Onze visie:
bekijk de natuur door
een vergrootglas,
verwonder u en koester
al het moois voor een
gezonde aardbol.
Reserveren of op zoek naar inspiratie?
Wilt u aan de slag met duurzaam ondernemen
en zoekt u ondersteuning? Wilt u een groene
belevenis organiseren voor uw medewerkers,
klanten, bezoekers of bewoners? Of wilt u
gebruik maken van onze locatie, ons materiaal
en onze kennis en ervaring op het gebied van
duurzaamheidscommunicatie? Neemt u gerust
contact met ons op.
Contactgegevens
Stichting de Groene belevenis
Hamersveldseweg 105-107
3833 GM Leusden
E-mail: info@degroenebelevenis.nl
Website: www.degroenebelevenis.nl

De Groene belevenis werkt vanuit
het hart-hoofd-hand principe; wij
laten kinderen en volwassenen met
een nieuwe, verfriste blik de natuur
beleven. Doordat mensen geraakt
worden door bijzondere en leuke
ervaringen, staan ze open voor
educatie. Hoe beter geïnformeerd,
hoe meer geïnspireerd en des te
groter de wil om een bijdrage te
leveren aan natuurbehoud en
duurzaamheid.
Een goed gecreëerde natuurervaring
vormt zo dé voedingsbodem voor
een duurzame toekomst. Of: hoe
een plezierige dag grote positieve
gevolgen kan hebben.

Natuureducatie door
bewustwording.
Natuureducatie volgens
de Groene belevenis.

Bedrijven

Zo…nu eerst even naar
buiten! Pennen neer, broodje
mee en de deur opengooien.
Neus vol natuur, even in
beweging en hoofd leeg.
Struinen door het groen en
even een ander gesprek…
En dan straks weer fris en
opgeladen aan de slag!

De Groene belevenis stimuleert
duurzaam denken en handelen, samen
met het bedrijfsleven. Allereerst
brengen wij uw kansen voor duurzaam
ondernemen in beeld. En vervolgens
gaan we graag samen met u de
uitdaging aan om dit concreet te maken.
Ook bieden wij ondersteuning in
de communicatie naar uw klanten,
medewerkers, bezoekers en dergelijke.
Daarnaast bieden wij u onze unieke
locatie met faciliteiten. Deze kunt u
gebruiken voor teambuilding, informele
activiteiten en zakelijke bijeenkomsten
met een groen karakter. Samenwerken
met de Groene belevenis maakt
duurzaam ondernemen concreet.

Duurzaam ondernemen
De Groene belevenis stimuleert, verbindt en
ondersteunt duurzame initiatieven. Dit doen
we door middel van educatie, communicatie,
advies, training en door het organiseren van
evenementen. Zo brengen we initiatieven verder
en zorgen we voor een groter bereik.
In het verlengde hiervan stimuleren we
duurzaam ondernemen bij bedrijven, organisaties
en instellingen. Wij maken inzichtelijk wat dit
voor uw bedrijf kan betekenen. Waar liggen
kansen? En hoe kunt u hier invulling aan geven?
Graag gaan we samen met u de uitdaging aan
hier concreet invulling aan te geven. Dit doen we
door advies, procesmanagement, communicatie
ondersteuning, gefaciliteerde bijeenkomsten
en met een netwerk van een groot aantal
samenwerkingspartners.
Groene bedrijfsbijeenkomsten
Groen werkt, dat staat inmiddels vast.
Het reduceert stress, verhoogt de productiviteit
en heeft een positief effect op de gezondheid.
Bent u op zoek naar een natuurlijke invulling
en groen programma voor uw bedrijfstraining,
teambuilding- of brainstormsessie? De Groene
belevenis verwelkomt u van harte in onze
prachtige gelegen Struintuin met bijbehorende
Schuilhut. De groene, uitnodigende omgeving
wakkert nieuwe ideeën aan en biedt vrijheid
en ruimte om tussendoor even rustig op te
laden. Onze Schuilhut geeft beschutting en
beschikt over een toilet en ingerichte keuken.

Ook ZZP-ers die een groene omgeving
zoeken voor activiteiten (bijvoorbeeld
coaching, mindfulness, yoga of tai-chi)
kunnen hiervan gebruik maken. Tijdens
de winterperiode staat ons verwarmde,
geïsoleerde lokaal tot uw beschikking.
Wilt u uw eigen locatie gebruiken, maar wel
een groene onderbreking? Vraag ons om
een groene energizer in de vorm van een
wandeling, kleine excursie of activiteit op
maat in uw programma.
Teambuilding en
informele activiteiten
Onze locatie leent zich goed voor
duurzame informele bijeenkomsten.
Bij ons verrassende project Bamboestiek
draait alles om samenwerking. U bouwt
met elkaar aan een groot kunstwerk
van bamboestokken. Om tot het beste
resultaat te komen is bouwkundig inzicht,
samenwerking en creativiteit nodig.
Of kiest u voor een GPS wandeling?
Dan gaat u gezamenlijk op pad met
opdrachten waardoor u elkaar en uw
groene omgeving nog beter leert kennen.
Daarna verzamelt u zich rondom de warme
vuurplaats bij de Schuilhut, om pizza’s te
bereiden in onze ambachtelijke buitenoven.
Uw medewerkers (en hun kinderen)
bieden wij een groene belevenis door
gebruik te maken van ons educatieve
materiaal, op maat gemaakt voor uw

bedrijfsuitje of personeelsfeest. Wij beschikken
over themapaketten, knutselactiviteiten en
techniekdozen, desgewenst met deskundige
ondersteuning.
‘Natuur over de drempel’
voor zorginstellingen
Naast activiteiten voor bedrijven en organisaties
ontwikkelt de Groene belevenis speciale
programma’s voor zorginstellingen. Ons project
“natuur over de drempel” bijvoorbeeld, voert
ouderen mee terug naar vroegere tijden.
Met verhalen en thematafels brengen we de
natuur van buiten naar binnen. Bewustwording
en natuurbeleving gaan hand in hand.
Aan de hand van natuurlijke materialen, zoals
kruidenplanten, kikkerdril en bloesemtakken,
passeren de verschillende seizoenen de revue.
Onze vrijwilligers prikkelen de zintuigen van de
bewoners door bijvoorbeeld samen te kijken
naar verpoppende rupsen of aan de slag te
gaan met het kweken van planten. Daar waar
mogelijk wordt gebruik gemaakt van de tuin
of binnentuin. Zo zetten wij natuur in als
krachtig middel om herinneringen op te halen,
gesprekken te stimuleren en sociale interactie te
bevorderen.

