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"IN DE NATUUR IS GEEN WIFI  WEL EEN BETERE
CONNECTIE"

Kinderen houden van natuur en willen
van nature leren hoe je kunt leven in de
natuur. Ze willen zoveel mogelijk zelf
doen en ervaren. Ze zijn dol op
avontuur, spanning en nieuwe dingen
doen en leren. Het is niet alleen leuk,
het is ook onmisbaar in een gezonde
ontwikkeling op fysiek, mentaal,
emoitioneel en sociaal niveau. 

Spelen, avonturen en leren leven in de
natuur helpt de kinderen om
zelfvertrouwen te
krijgen, creativiteit te vergroten, kritisch
en oplossingsgericht te
denken, zelfwaarde te vergroten en
zelfstandig te worden. Zelf staan
ze hier niet bij stil maar steeds meer
ouders en professionals die
met kinderen werken wel.

MEERJARENBELEID BOOSKINDEREN



Doel Boskinderen
Boskinderen biedt programma s aan
kinderen, tieners, families en docenten
en begeleid ze richting een betere
connectie met  de aarde door directe
ervaring in en met de natuur.

Missie Boskinderen 
Kinderen, ouders en opvoeders helpen
om een betere, gezondere en
herstellende band met zichzelf, de
mensen om hen heen en de natuur op
te bouwen door middel van
avontuurlijke natuuractiviteiten.

Visie Boskinderen 
De meerderheid van de mensen leeft in
harmonie met alle levensvormen en
elementen van de aarde. Ze begrijpen
de verbondenheid van al het leven en
zijn toegewijd deze aarde beter achter
te laten dan ze gevonden hebben.

Om haar visie en doel te behalen
organiseert Stichting Boskinderen
onder anderen de volgende activiteiten,
evenementen. 
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"BUITEN WORDT WEER LEUKER EN
SPANNENDER ALS BINNEN"



BOSKINDEREN  ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

Familiekampen
Survival school voor kinderen
Workshops op Basis en Middelbare
scholen
Sponsorsurvivaldag
Projecten voor kinderen met een

Docentenopleiding
Het creeeren van een community
Atelier en Museum 
en overige activiteiten die ons
helpen ons doel te verwezenlijken. 

     beperking

CONCURRENTIE STRATEGIE 

Onze grootste concurrenten zi jn OERRR,  IVN en de
Scouting.  Wat al len gemeen hebben is  dat  ze geen geld
voor hun diensten vragen.  Het word gefinancierd door
derden.  Wi j  k iezen voor een special isat ie beleid.  Dat
betekend dat wi j  ons onderscheiden van de concurrenten
door onze vergaande training van docenten.  De
bosdocenten zi jn de beste natuurdocenten in Nederland.
Wij  maken beleving,  spanning en avontuur en hebben een
bi jzondere manier  van lesgeven dat goed bi j  k inderen
past.  Om de pr i js  toch laag te kunnen houden gaan we
opzoek naar sponsoren en donateurs,  le iden we zelf
mensen op en 

 



STAP VOOR STAP.  

2 scholen met in totaal 50
oskinderen leden
docentenopleiding waar 5
deelnemers worden opgeleid tot
Bosdocent
totaal van 2 werknemers
opslag plaats en werkplaats

2 sponsoren aantrekken totaal

klantenbestand van 1000 personen 
school subside ontwikkelen en op
5 scholen lesgeven

Jaar 1: Uitbreiden Stichting
Boskinderen in Noord Hollnd. 

        Boskinderen realiseren

       bedrag 20.000

4 scholen met in totaal 75
Boskinderen in 2 provincies
docentenopleiding waar 7
deelnemers worden opgeleid tot
bosdocent
Totaal van 4 werknemers
atelier/inloop
museum realiseren
klantenbestand van 2500 mensen
realiseren
4 sponsoren aantrekken totaal
bedrag 40.000
lanndelijke subsidie voor scholen     

Jaar2: Uitbreiding Stichting
Boskinderen in Nederland
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6 scholen met in totaal 100
Boskinderen in 3 provincies
1 docentenopleiding met 12
deelnemers 
Totaal van 6 werknemers 
Locatie Boskinderen waar lessen
en familiekampen gegeven kunnen
worden
klantenbestand van 5000 mensen
realiseren
 6 sponsoren aantrekken totaal
bedrag 60.000
 Les geven op 15 scholen landelijk. 

Jaar3:  vervolg uitbreiding Stichting
Boskinderen in Nederland
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