Gidsencursus: Een gretige groep Groenlingen
Groenlingen komen meestal in groepen aan de voertafel en om deze helemaal leeg te eten. Meestal
in meerdere keren want de goede plekken weten ze onderling wel door te geven.
Na het cursusonderdeel vogels is dit wel een vergelijking die op de groep deelnemers van de
Gidsencursus van toepassing is. De hele groep komt trouw elke veertien dagen bijeen in de
Kruidenhof want er is wat voor hen te halen. Kennis en dat gaat er in als graankorrels op een
voertafel. Ieder zoekt er voor zich zelf uit welke korrels ze eruit willen pikken om hun honger naar
kennis te stillen. Ze geven het ook aan elkaar door, weet je dat of dit en daar is het ook heel
bijzonder om nieuwe zaadjes te vinden. Deze laten ze her en der wel vallen en die ontkiemen daar
weer om nieuwe belevenissen te laten opkomen
Het zit de deelnemers in het bloed. Het zijn Groenlingen tot in de toppen van de tenen en vingers
maar ook de tong en de oren en de ogen zijn aan het begin van elke cursusbijeenkomst tot in de
puntjes op scherp op gesteld om er zoveel mogelijk van te weten te komen. Een groep die van
wanten weet en geen mogelijkheid onbenut laat om alle zintuigen in te zetten voor hun ultieme
beleving van die dag. De gehele bijeenkomst zitten ze actief voor op de stoel om alles wat geboden
wordt tot zich te nemen. Het liefst dan weer naar buiten. Dan speuren ze naar nog meer nieuwe
korrels "Groenvoer" om deze vervolgens in de praktijk te laten bezinken en te verteren.
Groenlingen doen dat niet alleen, samen als groep ben je sterker. Je vertelt elkaar welke kenniskorrels waar te vinden zijn en waarom dat zo is. Zo leren ze veel van elkaar want elke korrel zijn de
weetjes die het samen komen en samen zoeken naar groene belevenissen zo leuk maken.
Als je denkt dat ze als groep alleen maar consumeren dan heb je het mis want deze groep is kritisch.
Niet alleen voor zichzelf maar ook voor de inrichters van de voertafel (de docenten) en de
landschapsbeheerders (het begeleidingsteam). Met Tops en Tips worden alle leden uit de groep
geholpen om hun eigen presentaties telkens weer te verbeteren. Hiermee wordt de dis voor de
komende luisteraars telkens verbeterd. Die resultaten vinden we terug in de vijf-minuten praatjes en
de biologische momenten die een volgende keer weer ten gehore en beleving worden gebracht.
Deze groep Groenlingen, een groep cursisten met een groot groen hart, lijkt zich daarom te
ontwikkelen tot een mooi geheel. Samen vinden ze de weg naar de kennis- en kundedis bijzonder
goed te vinden. Daarmee goed gevoed weet deze groep zich wel een weg te vinden in de wereld van
nieuwe en groene mogelijkheden. Voldoende gesterkt om later alleen uit te kunnen vliegen, naar een
eigen bestemming.
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