1. Wat voor evenementen kan ik organiseren?
Van alles natuurlijk, van een wandeltocht met natuurverhalen tot salades maken van wilde
kruiden, van concerten in de wijktuin tot kinderyoga in de duinen. En bedenk: Fête de la
Nature is in de eerste plaats een feest.
Het allerbelangrijkste voor het organiseren van een mooi feest in de natuur: doe iets wat je
zelf leuk vindt en wat je zelf interesseert. Maak een feestje waar je zelf heel graag naartoe
zou willen. “Vier een feest in de natuur echt vanuit je hart”, zegt Liane Lankreijer, die voor Fête
de la Nature evenementen organiseert in Den Haag. “Laat het echt van binnen uit komen. Dan
word je feest een succes.”
“Houd het gezellig”, zegt Astrid van den Broek van de Vogelweek. “Het is ook voor de
gezelligheid onder elkaar.” Natuurlijk mogen de deelnemers iets opsteken van je evenement,
maar let er wel goed op dat iedereen mee kan doen, ook als ze nog niet zoveel - of zelfs
helemaal niets - afweten van natuur en milieu.
Het is dan handig om in de aankondiging van je evenement te laten weten of je zonder
voorkennis mee kunt doen of dat bijvoorbeeld een wandeling door een gebied met een
bijzondere flora bestemd is voor deelnemers die al het nodige van planten afweten.
Ben je enthousiast over de manier waarop je op je eigen biologische moestuin de heerlijkste
groentes teelt, probeer dat enthousiasme dan over te brengen op de deelnemers van
bijvoorbeeld een kookworkshop die je organiseert en geef hen dan tegelijkertijd de ruimte
voor hun eigen kijk op biologisch tuinieren.
Sommige mensen voelen zich het meest thuis op kleine, intieme feestjes, maar een groter
evenement past ook prima binnen Fête de la Nature. Hoe groot je feest wordt, hangt af van je
eigen mogelijkheden - kun je veel vrijwilligers bij elkaar krijgen, heb je daarvoor meer geld
nodig, of een grotere locatie.
Hoe groot of klein of een evenement is, hangt ook af van het soort evenement: van
bijvoorbeeld een wandeling of excursie is het best te genieten als de groep beperkt blijft tot
een man (m/v/o) of vijftien. “Houd het bij bijvoorbeeld een vogelwandeling kleinschalig”, is de
ervaring van Astrid. “Te grote groepen werken niet. Als je in ganzenpas loopt, hoort nummer
twintig niet meer wat de voorste zegt.”

