Het grootste vrijwilligersbos
van Vlaanderen?
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Natuurpunt Gent is met 7000 gezinnen een van de grootste
verenigingen van Vlaanderen en heeft een evenredig groot
aantal vrijwilligers. Cafetariamedewerkers, beheerwerkers,
natuurgidsen, plantenverkopers, ledenwervers, bestuursleden,
Snep!-schrijvers en -bussers, organisatoren van
plantenstreeptochten of vogelexcursies, fuifvrijwilligers,
soepleveranciers, … Onze vereniging wordt gedragen door tal
van vrijwilligers van verschillende leeftijden, met diverse
interesses en elk met hun eigen achtergrond en verhaal. Ze
hebben allemaal hun eigen engagement en zo vormen ze elk
een specifiek onderdeel van het grotere geheel.

Vrijwilligers in de bloemetjes… of boompjes
De enorme veelheid aan vrijwilligers is een grote sterkte van
Natuurpunt Gent. Anderzijds is het hierdoor net vaak moeilijk
om al deze mensen te bereiken. Hoewel sociaal contact dikwijls
een van de grote drijfveren is om actief te worden in een lokale
vereniging, kennen onze vrijwilligers elkaar soms niet of lopen
(kandidaat-)vrijwilligers wat verloren. Daar willen we graag iets
aan doen. We willen nieuwe vrijwilligers beter ontvangen,
bestaande vrijwilligers meer waarderen en met elkaar in contact

brengen en zo bijdragen aan een nog betere sfeer tijdens de
activiteiten van Natuurpunt Gent.
De symbolische, ideale gelegenheid om deze campagne op
gang te trappen, lijkt ons de aanplant van een vrijwilligersbos
tijdens de week van de vrijwilliger. Hiermee willen we elke
vrijwilliger van Natuurpunt Gent graag in de bloemetjes zetten.
En meteen willen we hiermee een extra gelegenheid creëren
waarop vrijwilligers met elkaar kunnen kennismaken. We
nodigen al onze vrijwilligers uit om een boompje te komen
planten en daarmee hun engagement te vereeuwigen in
misschien wel het grootste vrijwilligersbos van Vlaanderen.
Achteraf drinken we samen een glaasje en is er gelegenheid om
elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
Geïnteresseerde nieuwe vrijwilligers zijn ook welkom en krijgen
ter plaatse een korte introductie over de mogelijkheden om als
vrijwilliger actief te zijn bij Natuurpunt Gent.
Ons vrijwilligersbos zal een onderdeel vormen van de groenpool
Vinderhoutse Bossen. De plantactie wordt ondersteund door de
Vlaamse overheid (VLM/ANB). Zie ook het artikel op p. 23 voor
meer informatie over de evolutie van deze groenpool.

PRAKTISCH
Datum:
Zondag 4 maart 2018 om 10.30 uur
Waar:
Aan de ingang van het natuurgebied Leeuwenhof, Leeuwenhof 43, 9031 Drongen.
Het Leeuwenhof is te bereiken met het openbaar vervoer:
buslijn 9, halte Driesdreef. Het Leeuwenhof ligt aan de andere
kant van de Ringvaart en is de eerste zijstraat over de brug
aan de linkerkant.
Wie:
Alle vrijwilligers zijn van harte welkom –
ook nieuwe vrijwilligers!
Voorzie waterdicht schoeisel (stapschoenen of laarzen), een
spade en warme kleren die tegen een stootje kunnen.
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Tijdens de week van de vrijwilliger,
op zondag 4 maart, planten we met
zoveel mogelijk vrijwilligers een
echt vrijwilligersbos.
Tijdens deze plantactie
verwelkomen we bovendien graag
veel nieuwe vrijwilligers.
Ben je vrijwilliger? Lees dan
verder... Ben je het (nog) niet?
Lees dan zeker verder...

SNEP!

