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Met zesdelige activiteitenreeks Beleef de natuur willen Natuurpunt, Crescendo CVO,
Welcome in Mechelen en het Agentschap Integratie en Inburgering kennis van het
Nederlands bij anderstalige nieuwkomers bevorderen.

NEDERLANDS LEREN IN DE MECHELSE NATUUR
Natuurpunt, Crescendo CVO, Welcome in Mechelen en het Agentschap Integratie en
Inburgering slaan de handen in elkaar en organiseren voor anderstalige nieuwkomers
de zesdelige activiteitenreeks Beleef de natuur. Dit nieuwe initiatief creëert extra
kansen om de Nederlandstalige woordenschat uit te breiden en Nederlands te
oefenen.
Beleef de natuur is een module bij Crescendo CVO, het centrum voor volwassenenonderwijs
aan de Vaartdijk in Mechelen. De cursisten kunnen er een deelcertificaat behalen en hun
betrokkenheid bij de natuur aantonen.
Op zaterdag 7 mei start de zesdelige ontdekkingsreeks met ‘slechtvalken in het vizier’.
Aan de voet van de Sint-Romboutstoren zullen de deelnemers de slechtvalken kunnen
bewonderen door telescopen. Daarna gaan ze mee de toren op om te kijken hoe de kuikens
worden geringd.
Bij ‘de natuurgids in je broekzak’ gaan de cursisten aan de slag met de gratis
beeldherkenningsapp Obsidentify. Bij ‘samen ontharden’ ontdekken ze de planten die
groeien in de stad en leren ze op een laagdrempelige manier bij over biodiversiteit en
klimaat. Er is ook een avondexcursie in de Kruidtuin, waar vissen, nachtvlinders en
vleermuizen verwonderen. In juni gaan ze met ‘wild van wildplukken’ samen aan de kook met
in de natuur gevonden ingrediënten. Tijdens de afrondende activiteit ‘in de weer in de natuur’
staan beheerwerken in natuurgebied Den Battelaer op het programma, waarna we hen naast
een potluck, een gezamenlijke maaltijd, ook een natuuruitdaging voorschotelen.
Educatief medewerker Natuuracademie Nils Iwens: “Onze samenleving is erg divers en
we willen dat onze vrijwilligersgroep dat ook is. Iedereen moet zich bij ons welkom voelen om
hun talenten in te zetten ten voordele van de natuur.”
Leerkracht Nederlands voor anderstaligen bij Crescendo CVO Hannes Delanoeije:
“Een taal leren doe je niet enkel op een school, in een klas. Met deze aanpak zullen onze
cursisten zich betrokken voelen bij de Mechelse natuur. Ze komen ook in contact met
gepassioneerde mensen die met natuur bezig zijn. Crescendo CVO maakt zo van leren een
echte beleving. Met ‘Leer en beleef’ blijft ook de woordenschat tijdens deze ervaringen beter
hangen.”
Vrijwilliger Welcome in Mechelen Eva Guns: “Dit initiatief geeft mensen de kans om op
een originele wijze kennis te maken met onze taal, de stad Mechelen en de natuur. Het
sociaal participatieve aspect is zeer leerrijk en bevorderlijk voor integratie in brede zin. We
zijn blij met de activiteitenreeks van Natuurpunt en hopen op een verdere samenwerking!

Consulent integratie bij Agentschap Integratie en Inburgering Caroline Caluwaerts: “
Om de drempel naar participatie te verlagen en er een gezinsmoment van te maken, kunnen
ouders hun kinderen meebrengen. Waar nodig wordt de activiteit aangepast zodat het ook
voor hen een interessante natuurbeleving wordt. Zo krijgen ook de kleintjes meteen een
extra oefenkans Nederlands, en wie weet schuilt er wel een toekomstige natuurbeheerder in
eentje van hen.
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