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De jeugd(bond) heeft

de toekomst
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JNM

Activiteiten

Natuur moet je dus beleven! Daarom zijn de activitei-

ten ook de spil van de jeugdbonden, lederweekend

zijn er verspreid door heel Nederland excursies en

kampen. In de vakanties zijn er vaak langere kampen

en in de zomervakantie zijn er zelfs kampen van twee

weken. Aangepast aan het seizoen en het doel van

de activiteiten gaan we dan in groepen van ongeveer

acht personen op excursie in een gebied. Je kunt hier-

bij denken aan het zoeken van planten, vissen in een

beek, vogels kijken en insecten vangen. Maar ook aan

avondspellen en kampvuurtjes.

Een dag op kamp...

...

kan bijvoorbeeld zo gaan; 's ochtends word je wak-

ker gemaakt, kruip je uit je tent en staat er een flinke

pan pap, thee, koffie en een stapel broden met beleg

op het terrein. Na een snel ontbijt ga je met je groepje

op pad naar het naburige duingebied. Het is nog niet

warm genoeg voor insecten, dus ga je bij dat natte

stukje duin zoeken naar planten. Wat een soorten!

Langzaam wordt het warmer en zie jeopeens de

vlinders verschijnen. De jongere deelnemers worden

helemaalenthousiast en grijpen snel hun netje om

een vlinder te vangen {ja, vangen, want anders kun je

ze als beginner toch nooit mooi zien?). Als ze terug-

komen met een vlinder in hun netje, zien ze opeens

de schoonheid van een klein koolwitje en kan de dag

niet meer stuk. Wanneer iemand een parelmoervlinder

vangt, komt iedereen bij elkaar. We bekijken en foto-

graferen deze prachtige vlinder van alle kanten en leg-

gen uit hoe zeldzaam en hoe stoer deze beesten zijn.

We spreken af dat we deze niet meer vangen, omdat ze

zo kwetsbaar zijn en laten hem gaan.

Tijd voor de lunch! Hoewel, een boterham in je mond

proppen en tegelijkertijd toch dieene vogel opzoeken

die daar in de bosjes zingt, kun je nauwelijks lunch

noemen. Vervolgens fietsenwe verder de duinen in om

daar nog wat vlinders en libellen te zoeken. En daarna

vertrekken we nog eventjes naar het strand om te

zwemmen in de zee en schelpen te zoeken.

We fietsen terug naar de camping waar een grote pan

met pasta staat te wachten die is gemaakt door enkele

deelnemersdie al eerder zijn teruggekeerd. We vertel-

len elkaar wat we allemaal hebben gezien, kletsen bij

en helaas moeten we daarna opruimen. Er staan voor

vanavond nog twee activiteiten op het programma

voor wie nog wil. Allereerst gaan we luisteren naar

roepende rugstreeppadden en daarna hebben we een

avondspel: levend stratego! Helemaal uitgeput komen

we weer aan op de camping, drinken nog wat en gaan
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De jeugd heeft de toekomst; dat wordt tenminste

vaak geroepen. In natuurbeleving is dat helemaal niet

anders. De jeugd van nu zal over 30 jaar hun mening

klaar hebben over hoe zij de natuur ervaren en zien.

Natuur moet je beleven en daarom moet je zo jong

mogelijk de natuur in! Bekijk die vlinder van dichtbij,

luister naar de nachtegalen, slenter over het strand en

zie hoe de libellen in tandem kunnen vliegen. Er zijn in

Nederland twee verenigingen voor en door jongeren

van 12 t/m 25 jaar die zich hiermee bezighouden: de

jeugdbonden.
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dan toch echt weer de tent in. Morgen is er weer een

dag!

Veel mensen zal dit bekend in de oren klinken en doen

herinneren aan die goede ouwe tijd. Voor ons is dit nu

ons'alledaagse'leven en we genieten er zo veel moge-

lijk van. De jeugdbonden zijn altijd bezig om meer

jongeren enthousiast te maken voor natuur en daarom

blijven we activiteiten organiseren. Naast natuurbele-

ving is de jeugdbond nog voor veel meer dingen goed.

Je leertbijvoorbeeld om zelfstandig te reizen, eten

te koken voor een grote groep, activiteiten te organi-

seren, verantwoordelijke en bestuurlijke functies te

bekleden en nog veel meer. Maarv eigenlijk hebben we

het allerbelangrijkste nog niet genoemd. Want natuur

is ontzettend belangrijk, maar dit zou nooit zo tof zijn

zonderal die gezellige mensen om je heen!

Afdelingen en werkgroepen

De jeugdbonden hebben ook afdelingen en werkgroe-

pen. De afdelingen zijn groepjes jeugdbonders die

samen in hun regio excursies of kampen organiseren.

Doordat ze dichtbij elkaar wonen, is het makkelijk en

leuk om deze excursies te organiseren en eens in de

zoveel tijd samen op pad te gaan.

De werkgroepen zijn wel weer landelijk. Per soort-

groep is er een werkgroep die zich specifiek op deze

soortgroep richt. Ze brengen blaadjes uit, houden

elkaar op de hoogte van nieuwtjes, en organiseren

gerichte activiteiten en kampjes. De werkgroepen

zijn dan ook dé schakel tussen PGO's (Particuliere

Gegevensverzamelende Organisaties) en de jeugd-

bonden. Zo heeft bijvoorbeeld de insectenwerkgroep

(IWG) contact met De Vlinderstichting, EIS en de NVL,

en de vogelwerkgroep (VWG) met SOVON. Op deze

manier krijgen de jeugdbonden meer informatieover

de soortgroepenen de PGO's meer aandacht voor hun

soorten.

NJN en JNM - Jongeren in de Natuur

In Nederland zijn er twee natuurorganisaties voor en

door jongeren van 12 t/m 25 jaar: de Nederlandse

Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en Jongeren in

de natuur (JNM). Het zijn twee aparte verenigingen

dieweinig van elkaar verschillen.Voor buitenstaan-

ders is het dan ook onbegrijpelijk, want 'jullie doen

hetzelfde en willen hetzelfde'.Toch zijn er verschil-

len waardoor we (momenteel) niet één kunnen

worden. Waar we samen kunnen werken, doen we

dit, zie bijvoorbeeld dit artikel. De verschillen kun

je alleen merken door een keer mee te gaan met

een activiteit! Deze activiteiten kun je vinden op de

websites van dejeugdbonden: www.njn.nl en

www.jnm.nl.
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