Betreft: De toekomst van Springzaad

Datum: 10 oktober 2014
Beste lezer met een Springzaad-hart!
Ruim 13 jaar geleden is Springzaad door een enthousiaste groep vrienden van natuur en kinderen
in het leven geroepen. Dit open netwerk voor ‘meer ruimte voor natuur en kinderen’ is sindsdien
geleidelijk gegroeid.
Er is inmiddels heel wat gebeurd:
• De natuurrijke speel- en leerruimte voor kinderen is op de agenda gezet.
• Afgelopen jaren is er een verrassend groot aantal natuurrijke speelplaatsen aangelegd (> 750).
• Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal zijn er vele contacten gelegd.
• Er is veel kennis opgebouwd en uitgewisseld ondermeer door de vele Springzaad-excursies,
lezingen en symposia. Ondanks, maar ook dankzij, al deze activiteiten ligt er nog veel werk te
wachten, waarmee de inmiddels zelfstandige Stichting Springzaad graag verder gaat.
Door het niet aflatende enthousiasme van de oprichters van het netwerk Springzaad, Marianne
van Lier en Willy Leufgen, kreeg de natuurrijke speel- en leerruimte voor kinderen nadrukkelijk
aandacht. Het open netwerk Springzaad voor ‘meer ruimte voor natuur en kinderen’ is
sindsdien gestaag gegroeid en de naam Springzaad werd een begrip. Intussen hebben zij hun
werkzaamheden overgedragen aan Stichting Springzaad. Het bestuur van de Stichting bestaat nu
uit een gemengde groep professionals uit de gebieden: onderwijs, natuurbeheer,
natuur- en milieueducatie, ontwerp & aanleg van speelnatuur, kinderopvang en kennisdeling
(zie www.springzaad.nl/bestuur-stichting-springzaad).
De komende jaren wil Springzaad:
¸ Investeren in de kennis en ondersteuning van de regionale consulentschappen (nog dit jaar
zullen 20 van de geplande 40 regio’s actief zijn);
¸ Een actuele en levendige website bijhouden;
¸ Minimaal 6 digitale nieuwsbrieven per jaar verzorgen;
¸ Minimaal 3 à 4 landelijke themadagen/excursies per jaar organiseren, bij voorkeur samen met
de regio’s. Hierbij denken we aan de volgende thema’s: verhalend ontwerpen, veiligheid van
speelwater, speel- en natuurvriendelijke beplantingen, bewonersparticipatie, integraal spelen,
speelnatuur 16+ en andere door leden/regio’s aangedragen onderwerpen;
¸ Een actief landelijk secretariaat laten functioneren. Dit secretariaat verzorgt ondersteunende
en coördinerende taken, is aanspreekpunt voor de buitenwereld, voor de regio’s en voor alle
vrienden en partners van Stichting Springzaad.
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Je begrijpt dat dit niet alléén door vrijwilligers kan worden gedragen. De komende jaren hebben
we echter, wegens bezuinigingen, weinig te verwachten van de traditionele subsidiegevers. Om
ons werk goed te kunnen blijven doen hebben we financiële middelen nodig, die deels door het
netwerk rond Springzaad bijeengebracht moeten worden. Daarom willen we aan iedereen die
speelnatuur een warm hart toedraagt, financiële ondersteuning vragen, als ‘Vriend’ of als ‘Partner’.
Vriend van Springzaad
(minimaal) € 14,- per jaar
Een vriend van Springzaad krijgt bij studiedagen voorrang bij plaatsing en deelname tegen
gereduceerd tarief; ontvangt digitale nieuwsbrieven waardoor je op de hoogte van de actuele
ontwikkelingen blijft. Bovendien ondersteun je de verdere ontwikkeling van speelnatuur.
Partner van Springzaad
(minimaal) € 125,- per jaar
Bestemd voor bedrijven die zich bewezen hebben met de ontwikkeling van Speelnatuur. Een
partner van Springzaad wordt vermeld op de website bij ‘Wie kan helpen’; kan deelnemen aan
studiedagen tegen gereduceerd tarief; ontvangt digitale nieuwsbrieven en blijft zo op de hoogte
van de actuele ontwikkelingen. In de nabije toekomst is het mogelijk om direct vragen en ideeën
met collega’s uit te wisselen dmv een ‘prikbord’. Bovendien ondersteun je de verdere ontwikkeling
van speelnatuur.
De genoemde bedragen zijn minimumbedragen, je bent van harte welkom om een hoger bedrag
te doneren. We hopen van harte dat er voldoende mensen bereid zijn om hun genegenheid
voor het thema speelnatuur ook te vertalen in een financiële bijdrage. Daarom vragen we je of je
Springzaad financieel wilt ondersteunen en je reactie voor 15 november aan ons terug wilt mailen.
Hiervoor kun je de begeleidende mail bij deze brief gebruiken.
Wanneer je positief besluit ontvang je in december 2014 een verzoek tot betaling voor het
Springzaadjaar 2015.
Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur:

Heilien Tonckens,
voorzitter
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