
Roefelen is het Vlaamse woord voor 
kennismaken met, onderzoeken of 
ontdekken van iets nieuws. Tijdens 
een roefeldag mogen kinderen 
tussen de 7 en 12 jaar een kijkje 
nemen achter de schermen van 
allerlei verschillende bedrijven, 
instellingen en verenigingen. Ze 
mogen dan zelf naar binnen bij de 
brandweer, dierenarts of de toneel-
vereniging in de schouwburg 
enzovoorts. Zo ervaren kinderen 
van dichtbij wat volwassenen doen 
tijdens hun werk en vrijetijds-
besteding. Ze kunnen er ook actief 
iets doen en meehelpen.
Door deelname aan een roefeldag 
komen duizenden kinderen op een 
ongedwongen manier in contact met 
de wereld van volwassenen en leren 
zij elkaar en de samenleving beter 
kennen. Dit bevordert tegelijk het 
contact tussen kinderen en volwas-
senen hetgeen een positieve invloed 
heeft op het samenleven in de buurt.

Kinderen vinden roefelen geweldig. 
Naast het plezier beleven, oriënteren 
kinderen zich spelenderwijs op de 
wereld om hen heen. De positieve 
ervaringen die de kinderen tijdens 
het roefelen opdoen in kunnen bij 
een latere school- en beroepskeuze 
een stimulerende rol spelen.

Roefelen is voor ALLE kinderen. 
Volgens het Sociaal Planbureau zijn 
in Nederland 273.000 kinderen 
‘sociaal uitgesloten’. Juist voor deze 
groep is roefelen een goede manier 
om maatschappelijke participatie te 
bevorderen. Deze kinderen hebben 
naast school weinig ontplooiings-
kansen. Door deel te nemen aan het 
roefelen krijgen ook deze kinderen 
positieve ervaringen. Kinderwerkers, 
scholen en vrijwilligers spannen zich 
extra in om ook deze kinderen mee 
te laten roefelen.

Het roefelen is een landelijke 
activiteit, maar wordt georgani-
seerd door lokale roefelcomités. Een 
roefelcomité bestaat uit enthousiaste 
vrijwilligers die deze dag in hun eigen 
gemeente, stad of dorp opzetten. 
Dit doen zij samen met scholen, 
kinderwerkers, bedrijven en instel-
lingen. Het roefelcomité zoekt zo veel 
mogelijk bedrijven en instellingen, 
waar kinderen kunnen roefelen. 
Ook zorgen zij dat zo veel mogelijk 
kinderen mee kunnen doen. 
Veel vrijwilligers uit de buurt helpen 
mee met de begeleiding en bij het 
vervoer van kinderen naar roefel-
plekken bij bedrijven en instellingen. 
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Tijdens roefeldagen zetten jaarlijks 
duizenden bedrijven en instellingen 
hun deuren open voor groepjes 
kinderen en hun begeleiders. 
Kinderen kunnen zo ervaren wat 
mensen voor hun werk doen in dat 
bedrijf en van heel dichtbij de wereld 
van de grote mensen meebeleven. 
Het is voor kinderen geweldig om 
een dag mee te lopen in de wereld 
van volwassenen en het is voor 
bedrijven vaak een verrassing om 
hun organisatie eens door kinder-
ogen te zien. 

Roefelen bestaat al sinds 1993 en is 
oorspronkelijk door Jantje Beton in 
Nederland geïntroduceerd vanuit 
Vlaanderen. Sinds 2011 ondersteunt 
het Landelijk Steunpunt Roefelen de 
lokale Roefelcomités. 

Op verschillende manieren kunt u 
meedoen met het roefelen: 

Het succes van een roefeldag valt of 
staat met het enthousiasme en de 
inzet van lokale roefelcomités. 
Wordt er in uw gemeente nog niet 

geroefeld en wilt u zich daarvoor 
inzetten? Of wilt u als vrijwilliger 
meehelpen om de kinderen een 
leuke dag te bezorgen? Alles is 
mogelijk! Doe met ons mee, zodat 
wij er samen voor kunnen zorgen 
dat zoveel mogelijk kinderen in 
Nederland kunnen roefelen. Het 
enthousiasme van kinderen voor 
het roefelen is geweldig om te zien!

Bedrijven of instellingen kunnen een 
steentje bijdragen door roefelplaats 
te zijn voor groepjes kinderen. 
Het biedt hen een unieke kans om 
hun bedrijf te presenteren, informatie 
over te dragen en maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen. Door u bij 
een lokaal Roefelcomité aan te 
melden als roefelbedrijf kunt u op 
een positieve manier iets goeds 
doen voor de kinderen in uw 
 omgeving. 

 
Voor haar inkomsten is de Stichting 
Roefelen afhankelijk van de steun 
� nanciering door het bedrijfsleven 
en projectsubsidies. U kunt het 
Roefelen � nancieel ondersteunen 
of sponsoren via de Stichting 
Roefelen. We vermelden dan uw 
organisatie of bedrijfsnaam op de 
website www.roefelen.nl.
Ook is het mogelijk om op lokaal 
niveau een bijdrage te leveren aan 
het welslagen van een roefeldag in 
uw gemeente. Wellicht dat u 
bijvoorbeeld vergaderruimte kunt 
aanbieden aan het Roefelcomité, 
helpen bij het vervoer van de 
kinderen of u kunt kopieerkosten 
voor uw rekening nemen of alle 
kinderen voorzien van een leuk 
aandenken aan de dag. 
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Uw bijdrage is op ieder niveau van 
harte welkom. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met uw lokale 
Roefelcomité. 
Op de website www.roefelen.nl ziet 
u de plaatsen waar een Roefelcomité 
actief is. 

Contactgegevens van het roefelcomité in uw buurt:

Het Landelijk Steunpunt Roefelen valt onder de Stichting Roefelen te Amsterdam KvK nummer 52873188

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door 

Met dank diverse Roefelcomitees voor hun input en foto's.

Mocht u naar aanleiding van deze 
brochure nog vragen hebben of wilt 
u het Roefelen sponsoren, helpen of 
anderzijds ondersteunen? Fantastisch! 
Wij voorzien u graag van meer 
 informatie via onze website 
www.roefelen.nl of neem gerust 
contact op met Anke Meijer van het 
Landelijk Steunpunt Roefelen op 
telefoonnummer (020) 663 28 82 of 
via info@roefelen.nl. Of met het 
Roefelcomité in uw gemeente 
(zie onderstaande gegevens).

Hopelijk tot ziens als roefelcomitélid, 
roefelbedrijf, vrijwilliger of als 
sponsor van het roefelen. Namens 
de kinderen alvast hartelijk dank!
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