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Sociaal werken met sport
in de openbare ruimte
In Amsterdam ZuidOost staat sinds vijf
jaar een NBM-park,
waar de sport calisthenics kan worden
beoefend. Het gaat
hier echter niet alleen
om sport.

Kijk voor een filmpje
over het NMB park
in Amsterdam op
platformbuitenspelen.nl
Calisthenics
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Juan Pedro ziet calisthenics als middel om veran-
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initiatiefnemers in Amsterdam niet alleen de

len, niet alleen als coach tijdens het sporten,

sport beoefenen, maar ook als middel gebrui-
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Brian Juan Pedro is namens NBM Parks zeker

het trainen ga, zijn ze daarna moe. Ze gaan naar
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Amsterdam. Hij benadrukt het sociale aspect
van het stangenpark. “Het park is voor iedereen.

Geen onderhoud

We gaan nadrukkelijk weg van het competitieve

Waar Juan Pedro de ‘software’ verzorgt van het
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houd nodig. Ze zijn NEN-gecertificeerd en zijn
te combineren met andere speeltoestellen.
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