8 to 80 years old. Bijeenkomsten en vrijetijds activiteiten worden georganiseerd 
door een kleuterschool en een nabij bejaardenhuis.
Intergenerational Sports Activity.  Een gezamenlijke buitensport activiteit voor kinderen 
van een kleuterschool en een nabij bejaardenhuis.

Meer informatie over de 21 voorbeelden kunt u vinden in de tabel aan het eind van deze publicatie 

en op de TOY website www.toyproject.net .
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Het delen van ervaringen: de beste beloning

Wat betekent het om 91 jaar oud te zijn voor een kind van 5?

Verbeterd welzijn voor allen

Door nieuw en veelvuldig contact met kinderen, geven ouderen aan dat ze zich 
gewaardeerd voelen, en dat zee en bijdrage leveren aan de samenleving. Dit 
gevoel geeft ze ook nieuwe energie en draagt bij aan hun algemene gezondheid 
en welzijn. Beide generaties hebben ook veel aan het samen plezier maken in 
gezamenlijke activiteiten en hierdoor leren ze over elkaars leven en worden 
bepaalde stereotype ideeën over leeftijd en identiteit uitgedaagd.

“Ze geloven dat ze hebben gedaan in hun leven wat van hen verwacht 
werd en dat ze nu geen waarde meer hebben. We moeten dit idee 
bevechten!” 
—Leonor, coordinator en facilitator, “Recognising   you”, Portugal

“Vrijwilligerswerk met kinderen geeft me veel plezier. Ik bring hun 
evenveel vreugde als zij mij” 
—Rita, oudere vrijwilliger, 74 jaar, “Voorlees Middag”, Nederland

“We hebben meer zelfvertrouwen en zijn gewoon blijer” 
 —Oudere vrijwilliger, Academy of Super Grandmothers and Super Grandfathers, Polen

Het uitdagen van stereotype ideeën

“We merken vaak dat kinderen niet weten wat oud zijn betekent, veel 
kinderen hebben negatieve ideeen bij het word ‘oud’, bijvoorbeeld dood, 
ziekte, trillende handen, pensioenering, rolstoel, vergeetachtigheid”
—Tadeja, workshop organisator), project “From 0 to 100 – Together”, Slovenie
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Samen plezier maken

“We kunnen weer kinderlijk zijn, 
simple dingen zijn weer lollig, en 
dingen telkens weer herhalen 

kan weer grappig zijn”
—Chris, 65 jaar, “Tree of Generations”, Slovenie

“We kunnen weer kinderlijk zijn, 
simple dingen zijn weer lollig, en 
dingen telkens weer herhalen 

kan weer grappig zijn”
—Chris, 65 jaar, “Tree of Generations”, Slovenie
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Samen “cultiveren”

 Samen leren vergroot de solidariteit tussen jong en oud

Solidariteit tussen generaties is een van de voornaamste voordelen die zowel 
kinderen als ouderen halen uit het samen leren. Dit proces heeft tijd nodig. In 
alle initiatieven wordt dezelfde motivatie gedeeld: instellingen zouden meer 
open moeten staan voor de plaatselijke gemeenschap zodat activiteiten zoals 
het bezoeken van kinderen aan bejaardenhuizen een gewoon iets wordt.

“Zorgen voor de toekomst betekent zorgen 
voor de toekomst van het land, het milieu… 
Ik zie de tuinen als een voorbeeld van een 
intergenerationeel verbond om hoop te herstellen 
voor de toekomst van volgende generaties”
 —Meg, ouder vrijwilliger, 55 jaar, “Hortus Urbis”, Italie

“Het is heel speciaal om in huizen te komen 
waar mensen uit andere culturen leven. We 
worden vaak geconfronteerd met vooroordelen 
over deze mensen. De vooroordelen worden 
uitgedaagd door deze ervaringen. Ik weet dat ik 
anders geen contact zou hebben met mensen 
van allochtone afkomst.” —Renata, oudere vrijwilliger, 56 years 

old, “Voorlees Expres”, Nederland
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Het gaat allemaal om het leren van 
de waarde van delen, solidariteit, 

respect en het accepteren van 
anderen.—Vânia, moeder van een 4 

jarige deelnemer    aan “From 8 to 80” 

“

“
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3
Alle wijsheid in een heel kleine “worm”

Oudere mensen zijn de hoeders van kennis

Onderwijs vaardigheden en het delen van hun hobbies, zoals het introduceren 
van plaatselijke geschiedenis aan kinderen door het onderzoeken van voorwerpen 
of tuineren, voedsel productie en koken, laten zien hoe behulpzaam de 
levenservaringen van ouderen kunnen zijn voor kinderen. 

“Grootouders vertellen ons dingen die werden 
gedaan in het verleden. De opa van Arianne 
vertelde ons hoe dingen werden hersteld, want 
toen werd niks weggegooid. Ze hadden vroeger 
geen Playstation! Ze speelden met allerlei andere 
dingen toen.” —Een groep van 6 en 7 jarigen in, “A territory is told through 

art, music and theatre and traditional crafts”, Italie 

“Als kinderen voor het eerst naar de tuin komen 
en hun handen in de aarde stoppen zien zee 
en worm en schreeuwen: een worm, een worm! 
Dan leggen we ze uit dat wormen goed zijn voor 
de tuin. Als ze dan een volgende keer komen, 
tellen de kinderen de wormen die ze vinden en 
zeggen bijvoorbeeld: oh, ik heb twee wormen en 
jij hebt er maar een...” — Heleen, oudere vrijwilliger en coordinator, 

