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Vooreerst kregen we uitleg over de verschillende soorten bomen en 
grote struiken die we mochten planten door Oran van Pro Natura.



Nadien kregen we instructies en 
een mooi voorbeeld over hoe we 
de aanplanting precies moesten 
uitvoeren. Er komt heel wat bij 
kijken om een juiste aanplanting 
te doen.



We gingen zelf aan de slag! De zon was van de partij en we begonnen al snel te zweten van het 
graven. De ondergrond was best hard maar we kregen gelukkig wat hulp van de werknemers van 
Pro Natura.



Zelfs de pers was 
aanwezig om ons 

projectje wat meer 
bekendheid te geven. 

Onze schepen van jeugd, 
An Speeckaert, heeft een 
speech gegeven waarin 
ze vertelde dat ze ons 
initiatief bewonderde 

omdat we onze woorden 
omzetten in daden.

Ook Edward gaf een 
korte toelichting over 
onze aanplanting en 
ideeën. Tot slot gaf 
Fatou nog enkele 
positieve eigenschappen 
mee van bomen.



We bedachten elk een wens voor onze boom of voor de natuur in het 
algemeen. Deze hingen we symbolisch aan onze eigen geplante 
boom, in de hoop dat onze wens waarheid mag worden.



We waagden ons vervolgens aan het maken van een groot insectenhotel in 
het bijzonder om solitaire bijen maar ook andere insecten te helpen. 



Met behulp van bamboestokjes en boomstammen met geperforeerde gaatjes in bouwden we stap voor stap ons hotelletje.



We mochten onze eigen houten bank 
plaatsen. Ook hier kwam graafwerk 

aan te pas. Gelukkig waren we al goed 
voorbereid.



Na al dat zwoegen was het hoog 
tijd voor een glaasje 
kinderchampagne! 

We klonken samen op onze 
boomaanplanting en op de natuur. 
We hopen dat onze wensen 
mogen uitkomen.



Volgende kinderraad:

➢ Wanneer? Woensdag 20 maart 2019

➢ Wat? Ontwerpen en versieren van onze 
vuilbakkenmascotte “Millie Milieu” het konijn!

➢ Uitnodiging volgt ☺


