Natuursprong op menukaart Sportimpuls
Oproep: Buitenspelen kan in aanmerking komen voor subsidie
Met het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ geeft het ministerie van VWS een impuls aan
het lokale sport- en beweegaanbod. Natuursprong maakt onderdeel uit van de menukaart
Sportimpuls, een geselecteerd overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod, en kan daarmee
met subsidie elders in het land worden ingezet. Het programma Natuursprong wil kinderen uit de
grote steden met de natuur in contact brengen. Vanaf eind april kunnen lokale aanbieders van
sport en spel, zoals sportverenigingen en welzijnsorganisaties subsidie aanvragen. In totaal is er
11 miljoen euro beschikbaar gesteld zodat mensen meer sporten, spelen en bewegen. Alleen
projecten die op de menukaart Sportimpuls staan komen in aanmerking. De partners binnen het
samenwerkingsverband (Staatsbosbeheer, Jantje Beton, het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) en de Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) zijn blij dat het
programma Natuursprong geschikt is bevonden voor deze subsidie. Want spelen doe je niet alleen
in een gymzaal, maar ook buiten in de natuur; waar je vies wordt, met frisse lucht en spannend
groen.
Subsidie
Kinderen komen in ons land niet vanzelfsprekend in contact met de natuur. Spelen in de natuur is
leuk, gezond, stimuleert creativiteit en sociale intelligentie. De subsidie vanuit het ministerie van
VWS maakt het mogelijk om een nieuwe activiteit twee jaar lang uit te voeren op natuurlijke
speelplekken zoals de speelbossen van Staatsbosbeheer. Aanvragen kunnen tot 5 juni 2012
worden ingediend via www.sportindebuurt.nl door beweegaanbieders zoals sportverenigingen en
welzijnsorganisaties. Natuursprong roept hen op dat ook daadwerkelijk te doen.
Natuursprong
Natuursprong is een beweegprogramma voor kinderen van 4-12 jaar. Kinderen maken
spelenderwijs kennis met de natuur door een anderhalf uur durend beweegprogramma. Via de
brede school, het jeugdwerk en de naschoolse opvang kunnen groepen kinderen op een
georganiseerde manier ervaren hoe het is om te spelen en sporten in de natuur.
Sportbuurtwerkers, maar ook pedagogisch werkers, worden getraind om in speelbossen van
Staatsbosbeheer aan de slag te gaan. Denk dan aan spelletjes die uitdagen tot veel bewegen,
samenwerken en kennismaken met de natuur. Vies worden mag!
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.sportindebuurt.nl
Link naar dossier Jeugd
Link naar Natuursprong

