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PERSBERICHT: Kinderen herontdekken natuur met #BeterBuiten‐project
Natuurbeleving, daar krijgen vooral kinderen in
de stad nauwelijks gelegenheid toe.
Niet begeleide minderjarige vluchtelingen nog
veel minder. Speciaal voor hen werd vandaag,
in deze coronatijden, het project #BeterBuiten
officieel gelanceerd. Vlaams minister van Jeugd
Benjamin Dalle en de burgemeester van
Affligem kwamen graag meespelen in het
Bellenbos.
In het Bellenbos, het eerste educatief ‘nestelbos’ in Vlaanderen kunnen kinderen met hun
klasbubbel verbondenheid met de natuur beleven ‐én in een boom leren klimmen.#Beter Buiten is
onderdeel van het actieplan ‘Generatie Veerkracht’ om maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren in tijden van corona veerkrachtiger te maken. De minister kwam dan ook graag mee
ravotten in het Bellenbos. Ook Walter De Donder, burgemeester van Affligem is blij met de komst
van het Bellenbos, dat nog meer groen én buitenspeelmogelijkheden naar zijn gemeente brengt.
De begeleiding van de kwetsbare stadskinderen
in het ‘#BeterBuiten’‐ project gebeurt door de
vzw Minor Ndako. “In deze Corona‐periode
zetten we in op terug verbinden: met
zichzelf, met elkaar en vooral in/met de
natuur. We trekken terug naar buiten, dat
geeft kansen om de energie te laten stromen,
om te vertrouwen, om veerkrachtig te zijn.“
Scholen zijn vanaf september ook welkom voor een dagje nestelbos. Dat wordt georganiseerd
door de natuureducatie‐organisatie GoodPlanet, die het concept lanceerde. Een nestelbos is een
speelbos met verschillende ‘nesten’ in, door kinderen zelf ingerichte hoeken waar op verschillende
manieren kan gespeeld worden: een zit‐nest met kampvuur, een boogschiet‐nest, een klim‐nest…
Tot wel tachtig kinderen en jongeren (tussen 6 tot 25 jaar) kunnen sportieve en natuur‐rijke
uitdagingen aangaan, nieuwe natuur‐plekken beleven, sociale en fysieke competenties oefenen en
hun veerkracht versterken. De bedoeling is om deze nestelbossen over het hele land uit te rollen.
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Scholen kunnen zich vanaf september aanmelden voor deugddoende buitenspeelmomenten via
mail naar bellenbos@goodplanet.be
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