
BUUR en NATUUR
We oefenen informeel Nederlands, leren elkaar en de natuur al wandelend beter kennen -
nieuwkomers en Gentenaars, samen Buur en Natuur.

1 juli 2021 - 31 december 2022, Natuurpunt Gent vzw (www.natuurpuntgent.be) en In-Gent vzw
(www.in-gent.be)

1. INHOUD
● Aanleiding van het project:

Natuurpunt Gent besliste in 2019 om de werking te verbreden en diverser te maken;
we keken daarbij in de eerste plaats naar de grote gemeenschappen van mensen van
vreemde origine. In-Gent zocht naar bijkomende mogelijkheden om nieuwkomers
die Nederlands leren meer informele oefenkansen te bieden in een ongedwongen
sfeer; ze wilden dat graag koppelen aan natuurbeleving. Zo vonden beide
organisaties elkaar in 2021 en hebben we samen het project uitgewerkt en
vormgegeven.

● Doel en doelgroep: De doelgroep zijn nieuwkomers die Nederlands leren; daarvoor

zijn er uiteraard ook Gentenaars nodig die mee die oefenkansen willen bieden en

ondersteunen. Voor Natuurpunt Gent is het centrale doel onze leden en vrijwilligers

beter kennis te laten maken met nieuwe Gentenaars, onze leden- en

vrijwilligersbestand diverser te maken, en stap voor stap de hele organisatie in al

haar facetten meer inclusief en toegankelijk te maken. Voor In-Gent lagen de

doelstellingen uiteraard anders: meer en betere informele oefenkansen bieden voor

nieuwkomers die Nederlands leren, hen stimuleren in een kwalitatieve

http://www.natuurpuntgent.be


natuurparticipatie en kansen bieden om hun netwerk te versterken (we zijn gestart

in volle coronapandemie).

● Acties: Het project is heel simpel van opzet: we gaan wandelen, twee keer per week

(woensdag en zaterdag), in kleine, gemengde groepen. Bij elke wandeling staan een

of meerdere vrijwilligers van Natuurpunt Gent in voor het onthaal van de

deelnemers, een korte uitleg over het project en over de wandelmogelijkheden

(kort, wat langer, lang) in natuurreservaat de Bourgoyen. De deelnemers maken

kennis met elkaar, kiezen de wandeling, vertellen al kort iets over zichzelf. Dan gaan

we al babbelend wandelen. Er kan over alles gepraat worden, altijd met respect voor

elkaar. Niets moet, veel kan, maar uiteraard geven de Natuurpuntvrijwilligers tal van

‘natuurweetjes’ mee zonder dat het echt een gegidste wandeling wordt. Waar kan

hebben we een op een gesprekken tussen Gentenaars en nieuwe Gentenaars, maar

dat is geen noodzaak. De deelnemers krijgen een wandelboekje mee met

verschillende ijsbrekers, laagdrempelige natuurweetjes en tips erin vermeld. Na de

wandeling ronden we altijd af met een drankje in het Natuur.café aan het

onthaalcentrum; daar polsen we naar de ervaringen, naar eventuele suggesties van

de deelnemers, vragen we of ze nog verder willen deelnemen, en stellen we ook de

(vrijwilligers)werking van Natuurpunt Gent regelmatig voor.

De nieuwkomers worden toegeleid door In-Gent, Natuurpunt Gent staat in voor de

opvolging van de inschrijvingen, de werving van Gentenaars en zorgt voor minstens

een vrijwillige begeleider bij elke wandeling.

We konden voor de realisatie van het project steunen op een subsidie van ongeveer

4000 euro van de stad Gent (programma Samen aan Zet); daarmee hebben we al

onze producten ontwikkeld en konden we elke deelnemer na de wandeling een

gratis drankje aanbieden bij het nagesprek.

