Met NME naar een groener en
duurzamer Culemborg

ers

on
d
ern
em

ve
o

rh

onder
zoek

ving
Omge

ijs

rw
Onde

ei

d

voor

Wie

Wat
doen we

NME werkt voor veel
verschillende
doelgroepen die samen
te vatten zijn als de
5 O’s:

Wie

1 Onderwijs

Natuur en milieu educatie Culemborg

2 Omgeving

Zichtbaarheid geven en verbinding
maken met de Sustainable Development Goals en hierbij participatie en
inclusie als belangrijke uitgangspunten nemen;
Werken aan meer Duurzame en
Gezonde scholen samen met de
GGD en Eco-schools;

van peuterspeelzaal tot
voortgezet onderwijs

zijn we

Al lange tijd is NME onderdeel van de ambtelijke



organisatie van de gemeente Culemborg. We
werken aan de duurzame doelstellingen van de
gemeente. Samen met
andere beleidsterreinen:

klimaat

energie

groen

spelen

Dat doen we met drie functies





educatie

Adviseren

3 Onderzoek
van IVN tot WUR

van ondernemersvereniging tot
coöperaties

van GGD tot AVRI
Vernieuwen van educatief aanbod
en vraaggericht blijven werken.

communicatie

NME pakt graag de

makelaarsrol

op veel manieren ingezet kan worden. Van
activiteiten op de kinderboerderij, van ondersteuning van duurzame burgerinitiatieven tot
het bijdragen aan de ontwikkeling van het

afval

Creëren van duurzame knooppunten
voor laagdrempelige kennismaking
met duurzaamheid in Culemborg
Oost en West;

5 Overheid

beleidsadvisering tot het organiseren van
gezondheid

Meer aansluiten van de activiteiten
op kinderboerderij De Heuvel op
het duurzaamheidsbeleid;

4 Ondernemers

We willen de mensen
in de stad ondersteunen
bij het maken van bewuste keuzes voor hun
leefomgeving. Daarnaast
willen we bijdragen aan
een duurzame economie.
Daarvoor is gedragsverandering nodig. Wij
activeren dat door zelf te
ervaren, te beleven en te
doen.

Dat maakt NME tot een beleidsinstrument dat
cultuur

Bijdragen aan een klimaatadaptatief
en biodivers Culemborg samen met
initiatiefnemers en inzet van wijkgericht werken;

van bewoners tot
organisaties

bredeschoolprogramma.

inspelen op

zoveel mogelijk

vragers en aanbieders

vragen uit de stad

integraal werken
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Hoe werken we
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NME neemt graag de makelaarsrol in.
We verbinden vraag en aanbod. We
zorgen bijvoorbeeld voor verbinding
van gastdocent en thematisch project
bij de Bredeschoolprogrammering. We
zoeken steeds de samenwerking met
lokale partners uit ons netwerk voor
de 3 thema’s van de Bredeschoolprogrammering:
 Natuur & Landschap
 Duurzaamheid & Techniek
 Gezondheid & Voeding.

We ondersteunen duurzame, groene initiatieven
door koppelingen te maken met gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld door een lokaal zwerfafvalproject te koppelen aan het afvalbeleid en het bestrijden van de eikenprocessierups aan een mezenkast
initiatief. Ook spelen we een verbindende rol bij
het ontwikkelen van nieuw duurzaam beleid zoals
klimaatadaptatie, biodiversiteit, spelen, groen etc.
Natuurlijk doen we zelf ook mooie dingen zoals
het organiseren van workshops over groene en
beweegvriendelijke schoolpleinen, de jaarlijkse
fruitplukdag en natuurlijk de natuurfeestdag.

Met NME naar een groener en
duurzamer Culemborg

Kinderen moeten leren en
vooral zelf ervaren en beleven hoe voedsel geteeld
wordt zodat ze gevarieerder en gezonder leren
eten, respect hebben voor
de voedselteelt en voedseltelers/boeren/fruittelers
die daar dag in dag uit
hard aan werken én dat
ze voedsel meer zullen
respecteren en dus minder
snel zullen verspillen”.

NME ondersteunt ouders
en onderwijs in Culemborg om de kinderen op
een speelse manier kennis
te laten maken het belang
van ‘aandacht’ hebben
voor natuur en milieu. Een
verrijking voor de
belevingswereld van de
kinderen door leuke
leerzame activiteiten te
organiseren en educatief
materiaal tot hun
beschikking te stellen”.

Belangrijk om kinderen
breed georiënteerd
te laten opgroeien”

Joli j n Z wart- van Kessel
Pro j ectleider R egionaal
Pro j ect Platteland R ivierenland

Dat de jeugd leert om zorg
te dragen voor hun omgeving. En dat leren over de
natuur leuk en interessant
is. Enthousiast worden
over natuur dichtbij.”
M ichiel Ko k
vm gastdocent
Natuur & L andsc ha p

Alle kinderen (via school)
landschap & natuur in hun
nabije omgeving laten
beleven”.

C h arlotte Henning (V rijwilliger
N M E activiteiten D e Heuvel)

E mmie Nui j en
gastdocent
N atuur & L andsc ha p

De leskisten zijn een
welkome aanvulling op
onze methodes”

Ik wist niet dat opruimen
zó leuk kon zijn?”

NME is een verbindende en
stimulerende factor voor het
onderwijs in Culemborg. NME
creëert een scholennetwerk
dat elkaar stimuleert en inspireert”.

L eerling die meedeed aan de
struinles

L onnek e Crusio
gastdocent zwer fa f val

Watvindtmenvan NME ?
Het NME
overleg is goed
en helpt ons bij
de uitwisseling
van les ideeën”
De natuurlessen, zoals de Natuurfeestdag, zijn fantastische
ervaringen voor onze
leerlingen. Sommigen komen hier
anders nooit mee in
aanraking”

Help mij het
zelf te doen
past bij hoe
NME werkt.”
Natuur, gezondheid, techniek en ons milieu; we
kunnen niet zonder. We maken er ook onderdeel
van uit. Goed om daar meer van te weten, over te
leren en manieren te vinden om daar zorgvuldig
mee om te gaan. Ik zou geen andere geschiktere
manier weten hoe we kinderen erbij kunnen betrekken. Het gaat immers om hun toekomst!”

Inwoners worden zich
bewust van het belang
van een duurzame wereld,
veraf en dichtbij.”
Avri

Norine M aniran
initiator/ co ö rdinator Co ö p eratie van M a k ers

Gastlessen zijn
leuk en leerzaam voor de
kinderen”

Toen we wilden gaan
kijken naar een groener
schoolplein, stond NME
voor ons klaar met adviezen en materialen”

Kunnen we je ergens mee helpen?

NME Culemborg
Gerben Overweg
Ingrid Veltkamp
 info@nmeculemborg.nl
 0345 519 741
 nmeculemborg.nl

De citaten zonder afzender zijn van leerkrachten van Culemborgse basisscholen.

