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Toetreding netwerkpartner Basecamp Adventures.
Extra informatie over structuur en werking Basecamp Adventures.

Geacht,
Graag zouden we met Basecamp Adventures toetreden als netwerkpartner binnen de werking van
Natuurpunt CVN.
Via deze bijlage wil ik de werking en het ontstaan van Basecamp Adventures extra toelichten.
Basecamp Adventures valt onder de werking van Basecamp vzw. Waar we met heel de werking het
doel hebben om mensen zichzelf harmonieus te laten ontplooien in de natuur op een actieve manier.
Binnen de werking van Basecamp vzw leggen we onze focus op outdoor activiteiten gaande van
louter ontspannende tot educatieve programma’s waarbij de coaches en begeleiders zich afstemmen
op de leerstijlen en doelstellingen van de deelnemers. Ervaringsgericht leren, avontuurlijke
activiteiten en natuurbeleving staan daarbij centraal.
Het is onze betrachting om een hoogstaande kwalitatieve dienstverlening aan onze deelnemers te
bezorgen die aangeboden wordt door een vaste kern van medewerkers verrijkt met goed opgeleide
vrijwilligers en al dan niet in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners.
Toch merkten we binnen de werking van Basecamp vzw het gemis van een diepgaandere verbinding
met de natuur. Dit haalden we onvoldoende uit de sport en adventures dagen en de teambuildings
die we reeds organiseerden.
Uit eigen ervaring haalden we dit door zelf tal van micro-adventures te doen en regelmatig de natuur
en de bossen in te trekken.
We zijn er dan ook van overtuigt dat de natuur een waardevolle en onmisbare schakel is voor
het welzijn van de mensen. En dat we tegelijkertijd de mensen het nodige respect en zorg
voor de natuur kunnen bijbrengen tijdens deze belevingen. Pas als de mens iets lief heeft
zal hij hier ook voor zorgdragen en opkomen.
Deze ervaringen wouden we ook kunnen delen in onze werking en richten daarbij een projectje op
binnen de huidige structuur. Basecamp Adventures was geboren.
Ondertussen hebben we met Basecamp Adventures al tal van deelnemers rond ons kampvuur mogen
ontvangen en is Basecamp Adventures en vaste waarde geworden binnen de werking van Basecamp
vzw.

Via Basecamp Adventures willen we mensen op een laagdrempelige manier inspireren en activeren
om naar buiten te gaan en hun grenzen en de natuur te “her” ontdekken. Hiervoor organiseren we
actieve, creatieve en culinaire outdoor activiteiten en workshops.
De meest bekende activiteit binnen de werking is wel de jeugdwerking. Onze Boskadeekes.
Bushcraft & nature experiences for kids. Deze gaan telkens door op een woensdag van 14u00 tot
17u00 voor 8- tot 14- jarigen. Hier leren ze spelenderwijs allerhande Bosvaardigheden (Bushcraft
technieken) zoals vuur maken, water verzamelen en zuiveren, dierensporen herkennen, omgaan met
messen zagen en bijlen, bos EHBO, eetbare planten insectenhotels bouwen,… alles met het nodige
respect voor de andere en de natuur.

Maar ook voor volwassenen en gezinnen organiseren we tal van activiteiten rond natuurbeleving en
bosvaardigheden tijdens onze Tussendoortjes, losse activiteiten en workshops.
Dit gaat van bushcraft en natuur workshops tot avontuurlijke (gezins)weekenden.
Beleving en plezier staan bij deze activiteiten voorop, maar ook het educatieve en “natuur”
ervaringsgerichte luik staat steeds centraal bij elke activiteit.
Graag verwijs ik u door naar onze facebook pagina waar alle activiteiten zijn terug te vinden in woord
en beeld.
https://www.facebook.com/BasecampAdventures.be
Op onze website kan je dan weer meer informatie vinden over onze werking en activiteiten.
www.basecampadventures.be

Ik hoop hierbij wat meer inzicht te hebben kunnen verschaffen in onze werking, het ontstaan van
Basecamp Adventures en de activiteiten binnen deze werking.
Ik kijk alvast uit om elkaar te kunnen versterken en samen onze doelen te kunnen verder
waarmaken.
Mvg,
Filip Hermans
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