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Als je in je jeugd nooit een rnerel hebt 
horen zingen op een zwoele zomer
avond terwijl het geurde naar pasge
maaid gras, dan kan je later niet de 
mengeling van mel anchol ie en vrolijk
heid herkennen die je toen zo blij 
maakte. Natuurliefhebbers hebben b ij 
na allemaal gemeen dat ze in bun 
jeugd dergelijke ervaringen opdeden. 
Hier werd spelenderwijs de kiem ge
legd voor respect en liefde voor de na
tuur. Een aantal mensen yond dat we 
onze kinderen dergeIijke ervaringen 
niet mochten ontnemen. De koppen 
werden bij elkaar gestoken en in 1991 
werd in Hilversum een intensief en 
verantwoord natuurbelevingsprogram
rna ontwik.keld voor kinderen. Het pro
gramma is speels van opzet en de na
druk Iigt niet zozeer op cognitieve za
ken alswel op het ervaren met al je zin
tuigen. 

Driedaags basisschoolprogranuna 
Onverwacht bezoeken de 'Boodschap
per' en 'Vrouw tje Fleur' een klas 
(groep 5 of 6) en nodigen de kinderen 

uit voor een driedaagse ontdekkings
tocht. Deze drie dagen worden ver
spreid over drie achtereenvolgende 
weken. De plek in de natuur waar het 

programma wordt uitgevoerd noemen 
we het "Bewaarde Land". Met iedere 
groep deelnemers gaat een bijzondere 
begeleider mee: een wachter . Er zijn 
vier verscbillende wachters: die van 
aarde, lucht, water en VUUf. Wachters 
zijn vrijwi lligers die graag in de natuur 
zijn en hei leuk vinden om met de kin
deren te werken. Ze hebben een speci
ale 'wachterstraining' gevolgd. Deze 
vindt ieder jaar in april plaats. 
In het Bewaarde Land proberen de 
wachters in harrnonie met de natuur te 
leven. Het is er niet inoeilij k je voor te 
stellen dat je elk moment Vrouwtje 
Fleur kunt tegenkomen. Boomklim
men mag en.. . er staan een paar hele 
goede klimbornen! 
Er worden groepjes van maximaal acht 
kinderen gevormd en elk groepje gaat 
op pad met een eigen wachter. Op 
speelse wijze worden de kinderen ver
trouwd gemaakt mel de natuur . 

Een levende voed selp lramlde 

Boomklimmen, kruiden en bessen 
eten, namen van bosbewoners leren of 
zelf bedenken, sluipspeIIetjes doen, 
zingen; het hoort er allemaal bij . 
Pen en papier hoeven niet mee net bos 
in. WeI krijgt ieder kind een werkboek. 
De leerkracht gebruikt het werkboek 
om de wekelijkse bezoeken voor te be
reiden en rnaakt samen met de kinde
ren de verwerkingsopdrachten. 
Sedert 1991 volgden zo 'n 6500 kinde
ren het programma en onze ervaring is 
dar het programma een diepe indruk 
achterlaat. Uit onderzoek van de Uni
versiteit Leiden blijkt dat de deelne
mers met meer respect en bew onderin g 
naar de natuur kijken dan de kinderen 
die het programma (nag) niet meege
maakt hebben. 
We hopen dan ook dat we het aantal 
locaties kunnen uitbreiden in Neder
land, zodat we nog veel meer (jo nge) 
rnensen kunnen laten genieten van on
ze wonderschone moeder aardel 

Voor nadere informatie over her 
programma en/ofals je intere sse 
hebt in de vrijwiligerstraining (die 
dit jaar plaa tsvindt op 8, 15 en 19 
april) beI ofschrijfnaar: 
Hu go Bakker proj ea coordinator 
van " vereniging Natuurbeieving". 
Haarlenunerstraat 267j, 231 2 DT 
Leiden. Tel: 071-5123891 Zo'n moole kllmboorn loop j e to ch niet voor bij! F OIO'S: H. Bakker 
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