Groene Maatjes gezocht!
Ben jij graag buiten? Lekker wandelen in het park, leuke activiteiten opzoeken of
buiten sporten? Top!
Dan wil je vast aan de slag als vrijwillig ‘Groen Maatje’ om twee kinderen hierin mee
te nemen en te laten ontdekken hoe leuk en mooi het is om in de natuur te zijn!
Buiten vertoeven in de natuur heeft een zeer positieve invloed op de gezondheid en
ontwikkeling van kinderen. In de natuur worden zintuigen geprikkeld, komen kinderen tot
rust, bewegen ze volop en worden ze aangezet tot creatief spelgedrag.
Stichting NatuurWijs maakt het mogelijk dat ook kinderen die weinig in contact komen met de
natuur, kennis opdoen over de natuur, van die natuur genieten en zich dankzij die natuur
beter kunnen ontwikkelen.
In het schooljaar 2017/2018 organiseren we vanuit Stichting NatuurWijs weer de Groene
Maatjes in Amersfoort. Als vrijwillig Groen Maatje onderneem je om de week samen met twee
kinderen uit aandachtswijken (tussen 8 – 12 jaar) een leuke buitenactiviteit.
Opzet Groene Maatjes


Samen met twee kinderen ga je om de week circa 1,5 uur op ontdekkingsreis;



Tijdens deze ontdekkingsreis voer je samen activiteiten uit en ervaren jullie wat de
omgeving te bieden heeft in teken van groen en natuur;



Als koppel krijgen jullie voor de activiteiten groene inspiratie van NatuurWijs;



Als Groen Maatje sluit je aan bij de behoefte en leefwereld van het kind;



6x in het schooljaar organiseert NatuurWijs een buitenmiddag van circa 2 uur voor alle
maatjes en kinderen;

Aanmelding
Wil je meedoen? Meld je aan als vrijwillig Groen Maatje! Je hoeft geen kennis te hebben van
de natuur, maar het vooral leuk vinden om buiten te zijn. Na aanmelding volgt een kort
kennismakingsgesprek en gaan we kijken of we een geschikte match voor je kunnen maken
met twee van de kinderen. Voor vragen over het project of om je aan te melden kun je
contact opnemen met Susan Katsman, coördinator Groene Maatjes bij Stichting NatuurWijs
(skatsman@natuurwijs.nl / 06 –19 68 27 70).

Achtergrondinformatie NatuurWijs
NatuurWijs is een natuuronderwijsprogramma voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het
programma heeft een aantal varianten; van korte activiteiten buiten tot een hele leerlijn.
Tijdens de buitendagen doen de kinderen afwisselende, uitdagende activiteiten onder
begeleiding van getrainde NatuurWijzers. In elke activiteit komen de componenten hart
(beleven), hoofd (kennis), en handen terug. Het NatuurWijs programma wordt altijd op maat
gemaakt, afgestemd op de leefwereld van de kinderen, het natuurgebied en de passie van de
NatuurWijzer.
Belangrijk tijdens de buitenactiviteiten zijn intense natuurbeleving, uitdagende en spannende
activiteiten, spelen, samenwerken en alleen zijn. NatuurWijs wil door verwondering en
nieuwsgierigheid kinderen stimuleren om een zorgzame, respectvolle en betrokken houding
ten opzichte van de natuur te ontwikkelen. NatuurWijs bouwt zo aan een duurzame
samenleving. De kinderen worden gestimuleerd vaker buiten te spelen en (met hun ouders)
regelmatig de natuur in te gaan. Meer informatie over NatuurWijs is te vinden op de website
www.natuurwijs.nl

