Natuur? Natuurlijk!
Bijna iedereen is weer terug van de vakantie, de verhalen over het eindelijk weer mogen
reizen worden vol enthousiasme verteld. Ik ben zelf natuurlijk ook op vakantie geweest en
heb de mooie herinneringen van het prachtige Noorwegen meegenomen. Het valt me op
dat de meesten toch beginnen over de mooie natuur, het samen kijken naar de
zonsondergang of het kamperen bij de boer. Mooie herinneringen, in een fijne omgeving.
Prachtige tijden om samen met je kinderen te beleven. Vraag aan een volwassene waar
hij/zij de meest fijne jeugdherinnering qua spelen aan heeft en 9 van de 10 keer (of in ieder
geval 8 van de 10) komt dan een antwoord waar de natuur bij betrokken is. Bijvoorbeeld een
boomhut bouwen, zwemmen in een meer of springen in de waterplassen. Eigenlijk te veel
om op te noemen. Wat is er toch zo fijn aan de natuur?
Ik word er persoonlijk helemaal rustig van, terwijl de vogels toch best veel lawaai kunnen
produceren vind ik dat een heel andere gewaarwording dan wanneer ik brommers langs
hoor komen. Dit is voor onze jongste generatie niet anders, zij worden ook rustig van de
natuur en voelen zich er prettig bij. Leg een baby lekker in de schaduw van een boom en je
ziet dat ze vol verbazing kijkt naar de blaadjes aan de bomen en valt dan vaak heel rustig in
slaap. Ik kan helemaal blij worden van de verhalen die ik hoor van ouders wanneer ze
vertellen dat de kinderen in de onderbroek in de waterplas mochten spelen of van de
moeder die erachter kwam dat haar drukke zoontje in het bos helemaal tot rust komt.
Mooie levenslessen.
Ik hoop dan ook dat steeds meer ouders hun kinderen achter de spelcomputer of iPad weg
kunnen halen en met ze naar het bos of een meer gaan. Best lastig om dit voor elkaar te
krijgen, een spel is ook heel leuk en moeilijk om daar mee te stoppen. Ik ben ook de laatste
die zal zeggen dat het opvoeden van kinderen makkelijk is, het kan echter wel heel leuk zijn.
Samen in de schemer langs de weilanden rijden om reeën te spotten. Of het blotevoeten
pad lopen en zelfs in je eigen achtertuin valt voor kinderen veel te ontdekken. Ga zo’n
spinnenweb samen bekijken, ook al vind je het zelf niet echt prettig. Fascinerend wat zo’n
klein beestje in elkaar draait.
Wij hebben in de coronatijd echt het voorrecht gehad dat we in dit mooie stukje van
Nederland wonen. Veel mensen zijn erachter gekomen dat we veel prachtige natuur in de
buurt hebben. Ik zou het zo fijn vinden dat wij en onze kinderen die natuur blijven
waarderen en dat kan door in te zien wat natuur met je doet. We kunnen niet zonder. Dus
nogmaals Chapeau voor jullie allemaal, dat jullie je kinderen in je vakantie de natuur hebben
laten ontdekken. Op naar de volgende ontdekkingstocht!

