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Bedrijfsfeest? Geen omkijken naar de kids

Creatieve 
kidsworkshops 
door By-Wilma 
Wie een bedrijfsfeest of evenement organiseert en gasten graag de gelegenheid 
wil geven het hele gezin mee te nemen, herkent vast het dilemma: wat doen 
we met de kinderen? Wilma Bult biedt de oplossing. Haar bedrijf By-Wilma biedt 
creatieve kidsworkshops aan in verschillende vormen. 

“Kinderen, ouders, scholen én 
bedrijven zijn heel enthousiast 
over de workshops”, vertelt 
Wilma, van oorsprong leerkracht 
in het basisonderwijs. “Ik ben 
altijd heel creatief geweest 
en heb de afgelopen jaren 
vele workshops gegeven. 
Ik weet goed wat werkt. Zo 
is bijvoorbeeld Foam Clay 
een echte ‘hit’. Daar kunnen 
kinderen uren mee bezig zijn en 
daarom is het ook erg geschikt 
voor workshops bij diverse 
gelegenheden.” 

Scholen, bedrijven en zelfs 
cateringservices huren Wilma 
in, om ervoor te zorgen dat 
er bij een ‘programma voor 
volwassenen’ ook iets creatiefs 
voor de kinderen te doen is. “De 
workshops die ik geef, verschillen 
van lengte en grootte: ik kan 
kleine groepjes kinderen 
even laten knutselen, als 
onderdeel van bijvoorbeeld een 
bedrijfsrondleiding. Maar ik kan 
ook grote groepen kinderen echt 
even aan het werk zetten. Het 
leuke is: zelfs de drukste kinderen 
worden rustig bij mij aan tafel. 
Kinderen die denken niet creatief 
te zijn, komen erachter dat ze 

best wel wat kunnen, als ze het 
eindproduct zien.”

‘Wat is dit leuk!’ 
Wilma is dan ook een echte 
creajuf, die een feilloos gevoel 
heeft voor creativiteit en 
kinderen vermaken. “Zonder 
dat ze het in de gaten hebben, 
zijn kinderen bezig met hun 
coördinatie en motoriek en 
ze ontspannen zichtbaar. En 
dat terwijl de volwassenen er 
geen omkijken naar hebben. 
Kortgeleden was ik door een 
evenementenbureau ingehuurd 
voor het geven van workshops 
tijdens een bedrijfsfeest. 
Die mensen wisten niet goed 
wat ze moesten verwachten, 
maar waren zo blij verrast dat 
ze meerdere keren zeiden: 
‘Wat is dít leuk! Wat een schot 
in de roos’. Als ik daarbij ook 
nog de glunderende koppies 
van de kinderen zie, weet ik 
dat iedereen een topdag heeft 
gehad. Daar doe ik het voor.” 

Energie
Wilma maakt ook handgemaakte 
cadeaus, zoals naamslingers en 
tassen uit gebruikte banners/
spandoeken. Daarnaast 

kan ze ook workshops voor 
volwassenen begeleiden, vult 
ze themakisten én zorgt ze 
voor kinderkerstpakketjes, die 
deel kunnen uitmaken van de 
kerstpakketten die vaders en 
moeders in december mee naar 
huis krijgen. “Voor iedereen een 
leuke oplossing bedenken en 
daarop enthousiaste reacties 
krijgen, daar krijg ik 
energie van!”  

info@by-wilma.nl 
www.by-wilma.nl
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Burgerlijke staat samenwonend 

en 3 kinderen
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