Natuurkoffer IVN uitgebreid met Flevolandse
streekproducten
Overhandiging aan zorgcentrum De Kiekendief door
gedeputeerde Lodders
Almere - De IVN Natuurkoffer, die het dementerende ouderen mogelijk maakt een 'groen
uitje' te beleven zonder dat ze daarvoor de deur uit hoeven, is uitgebreid met
streekproducten uit Flevoland. Op woensdag 4 maart overhandigt gedeputeerde Jaap
Lodders deze geheel vernieuwde koffer aan Jeanine Lablans, activiteitenbegeleider van
zorgcentrum De Kiekendief in Almere. Vervolgens gaan een aantal bewoners van de
Kiekendief met de begeleiders aan de slag met het materiaal uit de IVN Natuurkoffer en
met wintergroenten van het land.
IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, laat mensen de natuur beleven, ook in de zorgsector.
Natuur roept bij ouderen herinneringen op aan vroeger en biedt aanknopingspunten voor een gesprek.
Vooral bij mensen in verzorgingshuizen leidt dit tot meer contact. Om ook deze ouderen de natuur van
dichtbij te laten beleven, heeft IVN de Natuurkoffer ontwikkelt, onder het motto: natuur naar de mensen
brengen, als de mensen niet meer zelf de natuur in kunnen.
Tijdens de natuuractiviteit met de ouderen komen onder meer natuurfoto’s van de seizoenen op tafel die
aanleiding geven tot het ophalen van herinneringen. Zintuigen spelen een belangrijke rol: tijdens het
bekijken, het voelen, en ruiken van seizoensgebonden producten van het land kunnen verhalen van
vroeger worden verteld.
De toevoeging van streekproducten is nieuw. Hiertoe is samenwerking gezocht met Gert Koekoek,
regionale groenteleverancier uit de gemeente Dronten. Hij voorziet de IVN Natuurkoffer telkens van verse
seizoensgebonden groente en fruit.
De uitbreiding van de IVN Natuurkoffer met Flevolandse streekproducten is mogelijk gemaakt door DuurzaamDoor.
Het project maakt onderdeel uit van het grotere samenwerkingsproject Gezonde Voeding voor Jong en Oud,
waarin IVN Flevoland, het centrum Biologische Landbouw, de Christelijke Agrarische Hogeschool en Wageningen
UR samenwerken.
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De overhandiging van de Natuurkoffer vindt plaats op woensdag, 4 maart om 10.15 uur in Zorgcentrum De
Kiekendief, Kolkplein 1, 1315 GW Almere. U bent hierbij van harte welkom.
Meer informatie bij IVN Flevoland, Runderweg 6, 8219 PK Lelystad, flevoland@ivn.nl, 0320-258980.

