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Nieuws uit Velpe-Mene

Zaterdag 23 februari 2012

Algemene vergadering Natuurpunt Oost-Brabant
Reserveer nu reeds de datum voor de Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant 2013 in jullie agenda 
en dit op zaterdag 23 februari. Deze zal niet doorgaan in Heverlee zoals de voorbije jaren, maar in de Abdij van 
Averbode. We brengen die dag ook een bezoek aan het gebied Averbode Bos & Heide. Zowel de locatie als de 
uitstap nodigen uit tot nadere kennismaking.

Het programma wordt interessant en zal vanaf februari te vinden zijn op de website van NPOB: 
natuurpuntoostbrabant.be

Educatief Natuurbeheer, het NME project van Natuurpunt en de 
provincie Vlaams-Brabant heeft er weer een jaar vol natuurbeleving 
op zitten. Maar liefst 7 311 kinderen, jongeren en volwassenen 
maakten via het project kennis met de natuur in hun buurt. Al deze 
helpende handen waren goed voor 14 466 uren natuurbeheer in 
onze Vlaams-Brabantse natuurgebieden. 
Verschillende scholen werken al meer dan 10 jaar mee aan het 
project en aan de natuur in hun buurt. Daarom hebben we ook dit 
schooljaar 10 scholen peter gemaakt van hun natuurgebied. Met dit 
peterschap gaan ze het engagement aan om zich blijvend in te zetten 
voor de natuur en hopelijk inspireren ze hier ook anderen mee.
Sinds de start van het project mochten we reeds 67 314 deelnemers 
ontvangen en werden er 146 460 uren bijgedragen aan de natuur.  

Educatief Natuurbeheer voor kinderen: een succesverhaal. 
Wie wil helpen bij de begeleiding?

Deze resultaten konden we echter enkel behalen dankzij de inzet 
en ondersteuning van onze vele vrijwillige medewerkers. Één van 
hen werd dit schooljaar verkozen tot ENB-vrijwilliger van het jaar, 
Gerard Moors van de afdeling Herent. 
Wil je zelf eens proeven van Educatief Natuurbeheer als 
deelnemer of begeleider? Contacteer ons dan via jeugd@
natuurpunt.be. 

Vanaf nu kan je ons ook volgen op facebook: ‘Natuur.met.klassen’, 
op deze pagina houden we je op de hoogte van de activiteiten en 
vormingen van Educatief Natuurbeheer, alsook leuke weetjes en 
handige tips om met kinderen in de natuur te doen. Heb je zelf 
ook leuke tips, plaats ze dan zeker op onze pagina.
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