
Ervaringsdeskundige : Tom Joos (Gezinsbond) 

Voorzitter : Ann D’Heedene (NP CVN) 

Verslaggever : Tineke Thijs (NP CVN) 

Aantal deelnemers : 13 

Werkwijze: 

1. Vertel kort wat het thema is en welke vragen bovendrijven 

 

2. Namenrondje van de aanwezen 

AnnD : kwaliteitsverantwoordelijke, coördinator educatieve collega’s 

Fieke : bijna Natuurgids. Gestart in Gent met project om kinderen naar de natuur te halen. 

Meegewerkt in zorgprojecten. Richt zich vooral op kleine kinderen. De Overmeers, klein 

natuurgebied  

Eva : heeft zelf kleuters. Bioloog van opleiding. Natuurgids. 

Elly : Natuurgids, actief in het Hallerbos. Werken met kleine groepen thema’s uit. 

Sofie : studente lager en buitengewoon onderwijs.  

Rita : Natuurgids Waasland. 

Hilde : NP Westerlo. Kinderwerking opgestart sinds 2 jaar. 

Jozef : NP Westerlo idem 

Frans : actief op Kinderboerderij Rivierenhof. Natuurgids. Landbouwnatuurgids en herborist. 

Jasmina : Natuurgids, werkt in domein Rivierenhof, vooral lagere school. Vrijwilliger NP Antwerpen 

Stad oprichting jongerenwerking. 

Rita : geboren en getogen aan Kalmthoutse Heide. 

Gerda : Natuurgids in opleiding. Project : dierenspoorzoektocht in Hobokense Polder. 

Chris : vrijwilliger VOC Malderen. Gepensioneerd leerkracht lagere school. Natuurpunt Zuidrand. 

3. Ervaringsdeskundige stelt zichzelf iets uitgebreider voor 

Professioneel actief, sociaal-cultureel werk, ondersteunt vrijwilligers Gezinsbond. Vooral piepjonge 

gezinnen. Stimuleren en motiveren vanuit gezinscontext. Zelf vrijwilliger bij Gezinsbond Wilrijk. 

4. Elke aanwezige noteert 5 ideeën op post-its (zonder met anderen te overleggen) 

5. Bespreek de ideeën en maak een mindmap ermee 

6. Presentatie 

a. Kies kort voor het einde 1 sterk idee 

b. Beslis wie de presentator zal zijn 

c. Maak 1 flap die op kan hangen met kort al jullie Ideeën. 

 



Communicatie 

 Duidelijk logo (herkenbaarheid) binnen Natuurpunt. Zoals Uit met Vlieg.  

 Natuurpuntuitgave gericht op kinderen, buiten Natuur.blad. 

 Digitaal : sociale media, twitter, Instagram, facebook, … Interne vormingen organiseren. 

 Blikvangers : door wat worden gezinnen geprikkeld? Aantrekkelijke, speelse foto’s. Bv. 

Natuurstage in Beersel. Stage klinkt niet goed. 

Bestaande organisaties aanspreken bv. Grabbelpas en scholen. 

Binnen Natuurpuntafdelingen een werkgroep rond kinderen opstarten. Investeren in die vrijwilligers. 

Hou een open geest. Gezinsbond heeft daar al meer tijd en moeite in geïnvesteerd. Formats 

uitgewerkt ‘ouderkindactiviteiten’ en aangeboden aan hun afdelingen.  

Verbindingen vinden, goede partners zoeken. 


