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Word vriend van Fȇte de la Nature 
 
Vind jij net als wij de natuur een feestje waard? Dan is Fȇte de la Nature op zoek naar jou! 
Voor de negende editie van Fȇte de la Nature zoeken we organisaties met een landelijke 
dekking en een vrijwilligersnetwerk, die het leuk vinden om vanuit hun organisatie met hulp 
van hun leden/supporters/achterban 10 tot 15 natuurfeestjes te organiseren tijdens Fête de 
la Nature. 

 
 

Wat is Fȇte de la Nature? 

 
Fête is een landelijk grassroots natuurfestival: iedereen kan een activiteit organiseren. Van 
theater in de natuur tot een oogstfeest, van een vleermuizenexcursie tot een 
hardloopwedstrijd in het groen. Zo betrekken we meer mensen bij de natuur, op een manier 
die bij hen past. Bekijk hieronder de sfeerimpressie van Fête de la Nature 2021. 

 

 
Grassroots...? 

 
Het belangrijkste kenmerk van dit grassroots natuurfestival is dat alles van onderaf (vanuit de 
graswortels) wordt georganiseerd. We zetten samen de kaders neer en daarbinnen kan 
iedereen meevieren. Geen georganiseer van bovenaf dus, maar laten groeien wat wil 
groeien. 

https://fetedelanature.nl/organiseer-zelf-een-natuurfeestje/


Mogelijk gemaakt door 
 

 

Wat bieden we vrienden van Fȇte? 
 
Vrienden van Fȇte bieden we de gelegenheid om: 

- Logovermelding op de website van Fȇte de la Nature (periode april t/m oktober 
2022). 

- Een interview in onze nieuwsbrief 
- Artikel van het interview op de Fȇte website met doorplaatsing op de Fȇte 

Facebookpagina. 
- Een exclusieve online workshop over het organiseren van Fȇte feestjes voor jullie 

organisatie. 
- 5 tickets voor de Voorpret Fȇte event op zaterdag 11 juni 2022 in Amsterdam 

inclusief een bezoek aan de Hortus Botanicus. 
 

Wat vragen we van onze vrienden? 
 

- Als vriend van Fȇte de la Nature, draag je bij aan de organisatie van minimaal 10 
gratis toegankelijke natuurfeestjes in het weekend van 2 t/m 4 september 2022. Die 
aansluiten bij de filosofie van Fȇte. 

- Stellen jullie een vast contactpersoon aan binnen jullie organisatie die bereid is om in 
de maanden mei en juni feestjes aan te jagen (schatting inzet 12 uur). 

- Zijn jullie bereid een interview te geven voor de diverse Fȇte communicatiekanalen. 
- Iemand binnen de organisatie woont de digitale inspiratiesessie bij op 

dinsdagavond 19 april 2022 of op woensdagavond 25 mei (duur 1 uur 
van 20-21 uur). 

 
 

Hoe word je vriend van Fȇte? 

Heb je interesse om vriend van Fȇte te worden of heb je behoefte aan meer informatie? 
Neem dan voor 15 mei  2022 contact op met Alina Salomon a.salomon@ivn.nl of 06 49 66 
5132 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

mailto:a.salomon@ivn.nl

