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Nieuwe natuurclub voor jongeren van 8 tot 16 jaar

Ontdek de natuur om je

heen met Wild zoekers

Tekst: Marleen Blomsma

Wildzoekers is een vervolg op de Vrije Vogel Club, een ini-

tiatiefvan Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming

zag met deze samenwerking meer mogelijkheden om jeugd

weer bij de natuur te betrekken. Iedere partner draagt bin-

nen zijn mogelijkheden bij aan de club. Natuurmonumenten

maakt daarbij gebruik van o.a. de boswachters, gebieden

en bezoekerscentra. SOVON Vogelonderzoek, VZZ en De

Vlinderstichting organiseren via hun vrijwilligers overal in

het land activiteiten. En NJN en JNM stellen hun excursies

en kampen open voor Wildzoekers. In de toekomst kunnen

andere Nederlandse natuurorganisaties aansluiten.

De jeugd heeft de toekomst Wie in de jeugd investeert,

investeert in de toekomst. Doel van Wildzoekers is een zo

groot mogelijk draagvlak voor de natuur in Nederland creë-

ren onder de jeugd. Uit onderzoek blijkt dat jongeren van

natuur houden, maar er niet zoveel mee in aanraking

komen. Ook blijkt datjongeren nieuwsgierig zijn en zelf

alles willen ontdekken, alles over iets te weten willen

komen. Dat doen ze niet alleen door het lezen van boeken

over natuur. Ze willen ook horen, kijken, wroeten, ruiken en

proeven. Met je handen in de modderen met je voeten in

de beek bij wijze van spreken. Echt contact. Het Wildgevoel.

Hier speelt Wildzoekers op in.

Lekker naar buiten Centraal staat: lekker naar buiten. Ont-

dek de natuur om je heen. Om de jeugd weer de natuur in

te laten gaan worden er heel veel activiteiten in de natuur

aangeboden: thuis in de achtertuin, in de omgeving, in de

regio en enkele landelijke activiteiten. Op de website

www.wildzoekers.nl staat een activiteitenoverzicht, maar

nog belangrijken allerlei mogelijkheden om zelf de natuur in

te gaan, dingetjes te onderzoeken, vogeltellingen te doen,

doe-het-zelf-pakketten, etc.

De website is het centrale deel van de club: het virtuele

clubhuis. Op de website kunnen de Wildzoekers elkaar ont-

moeten, hun ervaringen kwijt, kennis delen of opdoen,

W\ igc!
zoekers

bezig zijn met

natuur. Veel kin-

deren en jonge-

ren vinden het

leuk om te ver-

tellen over din-

gen waar ze

enthousiast over

zijn. Ook ontvan-

gen de leden

nog echte post want ook in de digitale wereld van vandaag

blijft dat leuk.

8 tot 16 Wildzoekers is een club voor iedereen tussen de 8

en 16 jaar die van de natuur houdt. Het maakt niet uit hoe-

veel je er al wel of niet van weet. Voor kinderen die nog

weinig weten van de natuur worden er andere activiteiten

georganiseerd dan voor de jeugd die al meer weet van een

bepaald onderwerp.

De contributie is € 17,50 per jaar. Bij meerdere leden bin-

nen een gezin geldt er een korting. Lid worden kan onder

andere via www.wildzoekers.nl.

Zeven grote natuurorganisaties in Nederland hebben

de krachten gebundeld en starten een nieuwe jeugd-

natuurclub: Wildzoekers. Deze partijen zijn Vereniging

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland,

De Vlinderstichting, SOVON Vogelonderzoek,

de jeugdbonden voor Natuurstudie NJN en JNM,

Zoogdiervereniging VZZ.

Iedereen heeft een eigen werkblad op de website.
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Spelenderwijs soorten leren kennen.


