
“Veraf  van de natuur worden we 

als beesten; simpele zielen zonder 

respect voor wat dan ook.
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Dicht bij de natuur worden 

wij als de dieren zelf; 

eenvoudige primaten met 

respect voor wat er leeft. “



Speel niet met, maar in de natuur
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◦ Doel van mijn bedrijf

◦ Gedachte/visie

◦ Wat ik doe

◦ Natuureducatie – Groene BSO – Europa 

◦ Lessen/workshops

◦ Trainingen

◦ Advies/innovatie
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Wat doet de natuur met jou? 

Je jeugd

Ogen dicht, 

a.u.b.
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Wij zijn de opvoeders, het voorbeeld

◦ Het goede voorbeeld leven – uitdragen

◦ Natuur is tegenhang van het drukke “moeten” = helend

◦ Effect natuur op kinderen/volwassenen

◦ Tijd voor een nieuwe basis –> levensstijl = niet terug, maar opnieuw kijken naar 

de kwaliteiten uit het vergeten verleden.
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Ook al leven we in steden, ons 
brein fungeert nog als in de oertijd!
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Van korte termijn naar….. 
lange termijn denken.

◦ Survival = korte termijn denken, de natuur schreeuwt

◦ Naar lange termijn denken

9



De definitie van
duurzame ontwikkeling 

volgens de VN-commissie.
Brundtland (WCED, 1987)

Een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 

heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties 

om in hun eigen behoeften te voorzien,

in gevaar te brengen.
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We moeten verwilderen!

1. Materialen/Bronnen (= Toepassing/inzet)

2. Persoonlijk (= persoonsvorming)
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3. Sociaal (= socialisatie)



In 3 groepen
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Materiaal/bronnen Persoonlijk                                             Sociaal

Iedere groep gaat in overleg (10 Minuten)

Totaal 3x 10 minuten

Hoe ga ik kinderen uitdagen ze sterker te maken voor de toekomst; natuur gerelateerd?



Hoe ging het?

De kwaliteit van ons werk is dankzij de toepassing van

de natuur,

Wij kunnen deze versterken a.d.h.v. stilte…

De natuur draagt bij aan ons werk door te ZIJN.
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Geen hype, vraagt om

◦ Bewustzijn

◦ Onze inzet/ons werk – Groene pedagogen

◦ Inzet

◦ Andere levensstijl kiezen die werkt voor de lange termijn

◦ Keuzes

◦ Werken met duurzame materialen/producten – lange termijn

◦ Denken vanuit betrokkenheid naar onszelf/onze medemens – lange termijn
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• Einde fase – contrabewegingen – schermen/solistische leven

• Verbondenheid – betrokken – samen

• Zzp’ers gaan samen werken

• Kinderen komen dus met een andere boodschap thuis dan wij

Samen = onbekend geworden
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Uit elkaar          vs.          Samen sterk

Scherm/solo - Ontmoeten – tijd delen

Gescheiden - Samen

Nieuwe mogelijkheden door slim inzetten en kennis te delen

Het gezin als lichaam = de motor van onze 

ontwikkeling
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Naar buiten voor:
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Een opdracht & het waardenverhaal