66 jaar, “Schooltuin Leiden Noord”, Nederland
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Mensen leren van alles 
gedurende het leven en het 
is positief om de kans te 
hebben dit te delen met de 
jonge kinderen
— José Luis, oudere vrijwilliger, 72 jaar, 

“Volunteering and ecology”, Spanje

“

“
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Tijd om contact te maken, face to face 

Grootouders hebben een belangrijke rol in het leven van 
kinderen

Er kan geen twijfel over bestaan dat een grootouder (-figuur) een enorme 
waarde kan hebben voor het leren en de ontwikkeling  van kinderen. Oudere 
mensen geloven dat door intergenerationele activiteiten ze affectie, structuur, 
tijd en gerichte, kalme aandacht kunnen geven aan jonge kinderen (iets wat 
voor ouders in deze gejaagde tijden soms onder druk komt te staan, maar wat 
wel zeer nodig is voor kinderen). 

“Als je een vader of moeder bent, wordt je zo 

overwelmd door andere zaken dat je niet echt tijd 

kunt doorbrengen met je kind. Maar nu hebben 

we deze mogelijkheid wel. Het is het grootste 

privilege dat je als opa of oma hebt.”  —Darja, oma, 56 

jaar, “Tree of generations”, Slovenie

“Veel kinderen zijn hier naar toe verhuisd en leven 

niet meer in de buurt van hun opa’s en oma’s. 

Dus is het erg leuk en goed voor ze dat ze hier 

met oudere mensen in contact kunnen komen” 
—Directuer van een school, “The Trauma Teddies”, Ierland
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Je hebt ook een soort 
grootouder functie. Voor bijna 
alle kinderen is dat geweldig. 
Je bent er een uur. Je bent er 
alleen voor de kinderen. Het 
is altijd feest. Maar je kan ook 

grenzen stellen.
 —Carla, vrijwilliger, 65 jaar, 

“Project Voorlees Expres”, Nederland

“

“
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Samen kennis ontwikkelen

Zowel kinderen als ouderen kunnen bijdragen

Een belangrijke conclusie van het TOY project is dat het begrip ‘leren’ uitgebreid 
moet worden naar de bijdrages van zowel kinderen als ouderen. Door hun 
interacties en relaties met elkaar, kunnen jonge kinderen en oudere mensen 
samen kennis ontwikkelen.  

“Cristina, mijn dochter, realiseert zich dat er 

verschillende stadia zijn in het leven en dat de 

tijd snel voorbij gaat.” 
—Luísa, moeder van 9 jarige deelnemer, “Recognising You”, Portugal

 “Ik denk dat ik van kinderen leer hoe de 

natuur je kan verrassen, dus nu kijk ik met 

andere ogen naar dingen.”
—Heleen, oudere vrijwilliger en coordinator, 66 jaar, 

“Schooltuin Leiden Noord”, Nederland
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“De kinderen brachten een andere 
dynamiek ,  ze  waren  n ie t  zo 
terughoudend. Ze waren het gewend 
om dingen te maken. Ze brachten een 
fijne onschuld en vitaliteit. En ze zeiden 
echt grappige dingen.”
—Coordinator, “If You Were in My Shoes”, Ierland
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Together Old and Young (Jong en Oud Samen): het 
is een succesverhaal!

Leiders, coordinatoren, praktijk mensen en ouder vrijwilligers zijn zeer gedreven 
en gecommitteerd aan interegenerationele activiteiten en staan open voor 
vernieuwing en leren. Ze laten een flexibele, speelse en niet-veroordelende 
houding zien. Dit lijken cruciale attributen voor het succes van intergenerationele 
activiteiten. 

Een goeie planning en voorbereiding zijn ook essentieel. Daaronder valt ook het 
praten met beide leeftijdsgroepen over wat ze van elkaar kunnen verwachten 
en samen praten over hun ervaringen. Als de wensen van kinderen en ouderen 
worden meegenomen in de planning van volgende activiteiten, zullen ze nog 
enthousiaster deelnemen.  

Tussenpersonen, zoals bijvoorbeeld pedagogische medewerkers in de 
kinderopvang, verzorgers in de ouderenzorg, leerkrachten, oudere vrijwilligers en 
ouders kunnen een rol spelen in het bouwen van bruggen tussen de generaties.  

“Je moet contact stimuleren, je moet een goed 

voorbeeld zijn, je moet activiteiten organiseren 

die ‘werken’ voor beide generaties, en je moet 

weten wat de interesses, vaardigheden en 

ontwikkeling is van beide generaties.”
—Leila, Coordinator, “De Dobbelsteen: Jong ontmoet oud”, Nederland. 

Vele leeftijdsgroepen, waaronder ouders van kinderen, familieleden en 
professionals van alle leeftijden, nemen actief deel in intergenerationele activiteiten 
onderzocht in zeven Europese landen, wat  aangeeft dat alle generaties betrokken 
kunnen zijn in en voordeel kunnen hebben van het samen leren.
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We zijn trots om mee te doen in 
het opniew weven van het tapijt der 
generaties. De draden komen weer 
samen!”
— Voorzitter van NnRHA, “If You Were in My Shoes”, Ierland

“ 



Together Old and Young
 bouwt leeftijdsvriendelijke 

gemeenschappen! 

Together Old and Young (TOY- Jong en Oud Samen) stimuleert het 
samenbrengen van jonge kinderen en oudere mensen. Door het delen 
van ervaringen hebben ze plezier, leren ze van elkaar en ontwikkelen 
ze betekenisvolle relaties. 

www.toyproject.net


