Trainingen voor groene vrijwilligers
Workshop Natuurkoffer
Dementerende ouderen of andere kwetsbare doelgroepen die niet
meer zelf op pad kunnen krijgen een heerlijke middag door met
de natuurkoffer de natuur van buiten naar binnen te brengen. De
koffer is onder andere gevuld met foto's, huidolie, geluidsbingo en
natuurlijke materialen (uit eigen omgeving). Alle zintuigen komen
aan bod en worden geprikkeld. Het bijzondere van zintuigen is
dat ze herinneringen oproepen die diep geworteld zijn. Tijdens
deze workshop van één dagdeel leren vrijwilligers hoe zij met de
natuurkoffer kunnen werken.

Training Natuur doet je goed
Met eenvoudige activiteiten leren vrijwilligers wat ze met mensen
met dementie in de natuur kunnen doen. De activiteiten zijn gericht
op het prikkelen van zintuigen, mooie dingen maken van natuurlijke
materialen en op rust en ontspanning. Uiteraard aangepast aan
het niveau en de mogelijkheden van de doelgroep. De training
bestaat uit twee dagdelen, met ongeveer een maand er tussen. In
deze tussenliggende periode oefenen de vrijwilligers een aantal
activiteiten met een dementerend persoon.

Cursus Natuur & Gezondheid
Tijdens de cursus van drie dagdelen leren vrijwilligers wat er bekend
is over natuur en gezondheid, de zorgsector en op welke manier IVN
hier in actief is. Vrijwilligers gaan aan de slag met het bedenken en
opzetten van een activiteit op het gebied van natuur en gezondheid.
Met de bedoeling dat deze binnen de eigen afdeling uitgevoerd gaat
worden.

IVN-vrijwilligers maken Nederland
groener én gezonder!
www.ivn.nl/natuurengezondheid

IVN-vrijwilligers maken Nederland groener én gezonder!
Natuur doet je goed, voor iedereen en in het bijzonder voor
mensen met chronische gezondheidsklachten. Tal van onderzoeken
hebben de heilzame werking van natuur aangetoond. Buiten zijn
is goed voor de stemming, het dag- en nachtritme en de algehele
gezondheid. Een natuurlijke omgeving vermindert stress, verbetert
de concentratie en nodigt bovendien uit tot bewegen. Daarom traint
IVN groene vrijwilligers zodat zij alle kennis en kunde hebben om
natuurbelevingsactiviteiten te organiseren om mensen gezonder en
gelukkiger te maken.

'Met name de omgang met cliënten: meer inspelen
op zintuiglijke ervaring, minder bezig met educatie.
Het gaat om het moment!'

Hebben de cursussen bij jou persoonlijk iets teweeg gebracht?
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Na het volgen van één of meer van deze trainingen geven
vrijwilligers deze effecten aan:
Heb je binnen of buiten jouw IVN-afdeling activiteiten uitgevoerd
waardoor kwetsbare mensen naar buiten komen?
'Ik wandel met mensen met een lichte geestelijke
aandoening. Nu echter met de tools vanuit de cursus.'
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'Ik heb planten geplant met bewoners, letterlijk met
de handen in het groen.'

Samen hebben de 23
respondenten 1.030
deelnemers bereikt!

nee

ja

nee

Dit zijn de resultaten van een enquête gehouden onder alle IVN'ers
die de afgelopen 2,5 jaar in Brabant één of meerdere cursussen op
het gebied van Natuur en Gezondheid hebben gevolgd. Er waren 23
respondenten van de in totaal 133 deelnemers. Zie achterzijde voor
de omschrijving van deze cursussen.

Hebben de cursussen bijgedragen aan het opzetten van deze
activiteiten?

'Het geeft mij persoonlijk veel
voldoening.'
'Ik heb het gevoel dat ik een
waardevolle bijdrage lever
aan de maatschappij.'

Heb je de inhoud van de cursussen
kunnen gebruiken in jouw privésfeer?
'Tijdens de wandelingen met
mijn zus sta ik letterlijk stil
bij planten en dieren. Dan
ben ik heel bewust bezig met
zintuiglijke waarneming en
pas daarna met de kennis
over die plant of dat dier.'
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Heb je door de cursus andere mensen en organisaties kunnen
overtuigen van het positieve effect van natuur op gezondheid?

'Ik heb een kleindochter die een opleiding volgt in de
zorg enthousiast gemaakt.'
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'Medewerkers in de zorg. Zij bellen nu en vragen om
hulp bij het opzetten van groene activiteiten.'

