Doe samen iets

IN •VOOR •MET

de natuur
in je eigen buurt!
natuurkwartier.nl

“Appels koop je in de supermarkt,
maar groeien eerst aan een
boom. Wist je dat wil deze boom
appels krijgen, insecten de
bloemen eerst bezoeken
Je zou zeggen dat weet ieder kind!
Helaas zijn er kinderen die weinig
buiten komen en niet weten wat de
natuur allemaal te bieden heeft.
Groen doet Goed - Nieuwegein
Wil dat kinderen en hun ouders,
begeleiders de natuur van dichtbij
ontdekken.

Samen IN . VOOR . MET de natuur!
Trek erop uit in je eigen buurt
beleef, hoe leuk en lekker gezond
de natuur is!
Wat kan Groen doet Goed –
Nieuwegein voor jullie initiatief
betekenen?
Maak samen met andere bewoners
een voorstel! Wat wil je samen in.
voor . met de natuur doen?

IN
Natuur is meer dan
een decor!
Waar vind je de natuur in
je buurt? Wat zou je
kunnen doen?

Speuren

naar bloemen en beestjes
ontdek je de natuur

Spelen

op het gras en verstoppen
achter de struiken

Bewegen

Denk en Doe mee!

met een natuurbootcamp
in je eigen buurt

Hiernaast vind je praktische
vragen en voorbeelden die
kunnen inspireren bij het
bedenken van ideeën voor
jullie buurt.

Wat wil jij IN
de natuur doen?

VOOR

MET

Samen voor een
gezonde aarde!

Beleef van wat de
natuur biedt!

Wat kun je voor de natuur
in je buurt doen? Hoe zou
je dat willen doen?

Wat kun je plukken en wat
is eetbaar? Wat kun je
ervan maken?

Zorgen

door het opruimen van plastic
blijft er de natuur

Teruggeven

met bloemen zaaien
geven we bijtjes te eten

Maken

Voeding

wilde planten voeding
voor mens en dier

Kweken

een moestuin maken
en van alles kweken

Creatief

nestkastjes bouwen
krijgen vogels een broedplek

maak een natuurschilderij
en maak iemand blij

Wat wil jij VOOR
de natuur doen?

Wat wil jij MET
de natuur doen?

Groen doet Goed-Nieuwegein wil dat kinderen vaker naar
buiten gaan. Wat zou het mooi zijn een onvergetelijke
natuurbeleving voor ieder kind in Nieuwegein!

Heb je een goed idee?

Wil je met andere bewoners mee doen met
Groen doet Goed-Nieuwegein? Door iets te
betekenen voor de kinderen in Nieuwegein.
Mail dan jullie voorstel naar:

natuurkwartier@nieuwegein.nl

Groen doet Goed-Nieuwegein wordt mogelijk gemaakt door
Gemeente Nieuwegein, Provincie Utrecht, vrijwilligers en sponsoren.
Voor meer informatie en lokale activiteiten over
Groen doet Goed-Nieuwegein zie:

www.natuurkwartier.nl/groen-doet-goed

vormgeving: jessicaas.nl

Samen IN . VOOR . MET de natuur!