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

De resultaten van Buur en Natuur zijn behoorlijk spectaculair. Meer dan 280

deelnemers, waarvan een 220-tal unieke deelnemers (80% nieuwkomers die

Nederlands leren). Vele deelnemers hebben 2 of meer keer mee gewandeld. We

hebben een fraai Wandelboekje vormgegeven, met wat uitleg over de Bourgoyen,

enkele foto’s, en veel vragen en ‘opdrachtjes’ die een gesprek op gang kunnen

brengen en wat leuke natuurweetjes meegeven. Via flyers, affiches, artikels in ons

ledenblad SNEP en via een aantal korte filmpjes hebben we het project breed

bekend gemaakt. We hebben een draaiboekje gemaakt waarin we onze aanpak en

ervaringen hebben gedeeld met andere afdelingen van Natuurpunt en andere

integratie- en inburgeringsdiensten. We hebben uit het project al een (nog beperkt)

aantal vrijwilligers voor Natuurpunt Gent kunnen werven: vrijwilligers voor het

Natuur.café, maar ook al vrijwilligers voor de werkgroep Diversiteit en

Toegankelijkheid van Natuurpunt Gent. We hebben een spin off van het project

opgestart: Anders Wandelpraten, in samenwerking met het psychiatrisch centrum

Gent-Sleidinge, waarbij we in grotere groep gaan wandelen met mensen met een

grote mentale of psychische kwetsbaarheid aan de hand van een kaartenwaaiertje



met heel concrete vragen en opdrachten (wat ruik je? waar staat de dikste boom op

de wandeling; hoe voel je je nu?; welk dier zou je willen zijn?...). En we kunnen het

project ook verder zetten na de subsidieperiode, weliswaar op een rustiger tempo (2

à 3 wandelingen per maand). De nieuwkomers die 3 of meer keer hebben mee

gewandeld krijgen op kosten van Natuurpunt Gent een lidmaatschap van Natuurpunt

voor 2023, mits ze zich engageren voor een (beperkte) vrijwillige inzet voor

Natuurpunt Gent (mee een wandeling begeleiden; meewerken in de cafetaria;

meewerken aan een event of aan beheerwerkzaamheden….)

● Wat liep er goed en wat liep er minder goed? Het enige wat soms stroef liep was

het systeem van inschrijven. De aanpak kostte enerzijds veel administratieve

belasting, en was anderzijds heel (te?) soepel. Mensen konden zich voor veel

wandelingen tegelijk inschrijven, terwijl het soms hun bedoeling was om slechts een

keer mee te wandelen. Ondanks de duidelijke vraag om te verwittigen bij

afwezigheid, gebeurde dat dan niet altijd. Wat soms tot wachten of zuchten bij de

begeleiders zorgde. Nu we het project verder zetten, hebben we de

inschrijvingsprocedure daaraan aangepast.

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

wat niet goed liep te verbeteren? Zie hierboven: aanpassing van de

inschrijvingsprocedure (is ondertussen gebeurd). We verbreden ook onze

wervingskanalen om ook mensen van vreemde origine die al langer hier zijn te

bereiken. We hebben ons draaiboekje (ter ondersteuning van organisaties die een

vergelijkbaar initiatief willen opstarten) wat te vroeg verspreid; we zouden nu een

beter draaiboekje kunnen afleveren - we gaan die les meenemen voor het nieuwe

project Anders Wandelpraten.

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

hebben jullie geleerd? Welke sporen laat dit project na? Zie in hoofdzaak al het

bovenstaande. Daarnaast: werk stap voor stap, zorg voor een stevig partnerschap

(dat betekent wederzijdse openheid, regelmatig overleg en echte co-creatie), betrek

de deelnemers voortdurend (maar op een vlotte en respectvolle manier, niet

iedereen wil meer dan een leuke wandeling en oefenkansen Nederlands), zorg voor

een stevige interne opvolging (Natuurpunt Gent heeft een werkgroep Diversiteit en

Toegankelijkheid die het project permanent heeft opgevolgd, en we konden en

kunnen rekenen op een sterke betrokkenheid en veel inzet van onze medewerkers).

3. GOUDEN TIP

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

‘Als alles gezegd en gedaan is, is er meestal meer gezegd dan gedaan’ Een uitspraak om te

onthouden! Niet teveel en te lang brainstormen, overleggen, nog eens langs alle kanten

bekijken, de kansen en problemen op een rijtje zetten…. En voor je het weet vergeet je te

beginnen. Dus: grijp een kans aan om concreet van start te gaan. Begin klein als het moet.

Groeien en verbreden kan altijd - kijk naar de evolutie van Buur en Natuur. Maar zorg er wel



voor dat je eerste actie(s) lukken! Zoek daarom medestanders voor dat kleine begin, en

vooral: vind een goede partner die de know how heeft die je zelf nog niet hebt.


