
Nieuws

VSB-vlindertuinen voor zorgin-

stellingen

Het VSB Fonds en De Vlinderstich-

ting willen de natuur dichterbij de

zorginstellingen brengen en bieden

daarom de komende twee jaar aan

deze instellingen - gratis - vlinder-

tuinen aan. Het aanbod is echter

beperkt: er kunnen in totaal 50 tui-

nen worden aangelegd. De volledi-

ge voorwaarden waaraan zorgin-

stellingen moeten voldoen om in

aanmerking te komen voor een

vlindertuin staan beschreven in een

folder, die verkrijgbaar is bij De

Vlinderstichting, De belangrijkste

zijn:

• de instelling stelt een stuk grond
beschikbaar van 200 vierkante

meter, dat geschikt is voor de

aanleg van de vlindertuin (er is

één ontwerp gemaakt);
• de instelling staat garantvoor

vakkundig onderhoud van de

tuin;

• de instelling betrekt kinderen bij
de tuin.

Wilt u een folder ontvangen of

meer weten over de vlindertuinen?

Neem dan contact op met De Vlin-

derstichting (Titia Wolterbeek of

Vivian Siebering).

Nationale Kinder-vlinder-kijk-
actie

In september 2000 start de Natio-

nale Vlinder-lcijk-actie. Overal in het

land gaan kinderen bijhouden
welke dagvlinders zij zien en geven

dat door aan De Vlinderstichting.
Doel van deze actie is kinderen te

laten ervaren hoe bijzonder en

gevarieerd de natuur is. Dat kun-

nen zij zelf ontdekken door actief te

kijken naar vlinders, een diergroep
die deel uitmaakt van hun eigen

leefomgeving. Wat ze zien geven ze

door via het internet, waar op een

speciale website veel informatie te

vinden zal zijn over vlinders. De

waarnemingen zullen worden ver-

werkt in de nieuwe Atlas van de

Nederlandse Dagvlinders, die eind

2001 zal verschijnen.

Kinder-vlinder-kaart

Met de nationale vlinder-kijk-actie
wil De Vlinderstichting in de eerste

plaats het natuurbesef bij kinderen

vergroten. Dat houdt in: kennis van

de processen in de natuur maar

ook de maatschappelijke context

daarbij. Door in het kader van dit

project de omgeving van de school

te verkennen, leren zij oog te heb-

ben voor de natuur in hun buurt,

maken zij kennis met het doen van

natuuronderzoek en worden zij
bewust van het belang van natuur-

vriendelijk beheer in tuinen, open-

baar groen en natuurgebieden.
Door daadwerkelijk naar buiten te

gaan blijft de natuur geen abstract

begrip maar gaat leven voor de

kinderen. Zo kunnen zij de natuur

beter plaatsen in hun belevingswe-
reld. De verwerking van de gege-

vens voor de atlas op hun eigen
kinder-vlinder-kaart en eventueel in

een advies naar hun gemeenteover

het beheer van openbaar groen,

plaatst de buitenactiviteiten van de

kinderen middenin de maatschap-

pelijke context.

Voor bewoners van zorginstellingen

zijn bos, hei of strand vaak moeilijk
bereikbaar. Terwijl juist voor deze

groep mensen natuur in de directe

omgeving van groot belang is.

Natuur brengt namelijk rust en ont-

spanning. Van natuur kun je genie-

ten, het prikkelt de zintuigen én je

kunt er veel van leren.
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