Stichting Springzaad droomt van een samenleving waar volop ruimte is
voor natuur en spelende kinderen. Ruimte voor natuur, omdat natuur
in al haar diversiteit wezenlijk is voor het voortbestaan van het leven,
ook ons leven, op aarde. Ruimte voor spelende kinderen, omdat spelen
in belangrijke mate bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van
kinderen. Fysiek, geestelijk en mentaal. Maar vooral ook ruimte waar
het ongedwongen spel van kinderen en de oneindige veelzijdigheid van
de natuur elkaar kunnen versterken.
De aanwezigheid van natuur in onze omgeving maakt ons vaak blij en
gelukkig, rustig, vrij en gezond. En dan gaat het niet alleen om kijken
naar de natuur, het gaat juist om het contact, het gebruik en de
beïnvloeding over en weer. Lijfelijk en emotioneel. Springzaad droomt
van een samenleving waar alle kinderen op korte loopafstand in en met
de natuur kunnen spelen.

Gelukkig spelen er vandaag de dag weer meer kinderen in de natuur. Heel even, rond de laatste
eeuwwisseling, leken ze helemaal uit beeld, ‘uitgestorven in de vrije natuur’ (“Het laatste kind in het
bos”). Maar we zien kinderen weer hier en daar hutten bouwen in het bos, spelen op straat, klimmen
in de bomen van het stadspark, met schepnetjes langs de sloot of met zand en water in de weer
langs de kust en in de uiterwaarden van onze grote rivieren.
Maar lang niet alle kinderen hebben die kans. Hun afstand tot de ‘echte’ natuur blijkt nog te groot,
andere attracties dichter bij oefenen nog een grotere aantrekkingskracht uit.
Daarom zet Springzaad zich in om de natuur weer dichter bij die kinderen te brengen. Spelen in de
echte natuur, voor zover we die nog hebben in ons land, blijft natuurlijk het mooiste. Maar als dat
niet voorhanden is of om wat voor reden dan ook niet benut wordt, dan is het goed hier wat aan te
doen. Springzaad zet zich in om op zo veel mogelijk plekken in Nederland kwalitatief goede
speelnatuur te bevorderen.

Over vijf jaar:
-

Staat Stichting Springzaad als een gedegen organisatie die speelnatuur professionals
ondersteunt
Zijn er in elke provincie goede voorbeeldplekken en ambassadeurs
Is er een gilde-achtige opleidingsstructuur die de speelnatuur kwaliteit vanzelfsprekend
waarborgt

-

Is er een royaal aanbod van publicaties, cursussen, workshops, excursies in een actief
inspirerend netwerk
Is Springzaad een breed erkende deskundige autoriteit en logische gesprekspartner bij alles
wat met speelnatuur te maken heeft
Is alle kennis op de website te vinden of snel op te vragen bij één van de Springzaad
professionals

Eind 2015:
-

Is de organisatievorm rond. Er staat een stevige organisatie waar veel mensen zich warm
betrokken bij voelen en bereid zijn veel voor te doen op een manier die bij hen past.
Is het basale secretariaat werk financieel rond door inkomsten van de leden.
Is de overdracht van netwerk naar een Stichting een feit
Zijn er vier geweldige landelijke activiteiten geweest waar iedereen blij van wordt
Is de website up-to-date: alle beschikbare kennis is er te vinden en het is duidelijk bij wie je
voor wat moet zijn.

Springzaad wordt gevormd door:
Springzaad secretariaat

centraal aanspreekpunt, communiceert veel, houdt de boel draaiend

Springzaad bestuur

zet de koers uit, bewaakt de kwaliteit en profileert Springzaad extern

Springzaad professionals

vormen het hart van Springzaad. Dit zijn speelnatuur deskundigen,
met veel passie voor speelnatuur. Soms is speelnatuur ook hun werk,
maar speelnatuur zit vooral in hun hart. Stellen hun kennis en
ervaring veelal - om niet -beschikbaar voor elkaar te helpen groeien.

Springzaad regio-consulenten dit zijn Springzaad professionals die het leuk vinden om Springzaad te
promoten in hun eigen regio en ook aanspreekpunt te zijn voor
vragen. Willen mensen in hun eigen omgeving warm maken voor
speelnatuur of helpen met realiseren van speelnatuur.
Springzaad vrienden

dragen speelnatuur een warm hart toe, maar doen er in hun
dagelijkse praktijk (op dit moment) niet heel veel mee. Lezen graag
de nieuwsbrief en kunnen opeens gegrepen worden door het
Springzaad vonkje en doorgroeien naar Springzaad professional.

Springzaad partners

Willen de kennis en ervaring van Springzaad inzetten voor hun eigen
werk en organisatie, maar hebben geen behoefte om actief te
worden binnen Springzaad. Zij willen profiteren van de kennis die er
ontwikkeld wordt en betalen daar dan ook voor. Via de nieuwsbrief
volgen zij de ontwikkelingen en als partner hebben zij toegang tot het
beveiligde deel van de website van Springzaad waarop alle informatie
te vinden is.

