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"Oh wow! No plastic, no pink, no shapeless design that takes kids for idiots… Just a simple and clean design” | Canadese architect Marianne Charbonneau

Poppenvilla eerbetoon aan kinderen
Amsterdam 5 en 6 juli 2015 – Na een presentatie van de poppenvilla op het prestigieuze Kids Design at Superstudio Milaan, is de
poppenvilla nu vers terug in eigen land. De Kleine Fabriek toont de villa voor het eerst. De poppenvilla is een uitingsvorm van een
eerbetoon aan kinderen. Als hùn kinderen – de poppen - in een veilig en sterk huis wonen, heeft dat haar weerslag op het welbevinden
van de ouders. De villa is een domein waar uitsluitend de kinderen de waarden en normen, omgangsvormen, perspectieven en
vrijheden bepalen en kunnen beïnvloeden. Volwassenen hebben er niets te zeggen.

Poppenvilla
De villa is een duurzame woning op wielen voor poppen van 30 centimeter, op kindhoogte. Met een design interieur | een autohellingbaan | opbergladen. De Nederlandse poppenvilla is uniek in de wereld, omdat hij is gebouwd voor de poppen die kinderen thuis
– in veelvoud – hebben, zoals Barbie en traditionele speelpoppen. Daarmee hebben ze een hartverbinding. Hun bijbehorende auto’s,
paarden en fietsen hebben toegang tot de villa middels een hellingbaan. Consul-generaal Guido Tielman Chongqing spreekt van: “The
Dutch Dolls Villa is the Bentley among the world’s dolls houses”.

Spelen = leven
Spelen met de poppenvilla is spelen met hout. Zo kan een band ontstaan met de opbrengsten van de aarde en is er op jonge leeftijd
een duurzaamheidsbesef. De villa verrijkt het spel van kinderen door de fantasie en creativiteit te prikkelen en samenspel te
stimuleren. Spel is hun taal, daarin uiten en ontwikkelen ze zich. Spel stimuleert spontaan het oefenen met sociale vaardigheden.

Naar de kinderen
Sinds 1999 trekt de poppenvilla naar de kinderen in Europa en de Verenigde Staten. Naar kinderdagverblijven en BSO | particuliere
woonhuizen | het topsegment warenhuizen en kinder[kleding]winkels | kinderpsychologen | hotels | basisscholen | centra voor
noodopvang | instellingen voor revalidatie en logopedie | huisartspraktijken en ziekenhuizen. In de lobby en het restaurant van
DoubleTree by Hilton Amsterdam spelen sinds juni de kinderen-gasten met de villa. General manager Caroline Receveur: “De
poppenvilla is bizar mooi”.
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