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Rotterdam, donderdag 18 juli 2013

Kuip tóch naar Miniworld
Na jaren van woorden, over naar daden. Miniworld krijgt de Kuip. Het gonsde al jaren onder de
inwoners van Miniworld Rotterdam. De recente gebeurtenissen rondom de nieuwe Kuip, deed de
discussie in de miniatuurwereld opnieuw oplaaien. De knoop is nu eindelijk doorgehakt: de Kuip
wordt gebouwd in Miniworld Rotterdam.

Met de recente ontwikkelingen rondom de nieuwe Kuip was de maat vol voor Zeen van Landvliet, sinds
2006 inwoner van Miniworld Rotterdam en de drijvende kracht achter de actiegroep ‘Mini Kuip Nu!’. Van
Landvliet: “Wij hebben in Rotterdam in Miniatuur nog helemaal geen Kuip. Waar blijft ónze Kuip?”. “Wij
willen de “trots van Rotterdam” en de thuisbasis van het Legioen terugzien in miniatuur”, aldus Van
Landvliet.
Gevoelig
De directie en medewerkers van Miniworld Rotterdam toonden zich gevoelig voor de kritiek van de heer
Landvliet. “Eén van de meest gestelde vragen door onze bezoekers is: waar is de Kuip?”, aldus Marc van
Buren, directeur van Miniworld Rotterdam, “Na alle recente ophef over de Kuip, de protesten van
miniatuurinwoners en herhaalde verzoeken van bezoekers staat het als een paal boven water : dit
Rotterdamse icoon mag simpelweg niet langer ontbreken.” Miniworld Rotterdam heeft een uitgebreid plan
ontwikkeld om het stadion in miniatuur te realiseren.
Supporters gezocht
“Om dit mini-monsterproject te realiseren hebben wij de hulp van het publiek nodig”, legt Van Buren uit,
“Een Kuip zonder supporters heeft geen sfeer, dat weet iedereen. Daarom starten we een crowd funding
project, waarbij je jezelf als supporter op de tribunes kan vereeuwigen. Supporters kunnen voor slechts
€5,00 hun eigen poppetje een plaatsje geven in de Kuip. Ze ontvangen tevens een plaatsbewijs wat hun
aanwezigheid in de Kuip garandeert. Van Buren roept op: “Rotterdammers verenigt u, want zonder de
Kuip is ‘Rotterdam in miniatuur’ niet compleet. Alleen met de hulp van supporters kan dit eerbetoon aan
de Kuip gestalte krijgen. Wordt dus supporter van de Kuip in Miniworld Rotterdam!” Geïnteresserden
kunnen zich aanmelden op www.miniworldrotterdam.com/kuip.
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