2. Hoe verzin ik een evenement?
Je kunt heel eenvoudig beginnen, bijvoorbeeld met een picknick in het park. Of de
verhalenwandeling die je met kinderen uit de buurt wel eens maakt in het bos, kun je ook
voor Fête de la Nature gaan doen, en dan met andere deelnemers. Sluit dus aan bij wat je zelf
al deed en maak er een feestje voor iedereen van. Denk ook goed na of je mensen kent met
hobby’s of bezigheden waarvan heel goed een groen feestje te maken is en vraag ze of ze mee
willen doen.
“Je kunt ook naar een park gaan en kijken wat mensen daar allemaal doen”, zegt Liane
Lankreijer uit Den Haag. “Als daar verenigingen actief zijn kun je daar bij aansluiten en
bijvoorbeeld een activiteitenmarkt organiseren.”
Verzinnen gaat het best met anderen, dus zoek andere mensen die in zijn voor een mooi
groen feest. “Sluit je aan bij een bepaalde doelgroep”, zegt Marianne Schouten, die in
Enschede groene zondagsmarkten organiseert. “Als je met kinderen wilt werken, stap dan naar
scholen en probeer ouders enthousiast te krijgen. Doe vooral iets dat je zelf superleuk vindt.”
Stap voor kinderfeestjes dus naar scholen en buitenschoolse opvangen. Daar bestaan al veel
evenementen die zonder al te veel moeite en een beetje creativiteit om te toveren zijn tot
mooie feestjes in de natuur. Dit geldt natuurlijk ook voor buurthuizen, wijkverenigingen,
sportverenigingen en culturele instellingen. Een Fête de la Nature-run is samen met een
hardloopvereniging makkelijk te organiseren en datzelfde geldt voor mini-concerten van
leden van de plaatselijke fanfare in de weilanden vlak buiten je dorp.
Het allereenvoudigst is om je aan te sluiten bij bestaande evenementen. Kijk voor het
weekeinde van Fête de la Nature wat er allemaal te doen is en maak er een natuurevenement
van. Sander Turnhout zamelde met deelname aan een halve triathlon die op de agenda stond
tijdens Fête de la Nature geld in voor een ottertunnel bij de Nieuwkoopse Plassen. “Dat
project is bekend bij Natuurmonumenten, dus via hun netwerk, website, mailinglijst en
bulletinbord kon ik gemakkelijk deelnemers werven.”

