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Symposium in Kasteel Groeneveld, 
18 oktober 2007

Het cadeau van het ministerie van LNV
ter gelegenheid van de uitreiking van de
Heimans en Thijsseprijs - een dagje
Kasteel Groeneveld met alles er op en er
aan - pakte bijzonder goed uit. Veel
belangstelling, zeer goede sfeer, levendi-
ge uitwisseling, prima verzorging door
de medewerkers van het Kasteel en de
catering.

Voor ons een van de meest gedenkwaardige
dagen van ons leven: inhoudelijke, aantrekke-
lijke lezingen – o.a. door Reinhard Witt en
Susan Humphies - in sfeervole entourage, een
keur aan informatieve workshops en lezingen
na de middag, een 8-tal mooie kinderac-
tiviteiten op de zolder van het koets-
huis, buiten in het park en in twee
mooie yurts, met als passende afslui-
ting de presentatie van ons boek “Vrij
spel voor natuur en kinderen” aan het

eind van de middag in de
prachtige grote zaal (we zagen het
boek zelf toen ook voor het
eerst…). Er waren zoveel belang-
stellenden, dat de grote deuren
naar een aanpalende zaal ook nog
open werden gesteld. Ons verlo-
tingsidee als afsluiting van de dag,
waarin iedere deelnemer mee kon dingen
naar een boek als cadeau, bleek een zeer
geslaagde, spannende act. Paul
Paardekooper had op het laatste moment
nog bedacht, ieders naamkaartje in ver-

schillende kinderlaarsjes per doelgroep te
laten gooien. Onvergetelijk blijft het moment
toen Paul Janssen van het CNME Maastricht
door ‘goede fee’ Susan Humphries uit het
laarsje ‘CNME-medewerkers’ als winnend lot
werd getrokken. Op z’n verjaardag! Er brak
spontaan gezang los. Toen ook Roel van
Raaij bij de gelukkigen bleek te horen, waren
we hopelijk al lang verheven boven
gedachten aan ‘doorgestoken kaart’…
Een prachtige dag die naar meer
smaakt: ontmoetingen van zoveel –

ca. 200 – geëngageerde mensen
moeten haast als vanzelf tot talrij-
ke en verrassende nieuwe initiatie-
ven leiden.

Willy Leufgen en Marianne van Lier
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