
BEEWISE en Bos t’Ename
Beewise wil jongeren met een migratieachtergrond via natuurbeleving en spiritualiteit in de
natuur verbinden met elkaar en de natuur. Onder meer via projecten met de
natuurboerderij Bos t’Ename.

1. INHOUD
● Aanleiding van het project:

Met Bee Wise merken we dat er nood is aan mensen terug te brengen in de natuur
om zich te herbronnen.

● Doel en doelgroep:
We willen de verbondenheid opnieuw versterken tussen de mens en de natuur en
mensen onderling. We willen mensen ook opnieuw bewust maken van het belang
van de spirituele dimensie van het leven. We richten ons op iedereen, maar
sommige activiteiten zijn gericht op een specifieke doelgroep zoals jongeren of
mensen van verschillende levensbeschouwingen.

● Acties:

We hebben een aantal acties ondernomen zoals interlevensbeschouwelijk bosbaden,

kennismaking met het eetbos, participatie aan het project in bos t’Ename,

iftarmaaltijd in de natuur, bezoek aan imker… Nu zijn we bezig met het ontwikkelen

van een driedaagse voor jongeren in de natuur.



2. EVALUATIE
● Wat zijn de resultaten van het project?

Mensen voelen een diepere verbondenheid met de andere deelnemers en

reflecteren over hun eigen leven en de verbondenheid met het grotere geheel. Er is

een groter gevoel van verbondenheid met en respect voor de natuur.

● Wat liep er goed en wat liep er minder goed?

Mensen waren steeds tevreden van onze activiteiten. We hebben echter door

omstandigheden nog niet de tijd gehad om onze gewenste hoeveelheid activiteiten

op te zetten. We beschikken ook nog over onvoldoende vrijwilligers.

● Hoe zou je het vandaag eventueel anders doen?

We willen graag meer activiteiten doen die organisatorisch gemakkelijk zijn.

● Wat nemen jullie (initiatiefnemers, partners, deelnemers) mee uit dit project? Wat

hebben jullie geleerd? Welke sporen laat dit project na?

Dit project heeft ons het belang geleerd van levensbeschouwelijke reflectie,

verdieping en herbronning in de natuur om onze band met de natuur en medemens

te herstellen, te versterken, te promoten. Dit is belangrijk om een brede groep

mensen mee te krijgen in het veranderen van onze levensstijl en benadering van de

natuur.

3. GOUDEN TIP

Onze Gouden Tip voor Natuurpunters die aan de slag willen met diversiteit en inclusie:

“Speel niet alleen in op de technische kant van de natuur, waarbij participanten overrompeld

worden door te veel info, maar zoek naar reflectie over en beleving van de natuur om een

groter publiek mee te krijgen in een verhaal van verandering.“


