Jaarverslag 2020 Natuurkoffer
De Natuurkoffer valt onder het thema 'Natuur en Gezondheid'.
Dit thema wordt ondersteund door de landelijke IVNorganisatie. Bij “ons IVN” zijn we aangesloten bij de groep
Natuurkoffer, waar we materialen en ideeën kunnen
uitwisselen.
Van de landelijke organisatie kregen we een koffer met o.a.
het boek “Alle ouderen naar buiten”, handpoppen en een
natuurbingo. Deze koffer is een mooie aanvulling op onze
eigen materialen.
Op de site https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/deivn-natuurkoffer is meer informatie te vinden.
Activiteiten
Helaas hadden wij ook last van de Corona crisis.
Op 22 januari konden wij nog een presentatie houden met het thema “Winter” bij het Dr.
Jenny Verzorgingshuis in Dinxperlo. Na een korte powerpoint presentatie en een pauze
richtten wij 6 thematafels “overleven in de winter” in. Janrein is onze vaste medewerker voor
de techniek. Tot nu toe zijn er geen vaste leden van de werkgroep “Natuurkoffer”, maar we
kunnen gelukkig wel een beroep doen op een groepje van vaste vrijwilligers.
In maart werden we uitgenodigd bij het Vijverberghuis in Doetinchem voor de presentatie van
een lente-activiteit. Helaas kon dit vanwege corona niet doorgaan. De lentekoffer is dan
zonder begeleiding uitgeleend. We hoorden, dat er dankbaar gebruik gemaakt is van de
inhoud van de koffer.
Overig
Om de Natuurkoffer opnieuw onder de aandacht te brengen boden we de Herfstkoffer gratis
aan. In de nieuwsbrief van november 2020 werd de aanbieding opgenomen.
3 instellingen maakten er gebruik van. Veruit favoriet is het bingo-spel en de tastbare
materialen, maar ook de foto’s in de koffer bieden een goed aanknopingspunt voor de
uitwisseling van ervaringen.
Spelmateriaal
Inmiddels hebben we diverse spelmaterialen ontwikkeld:
Bingo spelen voor elk seizoen een ander, een kwartetspel voor elk seizoen, project groente
met foto’s en simpele puzzels, een lenteproject voor dieren met hun jongen, een
herfstproject over bomen en memory-spelen. Ook kunnen we gebruikmaken van de
elektrospelen van Janrein. Daarnaast maakten we opdrachtkaarten voor buitenactiviteiten,
die samen met hulpmiddelen uitgeleend kunnen worden.
Toekomstplannen
Graag zouden we meer aandacht willen geven aan de seizoenskoffers, maar daarvoor is het
noodzakelijk om er meer vaste vrijwilligers bij te betrekken. Het is gebleken, dat persoonlijk
contact een voorwaarde is. Zolang we last hebben van de Lock down, zullen we de
winterkoffer nogmaals aanbieden. Het spelmateriaal kunnen we ook apart uitlenen.

Het financieel jaarverslag is meegenomen in het overzicht van de werkgroep Rondom Strang
& Iessel. De opbrengsten waren € 101,20 de kosten € 39,95. Resultaat van € 61,25
verrekenen we in de kas van de werkgroep.

