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Doe mee met de Nationale

Kinder-vlinder-kijk-actie
Tekst:Liesbeth van Agt

Regionale samenwerking Een van de leuke dingen van

deze actie is, dat er regionaal informatiepunten zullen wor-

den ingericht. Een groot aantal Natuur- en Milieu-Educatie-

centra is benaderd om de kinder-vlinder-kijk-actie te onder-

steunen. In deze NME-centra zal steeds actuele informatie

over de actie te vindenzijn en zij zullen ook op vlinders

gerichte activiteiten ontplooien. Dat kan een speurtocht

zijn, maar ook een tentoonstelling die wordt samengesteld

met materiaal dat wordt aangedragen door alle scholen in

de regio die aan de actie meedoen. Natuurbeherendeorga-

nisaties zullen groepenkinderen ontvangen in hun gebie-

den. Ook onze vlinderwerkgroepen, die veel specifieke

kennis over de regionale vlinders in huis hebben, werken

mee aan de actie. Door de regionale insteek zal de actie

goed aansluitenbij de belevingswereld van de kinderen,

want ze werken aan eenconcreet project, dicht bij huis.

Meewerken aan de atlas

Om het nog leuker voor de kinderen te maken is besloten

de waarnemingen van de kinderen te gebruiken voor de

nieuweAtlas Dagvlinders waar De Vlinderstichting op dit

moment aan werkt. De nieuweatlas zal in 2002 verschijnen.

Dat betekent dat waarnemingen uit het schooljaar

2000/2001 nog in de atlas kunnen worden verwerkt. Een

goede gelegenheid dus om het belang van natuuronderzoek

aan kinderen duidelijk te maken. Op basis van de waarne-

mingen van de kinderen zal tevens een speciale kinder-vlin-

der-kaart worden uitgebracht. Een extra stimulansom mee

te doen!

Ook u kunt uw steentje bijdragen Hebt u ook zin

gekregen om aan de actie mee te helpen? Dat kan. Infor-

meer eens bij een NME-centrum of vlinderwerkgroep bij u

in de buurt wat hun plannen zijn en wat u daaraan kunt

bijdragen. Stimuleerde school dieuw kinderen of kleinkin-

deren bezoeken om aan de kinder-vlinder-kijk-actie deel te

nemen. Als de school meedoet, zijn vrijwilligers voor de

begeleiding van het project vast ook van hartewelkom!

Meer informatieover de actie kunt u krijgen bij De Vlinder-

stichting, Vivian Siebering of Titia Wolterbeek.

Kinderen in actie.
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In het gele katern van het februarinummerheeft u al wat

kunnen lezen over de Nationalekinder-vlinder-kijk-

actie. Overal in het land gaan kinderen bijhouden welke

dagvlinders zij zien en geven dat door aan De Vlinder-

stichting. Door kinderen actief te laten kijken naar vlin-

ders, dieren die deel uit maken van hun eigen leefomge-

ving latenwe hen ervaren hoe bijzonder en gevarieerd

de natuur is. De actie is gericht op schoolkinderen in

groep5 tot en met 8. Inmiddelshebben zich al ruim50

scholen met ongeveer 80 groepenaangemeld voor de

eerste actieperiode, die inseptember begint. In april 2001

gaat de tweede lichting scholen van start. Vanafdie tijd

zullen ruim 1000 scholen en dus meer dan 50.000 kinde-

ren zich met de actie bezighouden


