
Beleef de natuur - Natuurpunt Rupelstreek
Beleef de Natuur is een natuurbelevingscursus met nieuwkomers in de Rupelstreek (Boom)
in samenwerking met Ligo.
1/09/2021 – 30/6/2022, Ligo Boom Willebroek, Welcome en Co (voordien Booms Welkom- vzw) ,
Natuurpunt Rupelstreek

1. INHOUD
● Aanleiding van het project:

Vanwaar het initiatief/idee? Hoe zijn jullie eraan begonnen? Wie is er betrokken en

hoe verliep dat?

Ligo was initiatiefnemer en nam contact op met Natuurpunt Rupelstreek om samen een

natuurbelevingstraject op te zetten voor nieuwkomers. Bij Natuurpunt Rupelstreek was er besef dat

deze doelgroep nog niet werd bereikt, hoewel er veel nieuwkomers zijn in de regio. Toenadering

werd als moeilijk ervaren en het gevoel in gescheiden werelden te leven is groot.

De samenwerking met Ligo en Booms Welkom was interessant om de brug te slaan naar de

doelgroep.

● Doel en doelgroep:

Nieuwkomers: vluchtelingen en migranten van de eerste generatie) in de regio Rupelstreek. Door de

samenwerking met Ligo ligt de focus op laaggeschoolde volwassenen, die vaak het meest moeite

hebben om zich te integreren omdat taalverwerving bij hen een langdurig en soms moeizaam proces

is.

● Acties:

Welke acties werden ondernomen en hoe zijn die verlopen? Hoe heeft de

doelgroep de weg gevonden? Op welke manier werd de doelgroep betrokken?



Bedoeling was om op een laagdrempelige, leuke en educatieve manier de doelgroep te laten

kennismaken met de natuurlijke omgeving en met de vrijwilligerswerking van Natuurpunt in de

Rupelstreek. Hiervoor ontwikkelden ze op participatieve wijze een educatief aanbod. 

Het programma werd opgemaakt door vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek en met input van de

de deelnemers tijdens een introductiemoment begeleid door Natuuracademie.

Programma:

1) Baksteenverleden van de Rupelstreek (Niel Hellegat) door vgl. foto's uit oude doos en situatie nu.
Gie ging met de cursisten op zoek naar de exacte plek waar de foto werd genomen.
2) ‘Vogels om ons heen’: excursie met Erik in Walenhoek Niel Hellegat Vogels in het dorp en

vismoment met fuiken

Natuur als uitvinder: met concreet materiaal, proefjes, planten-diersporen in de onmiddellijke

omgeving en een uitgebreide powerpoint de link ontdekken tussen voorwerpen/technieken van de

mens en de inspirerende voorbeelden uit de natuur....lesgever : Marc)

3) Eetbare natuur: Gie... een complete maaltijd werd samengesteld met de vondsten uit de omgeving

van de Paardenstal Hellegat

4) Een handje helpen: timmeren van voederruif-vetbolhouders-kindveilige manier van vetbollen

smelten, nestkast

5) Wonderlijk water en waterdiertjes: Putten van Terhagen: bijzondere kenmerken van water

ontdekken a.h.v. proefjes en linken naar waterbesparend gedrag...(effect van zepen op

oppervlaktespanning) - kleine waterdiertjes vangen (macro invertebraten) en deze juist plaatsen in

de mini-tentoonstelling rond ademhaling en voortbeweging waarbij de link gelegd wordt naar

technieken van de mens grafisch voorgesteld met tekeningen/ foto's of de fysieke aanwezigheid van

bvb zwemvest-roeispaan-snorkel..

6) Vissen in de Rupel: ophalen van de visfuiken - bespreking van vangst door Erik.

In de activiteiten was er oog voor herkenning vanuit eigen leefwereld: bv. extra aandacht voor

trekvogels en migratie in dierenwereld, wildpluk en recepten van thuis

Rekrutering verliep via bij cursisten van Ligo, via de buddywerking Kompaan die onlangs door Booms

Welkom werd opgezet, en bij nieuwkomers die het inburgeringstraject van de vierde pijler volgen

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

De doelen van de 3 partners waren:

● Interesse van de doelgroep voor natuur en engagement als vrijwilliger bij Natuurpunt

Rupelstreek

● Opzet van een cursusprogramma waarmee nieuwkomers op een andere wijze dan in

taalgerichte modules betrokken worden

● de doelgroep van de eerste generatie helpen zich te integreren, met meer sociale contacten

tussen de diverse inwoners van de streek.

Het samenwerkingsproject werd als interessant ervaren, maar leidde niet echt tot nieuwe

vrijwilligers bij Natuurpunt Rupelstreek. Na afloop verwaterden de contacten. Doorstroming naar



andere activiteiten van Natuurpunt of andere natuurgerelateerde verenigingen is er wel maar erg
voorzichtig. Mond aan mondreclame en aanzetten vanuit Ligo tijdens andere scholingen zal wel zijn
werk doen.

Voor editie 2023 is er, dankzij de positieve inbreng en tamtam van de deelnemers, nu al een hoog

aantal inschrijvingen.

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

GOED:

● De doelgroep werd goed bereikt dankzij de partnerschappen.

● De aanwezigheid van Tinne (verantwoordelijke Ligo) als bewaker aan de zijlijn was voor mij
erg aangenaam en gaf enige zekerheid om niet doelloos over de hoofden heen te praten.
Hoe concreter hoe beter.

● Een vaste startlocatie bereikbaar met openbaar vervoer (paardenstal Niel Hellegat) werkt
handig.

● Ruimte laten om eigen natuurervaringen uit thuisland te delen wordt gewaardeerd ook al is
praten/vertellen niet eenvoudig wegens het taalniveau

MINDER GOED:

● Het leidde niet tot een duurzaam contact met de doelgroep. Is de drempel voor aansluiting

bij Natuurpunt Rupelstreek nog te hoog? Is er voor bv. moslima’s (groot deel van de

deelnemers) te weinig herkenbaarheid in de ‘blanke mannelijke club’ van Natuurpunters?

● Er waren 9 cursisten ingeschreven maar die hebben we nooit allemaal samen gezien. “Elke
keer opdagen of netjes op tijd komen zit niet meteen in hun cultuur.”

● Hoe zou je het vandaag eventueel anders doen? Wie of wat zou kunnen helpen om

wat niet goed liep te verbeteren?

Het zou interessant zijn deze vraag te stellen aan aan de deelnemers.

Naamkaartjes (voor zowel deelnemers als begeleiders) kunnen helpen om de namen beter te

onthouden en contact te behouden (Vraag aan Natuurpunt om dit aan te bieden).

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

hebben jullie geleerd? Welke sporen laat dit project na?

Bij Natuurpunt Rupelstreek groeide enerzijds besef dat de doelgroep niet bereikt wordt, anderzijds

dat de vereniging nog niet heel toegankelijk is. De vraag ‘Hoe cultuurverschillen te overbruggen?’

blijft hangende.

Tijdens de activiteiten werd duidelijk dat er andere gedragscodes zijn en humor gevoelig ligt.

Duurzaam contact uitbouwen werd als moeilijk ervaren, omdat bv. namen moeilijk te onthouden

ware.



Als lesgever moet je jezelf steeds blijven bewaken dat je eenvoudige taal gebruikt en niet te snel en
teveel praat. Begeleiding van fysiek object/beeldmateriaal/proefje werkt ongelooflijk verhelderend.
Beeldspraak wordt bijvoorbeeld niet begrepen.

3. GOUDEN TIP

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

beleefd blijven, met respect voor elkaars verschillen. “


