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True Friend daagt kinderen
van groepen 7 en 8 uit om mee te puzzelen

Vrienden maken Escaperoom samen nóg spannender
Geldrop-Mierlo, 17 november 2021 - Je vrijwillig samen laten opsluiten en dan zo snel
mogelijk proberen te ontsnappen… Dat is de aantrekkingskracht van een bezoekje aan de
escaperoom. En de kinderen uit groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Geldrop-Mierlo
hebben daar blijkbaar oren naar. Het animo voor de aankomende True Friend Challenge, in
Escaperoom Geldrop, op vrijdagmiddag 26 november, blijkt zó groot dat er nu zelfs een extra
gelegenheid komt, op vrijdag 10 december.
Het bezoek aan Escaperoom Geldrop (locatie: Vlier 16c), is de nieuwste uitdaging in de reeks
van True Friend Challenges. Daarbij ontdekken alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 in
Geldrop-Mierlo het hele schooljaar door hoeveel ‘jouw stukje Nederland en jij elkaar te
bieden hebben’. True Friend, een initiatief van diverse lokale partijen in Geldrop-Mierlo, is de
organisator van de ontsnappingsmiddag.

‘Vette’ puzzel bedenken
Het wordt zeker geen gewoon bezoek aan de escaperoom. Want voor deze gelegenheid
krijgen de kinderen meteen ook een speciaal kijkje achter de schermen – iets wat eigenaar
Jef van Stratum normaal nooit doet. ‘De Escaperoom, die draait om geheime codes en
puzzels. Daar wil je natuurlijk niks van prijsgeven’, vertelt hij. ‘Maar voor de True Friends maak
ik graag een uitzondering, want ik heb daarna ook hun hulp nodig om de Escaperoom nog
spannender te maken.’ Op beide middagen krijgen de deelnemers namelijk de uitdaging
om ook zelf een nieuwe puzzel te verzinnen, voor een toekomstige ‘ontsnappingskamer’. Jef
verwacht er veel van: ‘’Wie beter dan deze kinderen kunnen verzinnen wat leeftijdgenootjes
straks “vet” vinden om uit te puzzelen? Ik kijk enorm uit naar onze samenwerking.’

Denkwerk van vriendenteams
Alles draait bij True Friend (www.true-friend.nl) om het thema ‘echte vriendschap’. Een thema
dat kinderen erg bezighoudt en tegelijkertijd symbool staat voor de gezamenlijke kracht van
een gezonde, open samenleving. En ook nu is dat de inspiratiebron, bij het bezoek aan de
escaperoom. Alle onderdelen die middag vragen immers om samenwerking, om volledig
kunnen bouwen op elkaar en om je vooral ook durven uitspreken. Wethouder Rob van
Otterdijk (onder andere Onderwijs, Cultuur): ‘Dit wordt echt een Challenge die de kinderen
samen moeten aangaan, als vrienden. Allereest om samen uit een bestaande escaperoom
te ontsnappen. Maar dat ze daarnaast zelf een ontsnappingsspel moeten verzinnen, dat
vraagt om teamwork. En dat Jef hun denkwerk vervolgens ook echt gaat omzetten naar een
nieuwe ontsnappingskamer, dat vind ik een unieke motivatie voor al die vriendenteams.’

Storm aan aanmeldingen
Meedoen aan deze Challenge is zoals iedere keer gratis voor alle basisscholieren in de 2
hoogste groepen in Geldrop-Mierlo. Aanmelden kan via www.true-friend.nl en de
gelijknamige app. Door een storm van aanmeldingen is de middag van 26 november al vol,
maar er zijn nog kaartjes voor de extra middag, op 10 december. Beide middagen
beginnen om 15.30 uur en duren tot 17.30 uur.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer info over True Friend en deze
Challenge kunt u contact opnemen met Jill Ubachs, projectleider True Friend, via jill@truefriend.nl of 06 1266 45 65

