
Vlindervinders en Mottenzotten gesignaleerd! 

 

 
 
Natuurpunt en de Mechelse 
jeugdorganisatie J@M organiseren al 
enkele jaren een kampeerweekend voor 
jongeren in de natuur. Op deze manier 
willen beide organisaties de jeugd in hun 
eigen gekende omgeving in contact 
brengen met de natuur. Beleving en 
educatie staan centraal maar plezier is de 
hoofddoelstelling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het project is een initiatief van Natuurpunt 
Mechels Rivierengebied (kern Mechelen) 
en jeugdwerking J@M. J@M zet zich in voor 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen 
en dankzij de samenwerking, slaagt 
Natuurpunt erin om deze doelgroep te 
bereiken. Met ‘Vlindervinders en 
Mottenzotten’ krijgen kinderen met 
overwegend Marokkaanse achtergrond 
een unieke natuurervaring.  “We merken bij 
de kinderen een laaiend enthousiasme 
doorheen de activiteit” zegt Jorn 
Vandevelde van Natuurpunt Mechelen. 
“Vooral het kamperen en het van dichtbij 
zien en voelen van de natuur, blijken een 
topbeleving voor dit publiek.”  

Verloop:  
Bij het kampeerweekend komt één 
overnachting kijken. Er worden creatieve 
spelletjes gespeeld en echte vlindersmeer 
gemaakt. De volgende ochtend worden de 
gevangen vlinders gedetermineerd. Al kers 
op de taart worden er bij het ontbijt 
pannenkoeken gesmuld.  
“Onze activiteiten zorgen voor een ultieme 
combinatie tussen beleving en educatie 
Niemand is verplicht om bij te leren, maar 
als je het goed en laagdrempelig 
aanbrengt, merk je dat kinderen snel mee 
zijn en écht geïnteresseerd zijn. De 
appreciatie die je krijgt is enorm.” 
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Samenwerking:  
Om een vruchtbare en duurzame samenwerking op te 
bouwen, moet je volgens Jorn Vandevelde rekening 
houden met de noden van beide organisaties. In dit 
voorbeeld het bereiken van een nieuwe doelgroep 
enerzijds en het boosten van de sociale cohesie bij de 
leden van J@M anderzijds. Tijdens de activiteit 
Vlindervinders en Mottenzotten zijn er zowel 
begeleiders van Natuurpunt als van J@M aanwezig. 
Op die manier krijgen beide voeling met elkaars 
werking en aanpak, wat inspireert voor toekomstige 
gezamenlijke projecten. Via J@M, kan Natuurpunt 
deze nieuwe, diverse doelgroep makkelijker bereiken. 
De kinderen en jongeren hebben reeds onderling 
vertrouwen opgebouwd en voelen zich thuis dankzij 
J@M, waardoor nieuwe activiteiten vlot verlopen. 
 

Als organisatie kan je leren van elkaar en leer 
je om in te zetten op elkaars sterktes. 

 
“Door de conversatie met partnerorganisaties aan te 
gaan, vind je nieuwe doelgroepen. We moeten het 
warm water niet opnieuw uitvinden.” Zegt Jorn 
Vandevelde. “Mijn gouden tip? Durf te netwerken.”  
 
Een artikel van Arne Feusels, met dank aan de input 
van Jorn Vandevelde, Nils Iwens en Wander Rooze.  
Meer weten over deze samenwerking? Mail naar 
Charlotte Spaas (charlotte.spaas@outlook.com) of 
Silke Lueg (silke.lueg@gmail.com)   
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Activiteitenpaspoort vlindervinders en mottenzotten 
 

Wat? Kamperen, eten, vlindersmeer maken, motten 
vangen en vooral veel lol hebben. 

Voor wie?  Leden van J@M vzw (8-12 jaar)  
Door wie?  Natuurpunt Mechelen om zo 

natuurbeleving/educatie te verbreden bij een 
diverse doelgroep en J@M vzw om hun vaste 
doelgroep een extra kans te laten krijgen om 
zichzelf te ontplooien.  

Gouden tips om een samenwerking aan te 
gaan:  

- Werk samen om je doelgroep te bereiken. 
- Gebruik de sterktes en knowhow van beide 

partners en geef de activiteit vorm.  
- Hou het luchtig en laagdrempelig.  

 


