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Ontworpen voor de ouders van grote Poppen en hun Auto’s  

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

‘‘ 
”Oh wow! No plastic, no pink, no shapeless design that takes kids for idiots… Just a simple and 

clean design, that helps kids to learn something we should all instil: less is more. Sharp details.” 

Architect Marianne Charbonneau | Canada. 
 

 

De PoppenVilla by Liliane® is het grote, duurzame poppenhuis op wielen voor auto’s en poppen van 30 cm. 

Met een design interieur en auto-hellingbaan. Multiplex berken [transparant gelakt], massief beuken, 

roestvrijstaal en plexiglas. Afmetingen PoppenVilla by Liliane® leading  L120cm x B 62cm x H130cm en de 

PoppenVilla by Liliane® light L77cm x B75cm x H100cm. Geproduceerd in Duitsland. TÜV EN | ASTM.  

 

‘‘ 
”De PoppenVilla by Liliane® is een uniek speelmeubel dat de drempel om met kinderen in contact 

te komen sterk verlaagt.” Alliantie Kind in Gezin | inhuisplaatsen.nu. Donatie van de PoppenVilla 

by Liliane® voor Gezinshuizen en Pleegzorggezinnen in samenwerking met de Rudolphstichting. 
 

  

De PoppenVilla by Liliane® draagt bij aan een warmere woonatmosfeer en appelleert aan een gevoel van 

eigenwaarde bij kinderen. De PoppenVilla stimuleert de fantasie, het samenspel, een speelse verwerking van 

ervaringen, een gevoel van veiligheid, de taalontwikkeling, de communicatie met vriendjes en volwassenen, 

en het vormgeven van een toekomstig leven. Spel is de taal van kinderen. 

 

‘‘ 
“Als de kinderen van de kinderen in een duurzaam huis met veel lichtinval en ruimte wonen, dan 

heeft dit zijn weerslag op het geluk en de veerkracht van hun jonge ouders. De PoppenVilla is 

hun eigen, veilige haven. To house their most important emotions.” Designer Liliane Limpens. 
 

 

Spelen is voor kinderen leven! De PoppenVilla by Liliane® stimuleert het samenspel tussen vier tot zes 

jongens en meisjes. Spel is hun taal en draagt bij aan hun sociaal-emotionele en taal-ontwikkeling. Hun 

poppen van 30 centimeter hebben voor kinderen dikwijls een grote hechtings- en vertrouwensfunctie. Het 

begin ligt bij de start. Bij de kinderen van de kinderen. 

 

‘‘ 
"Villa volop in actie. De PoppenVilla verbroedert alle kids. Er wordt dagelijks mee gespeeld. Ook 

de oudere kinderen van 10 en 13 jaar spelen ermee... werkt therapeutisch...". Gezinshuis Mi Casa 

Su Casa ’s-Gravenzande. 
 

 

Thuis is de PoppenVilla by Liliane® gezellig. En leerzaam voor ouders, want door te luisteren naar de verhalen 

en te kijken naar de bewegingen 'ontpoppen' de ontwikkelingsfasen van hun kinderen zich. "Wat een 

verademing dat dit produkt eindelijk ontworpen en beschikbaar is! Mijn zoons en dochter spelen vele uren 

samen met de PoppenVilla by Liliane®. De recreatieruimte fungeert als garage voor [vracht-] auto's." 
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