De Natuurkoffer
Je hebt er vast wel eens gehoord. Maar heb
je al eens een middagje met de Natuurkoffer
in een bejaardenhuis meegemaakt? Vast
niet. Niet jouw pakkie-an? Dat dacht ik eerst
ook: niks voor mij dat met die oudjes!
Maar omdat Wil Paulus mij vroeg voor haar
de presentatie met een beamer te verzorgen
was ik de klos... Klinkt negatief, hè?
Maar ja, wat de boer niet kent…

Frank laat propolis proeven.

De presentatie werd door de anderen met veel
aandacht gevolgd: veel uit oude tijden. Er
kwam een schoolplaat in voor en veel andere
herkenbare dingen uit de Zomerkoffer. (Zoals
je wel zult begrijpen heeft Wil vier verschillende seizoenenkoffers).

Dat denk ik nu absoluut niet meer. Ik was trouwens na de eerste keer al helemaal om!
Wat ontzettend leuk om te doen is dit! Wat een
enthousiasme straalt er af als Wil met ‘de oudjes’ aan de gang gaat. En wat zijn de mensen
geïnteresseerd! Dat er Alzheimerpatienten
tussen zitten stoort helemaal niet. Ze herkennen
van alles wat ze vroeger gezien en geleerd hebben en zijn zó ontzettend blij dat ze dit mogen
meemaken!
Op 25 juli waren we in Dinxperlo in de grote zaal
van ‘Dokter Jenny’. Frank, die imker is, had zijn
bijenspullen meegenomen en demonstreerde hoe
hij met bijen omging. Een rookpotje liet hij zien
en een honingraat. Gelukkig gingen de rookmelders niet af en bleven de sprinklers dicht.
Een van de deelnemers, in de negentig nu, was
zelf imker geweest en dutte een beetje. Toen
Frank met de honingraat rondging was hij plotseling klaar wakker. “Wasmot”, zei hij en hij had
gelijk. In de raat waren twee vraatgangen van
wasmotten te zien! Iedereen was stomverbaasd.
Na een kort praatje zakte hij weer weg…

Uit de erfenis van Jo ter Horst had ze allerlei
doosjes en bakjes met natuurdingen meegebracht: wespen- en hoornaarsnesten en nog
veel meer. Daarmee maakten we met z’n
vijven een rondje langs de tafels, vertelden en
beantwoordden de vele vragen.
Voor je het in de gaten had waren de twee
uurtjes om.

Wil maakt een praatje.

Wil je dit ook eens beleven? Wil zal dan heel
blij zijn, want ze staat er nu in haar dooie
eentje voor met wisselende vrijwilligers. Het
is een activiteit van onze hele IVN-afdeling en
het zou erg fijn zijn als iedere regiogroep een
medewerker zou kunnen leveren. En zo vaak
zal het je geen tijd kosten, want het aantal
aanvragen is (nog) niet erg groot. Gelukkig
maar, want alleen redt Wil het niet!
Deze activiteit verdient en wacht beslist een
rijke toekomst! Warm aanbevolen!
Janrein van Oostrum

