3. Hoe vind ik mensen die mee willen helpen?
Kijk vooral eerst tussen je eigen vrienden, kennissen, collega’s familie en de mensen die zij
weer kennen. “Ik ben gewoon kriskras mijn eigen netwerk in gegaan”, zegt Liane Lankreijer. “Ik
heb me ook afgevraagd waar mensen zitten die activiteiten in de natuur leuk vinden.
Gezinnen bijvoorbeeld, dus dan kan je bij scholen en buitenschoolse opvang gaan kijken. Of
yogascholen, dus heb ik daar een lijstje van gemaakt.”
Zoek je echt mensen buiten je eigen kring, dan geldt ook hier: klop aan bij bestaande
organisaties. Een plaatselijk milieucentrum, een natuurvereniging of vogelwerkgroep kennen
vast veel mensen die niet alleen samen willen brainstormen over leuke evenementen, en die
zelf ook een natuurfeestje willen bouwen.
Liane stapte naar het Haags Milieucentrum. “Zij hebben een adressenbestand van iedereen
met wie ze ooit contact hebben gehad die ik mocht gebruiken. Zo heb ik mensen bij elkaar
gekregen om te brainstormen over evenementen die we konden organiseren.” Verder hebben
groene organisaties hun eigen website, internetfora en sociale media waarop je oproepen
voor vrijwilligers kan plaatsen.
Je hoeft je niet te beperken tot natuurclubs. Je kunt met de meest uiteenlopende organisaties
samenwerken: scholen, sportverenigingen, kunstenaars, buurtcentra, verzorgingshuizen die
een groen evenement voor hun bewoners willen, horeca die op een mooie plek zit, bedrijven
die veel belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En vast nog veel
meer: veel verrassende combinaties zijn mogelijk!
Zie hiervoor ook het vorige punt: als je mensen zoekt met ideeën voor leuke natuurfeestjes,
dan zijn ze ook vast wel bereid om de mouwen uit te handen te steken en dat feestje dan ook
zelf te organiseren.
Veel steden hebben ook vrijwilligerscentrales die evenementen koppelen aan vrijwilligers. Hier
kun je je evenement aanmelden. Dan is er ook nog de website crowdfunding voor natuur,
waar niet alleen geld ingezameld kan worden, maar ook tijd die mensen bereid zijn in een
evenement te steken.

