BELEEFdeTUIN
De visie van BELEEFdeTUIN is reeds in 1896 perfect verwoord door de Zwitserse
psycholoog Jean Piaget:
De omgeving heeft invloed op de ontwikkeling. Wanneer een kind in een
rijke leeromgeving leeft en de mogelijkheid om dingen te ondernemen en te
onderzoeken zal zich sneller ontwikkelen dan wanneer er geen rijke
leeromgeving is.
De buitenruimte moet dan ook een goede stimulans geven om te gaan
ondernemen en te gaan onderzoeken. Per thema moeten er dan ook
materialen, leer- en hulpmiddelen zijn om de leeromgeving te versterken.

Wie is BELEEFdeTUIN?

BELEEFdeTUIN is een project van Dieter Willems. Geboren in 1972 en
opgegroeid in het landelijke Poperinge (West-Vlaanderen, België). Als kind
was buiten spelen en ravotten na school, in weekends en vakanties heel
gewoon.
Toen hij op zijn 17de leider werd in de jeugdbeweging, was ook hier het
motto: NAAR BUITEN!
Zovele jaren later inspireren die ervaringen nog steeds mijn huidige werk. Scholen,
kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang vragen meer en meer om hen te
helpen bij het belevingsvol inrichten van hun speelruimtes.
Ik verdiepte me in het belang van buitenspel voor de ontwikkeling van kinderen, en
hoe ik daarop kan inspelen door de inrichting van de buitenruimte.
Ook de wisselwerking tussen de gezondheid van het kind en de zorg voor de natuur
boeit me. In dezelfde periode werd het boek 'Het laatste kind in het bos' van Richard
Louv vertaald in het Nederlands. Het begrip 'natuur-tekort-stoornis' was geboren.
Ik kreeg de smaak te pakken. Dit is wat ik wou. Kinderen terug geven waar ze zo
nood aan hebben en recht op hebben: BUITEN RAVOTTEN ! Zich kunnen en mogen
vuil maken, risico's aangaan, grenzen verleggen.
Mijn opleiding als sociaal-agoog, mijn natuur-educatief werk en mijn jeugdjaren zijn
dan ook de ideale mix om BELEEFdeTUIN uit te bouwen.
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Dit is geen stok…

Het is een gitaar
Het is een schep
Het is een paard
Het is een telescoop
Het is zwaard
Het is een microfoon
Het is een skistok
Het is een lepel
Het is een hengel
Het is een roeispaan
en om het even wat een kind
zich maar kan verbeelden!

