
 
 
 
 

Natuurklusdag  - Voorbeeld Persbericht 
 
De lokale pers benaderen kan positieve aandacht geven voor jullie Natuurklusdag en voor de 
werkzaamheden van de vrijwilligers het hele jaar door. Tip hierin is om juist zo lokaal mogelijk te 
beschrijven wat jullie gaan doen, waarom dit belangrijk is en welke partijen samenwerken.  
 
Onderstaand het persbericht van De Groene Motor van november 2018 en een voorbeeld lokaal 
bericht.   
 
 

Natuurklusdag geeft kinderen rol in de natuur 
 
Op vrijdag 2 november 2018 vindt de eerste Natuurklusdag plaats. Een dag waarin 
vrijwilligersgroepen in het groen samenwerken met kinderen van de naschoolse opvang. Met als doel 
ontdekken wat je voor de natuur kan betekenen als je samen de handen uit de mouwen steekt.  
 
De Natuurklusdag is een initiatief van De Groene Motor. “Met deze pilot ontdekken kinderen dat 
samenwerken voor het groen in de buurt belangrijk en nuttig is. Vrijwilligersgroepen in de provincie 
werken elke dag aan een groene omgeving en deze dag helpen de kinderen een handje mee,” aldus 
Fabian Paf, coördinator De Groene Motor.  
 
We starten dit jaar op drie pilotplekken in de provincie Zuid-Holland. In het Hoekschewaards 
Landschap, Buitengoed Dorrepaal en Nieuw-Leeuwenhorst gaan kinderen en vrijwilligers aan de slag 
met een stukje natuur in de directe omgeving. Met de ervaringen van deze groepen kunnen in 2019 
meer vrijwilligersgroepen nieuwe samenwerken starten met lokale kinderopvang en basisscholen.  
 
De Groene Motor is het provinciaal programma van de Provincie Zuid-Holland om het groen 
vrijwilligerswerk in Zuid-Holland te ondersteunen en faciliteren.  
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Natuurklusdag geeft kinderen rol in de natuur 
 
Op vrijdag 2 november 2018 gaan de kinderen van BSO Kivido uit Strijen met de vrijwilligers van het 
Hoekschewaards Landschap samen voor de natuur aan de slag. De Natuurklusdag is een dag waarin 
vrijwilligersgroepen in het groen samenwerken met kinderen van de naschoolse opvang. Met als doel 
ontdekken wat je voor de natuur kan betekenen als je samen de handen uit de mouwen steekt.  
 
Dagelijks zijn de vrijwilligers van HWL aan de slag, maar deze middag is wel speciaal verteld … “Één 
van de unieke punten van dit landschap is het grote aantal wilgenbomen. De vrijwilligers zijn in deze 
periode druk met het snoeien van de bomen en dat is een perfecte buitenklus voor kinderen. Samen 
aan de slag, lekker buiten en we maken onze natuur een stukje beter,” aldus …   
 
De Natuurklusdag is een initiatief van De Groene Motor, het provinciaal programma van de Provincie 
Zuid-Holland om het groen vrijwilligerswerk in Zuid-Holland te ondersteunen en faciliteren. “Met 
deze pilot ontdekken kinderen dat samenwerken voor het groen in de buurt belangrijk en nuttig is. 
Vrijwilligersgroepen in de provincie werken elke dag aan een groene omgeving en deze dag helpen 
de kinderen een handje mee,” aldus Fabian Paf, coördinator De Groene Motor. 
 
  
 
EINDE PERSBERICHT 
 
Noot voor de redactie 
Contactgegevens:  
Foto: F. Scheplitz/Imagetree 
 

 
 
 
 
 
 
 


