
Beleef de Natuur - Mechelen
Beleef de Natuur is een natuurbelevingscursus met nieuwkomers in Mechelen in
samenwerking met CVO.
22/4/2022 – 11/6/2022, CVO Crescendo Mechelen, Natuurpunt Mechelen, Agentschap Integratie &
inburgering, Welcome in Mechelen

1. INHOUD
● Aanleiding van het project:

Nils Iwens, voorzitter natuurpunt Mechelen, had dit concept al eens uitgeprobeerd

met de jongeren van ROJM. Idee was er nu om dit met NT2’ers uit

volwassenenonderwijs te doen. De brug naar de kinderen werd ook gemaakt want

iemand van het agentschap ging steeds mee om nevenactiviteiten met de kinderen

te voorzien. Daarnaast zorgde Welcome in Mechelen voor de toeleiding van enkele

mensen zonder papieren die zich niet officieel konden inschrijven maar wel konden

deelnemen

● Doel en doelgroep:

Zo stond het op de akkoordverklaring van de NT2 module: ‘De stap naar

taaloefenkansen in een organisatie buiten de school (i.c. Natuurpunt) verkleinen

voor anderstalige nieuwkomers voor wie de drempel om te participeren nog hoog is;

authentieke en interactieve luistertaken creëren via georganiseerde activiteiten door

externe sprekers, die laagdrempelig begeleid worden door een NT2-leraar’ Iedere
NT2 cursist kon deelnemen die geslaagd was voor het niveau 1.1

● Acties:

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

de weg gevonden? Op welke manier werd de doelgroep betrokken?…
Er werd reclame gemaakt binnen het CVO. De twee begeleidende NT2 leerkrachten

maakten hun collega’s warm om cursisten hier heen te leiden. Nils kwam ook tijdens

de pauze een kwartiertje spreken voor alle cursisten die in de voormiddag les

hadden. We konden starten met 15 cursisten.

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

De opkomst in mei (eerste vier activiteiten was behoorlijk, steeds een 12 tal

deelnemers. Er heerste een ontspannen gevoel. Er was veel interesse.

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

Onze twee laatste activiteiten waren buiten het centrum van de stad en in juni. Plots

viel de cursus stil. Slechts enkele mensen daagden op. Sommigen lieten via bericht

weten dat ze niet konden/ dat hun kinderen aan het studeren waren/dat het te

warm was (laatste les 33 graden),… . De cursus voelde geslaagd in het begin maar

eindigde toch wat in mineur.

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

wat niet goed liep te verbeteren?

We proberen het dit jaar anders aan te pakken door de maand juni niet meer op te

nemen en het engagement van zaterdagen te reduceren tot 4. We hopen ook door in



te zetten op buddy’s (anderstalige + Nederlandstalige) het engagemnet te vergroten.

Je zet je samen in en veel buddy’s kennen elkaar ook al.

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

hebben jullie geleerd? Welke sporen laat dit project na?

Er is veel interesse bij anderstaligen voor de natuur in de stad. De interesse is er

maar er staan veel zaken hoger op het urgentielijstje bij deze mensen. Je moet de

mensen dus anders motiveren, op een subtiele manier de internsieke motivatie

verhogen door persoonlijk aspect en aanreiken netwerk.

3. GOUDEN TIP

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

geen grote bespiegelingen mee van wat we zouden moeten doen om deze of gene soort te

redden of wat er fout kan lopen als… . Stel vragen aan de nieuwkomer, ga na wat de natuur

hen bracht in hun land en waar ze dit in hun huidige omgeving terug vinden. Het is de

nostalgische reflectie die ook bij deze mensen de waarde voor natuur doet groeien.”


