Spelenderwijs leren ondernemen(d) te zijn
In het grootste voedselbos van Europa (nu nog akkerland) starten wij over een jaar de
Speelwildernis Het Buytenwold. In de ruige natuur van Het Buytenwold kunnen kinderen veilig,
vrij en zelfstandig spelen en onderzoeken. Ze kunnen er van de natuur eten en avonturen beleven.
Ze zullen spelenderwijs ontdekken dat Almere een geschiedenis heeft die veel ouder is dan de
stad en terug gaat tot de prehistorie. Het is mogelijk om er feestjes geven, kunst of voorwerpen
te maken, eigen eten te koken, aan theater en nog veel meer te doen. Kinderen spelen steeds
minder in de natuur terwijl hier ‘life skills’ worden gevormd zoals samenwerken, onderzoeken,
innovatief en ondernemend denken en je grenzen verleggen.
Onze droom is om kinderen die ‘life skills’ mee te geven die essentieel zijn voor een gelukkig
leven én het kunnen leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Daarom willen we in Het
Buytenwold een ‘Kids University’ oprichten met als doel kinderen te leren over ondernemerschap.
We verzorgen er educatie en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen, natuur,
techniek, kunst en voeding en we verzorgen ondernemersprojecten.
Het Buytenwold is straks een unieke plek in de rijke natuur waar het voor zowel jong als oud,
fijn is om te zijn, samen te spelen, te leren, te ontmoeten én om plezier te maken.

Project Het Buytenwold
Het Buytenwold bestaat uit drie elkaar versterkende onderdelen.

1. Speelwildernis Het Buytenwold
De Speelwildernis is een natuurspeeltuin waar het gaat
om buiten spelen De Speelwildernis onderscheidt zich
van bestaande speeltuinen en groen door het aanbod
van een variëteit aan activiteiten en belevenissen voor
het hele gezin. In het hoogseizoen richten we ons vooral
op dagrecreatie, educatie en in de mindere periodes op
(kleinschalige) evenementen.
Het terrein is circa 7 ha groot en heeft naast ruige
speelnatuur een aantal historische nederzettingen waarvan
de ‘oudste’ nederzetting die van de jagers en verzamelaars
is. De nederzettingen bevatten naast natuurlijke
speelaanleidingen een aantal speeltoestellen.
Het karakter is ruig en de sfeer is ontspannen, informeel; een beetje festivalachtig.
De beleving van de Speelwildernis is gekoppeld aan het verhaal van de ontdekkingsreiziger/
ondernemer die door de tijd reist om antwoorden te vinden, avonturen beleeft en heelhuids en
rijker terugkeert naar het heden.

2. Pand in de Speelwildernis.
Een pand verhoogt de aantrekkelijkheid van Het Buytenwold en trekt meer
bezoekers aan. Het pand biedt gelegenheid voor horeca, een kookstudio,
verhuur van ruimte, een MakerStore en MakerSpace. Dat laatste is een
werkplaats waar je door middel van digitale apparatuur en ‘ouderwets’
gereedschap bijna alles kan maken. In de MakerStore verkopen we duurzame
ambachtelijk producten en etenswaren.

3. Kids University for playful entrepreneurship.
De Kids University zorgt voor de recreatieve en educatieve programmering.
De educatieve programmering bestaat uit :
1. Activiteiten om te leren omgaan met uiteenlopende situaties, problemen op te lossen en te kunnen samenwerken.
2. De ontwikkeling van de ondernemersvaardigheden en
kennis van sociaal ondernemen.
3. Community vorming. Hierbij leren we kinderen dat een
community werkt als niemand wordt uitgesloten en er
respect is voor de verschillen.

Locatie
Speelwildernis Het Buytenwold ligt in pioniersgebied Oosterwold in Almere, in de zogenaamde
Eemvallei Zuid waar ooit, lang geleden, de rivier de Eem stroomde. In het gebied dat nu
nog bestaat uit akkerland wordt 56 ha nieuwe natuur aangeplant. Natuurspeelterrein Het
Buytenwold beslaat hiervan ongeveer 7 ha. Het Buytenwold ligt centraal ten opzichte van
Almere, Zeewolde, Lelystad en t Gooi. Ook Amsterdam en Utrecht zijn goed berijdbaar.
We richten ons op Almere en de omliggende regio tot ongeveer 20 minuten rijden.

Achtergrond
Het Buytenwold als pleidooi voor terugkeer van de ‘homo
ludens’
In Het Buytenwold zullen kinderen door vrij spelen in de natuur en
het doen van educatieve activiteiten hun natuurlijke nieuwsgierigheid
hervinden en vaardigheden opdoen. We hebben onderzocht waarom
een speelse ondernemende houding bij kinderen (en hun ouders)
belangrijk is.
Zolang de mens bestaat, spelen we al
Spelen doen we al sinds de oertijd. Eeuwenlang konden kinderen
zoveel spelen als ze wilden.Beestjes vangen, pijl en boog maken,
dierengeluiden nadoen, leren over planten en dieren. Vaardigheden
die later allemaal van pas kwamen. En nog altijd zijn we genetisch
gezien jagers en verzamelaars met een diepe drang om vrij te spelen.

De landbouwrevolutie; een ramp
Ongeveer 10.000 jaar geleden werd de landbouw uitgevonden. En met de landbouw kinderarbeid.
Er braken epidemieën uit en we gingen vroeg dood. Er ontstond een samenleving met rangen
en standen. Men vond dat kinderen moesten worden opgevoed. Er volgden onderwijssystemen
met als doel om brave c.q. volgzame burgers te creëren. Voor spel was steeds minder plaats.
Van industriële revolutie tot…
Tijdens de Industriële Revolutie werd veel van het geestdodende werk dat de beroepsbevolking zelf
deed, overgenomen door machines. Het doel van het onderwijs veranderde: kinderen moesten onder
meer leren lezen en schrijven om later een goede baan te vinden (in
1901 werd de leerplicht ingevoerd en moesten kinderen ook verplicht
naar school). Kinderarbeid werd onmogelijk én kinderen mochten
weer spelen.
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw kregen we het drukker
op kantoor en op school. Het individualisme en de prestatiecultuur
grepen om zich heen. Gezinnen werden kleiner en ons kroost moest
gaan presteren.
……de huidige prestatiemaatschappij
De huidige generaties kinderen moeten zo snel mogelijk
hun diploma’s halen en een goedbetaalde baan vinden in de
‘kenniseconomie’. Ze leren al direct vanaf de kleuterschool dat
succes wordt afgemeten aan de hand van cognitief functioneren en
later van hun salaris en cv.
We vinden goed presteren enorm belangrijk, willen niets missen, zijn bang om te falen en leggen de lat (te) hoog.
We kiezen ervoor om hard te werken, zijn altijd bereikbaar, altijd druk.
Alles staat in het teken van ons werk en onze persoonlijke ontwikkeling. Je passie volgen is een doel geworden.
Met als gevolg dat veel (jonge) mensen eenzaam zijn, depressief en er een ware burn-outepidemie is.
Inherent aan de beschreven prestatiedruk hebben kinderen veel minder vrije tijd en zijn volwassenen meer gaan
werken. Ouders besteden bijna twee keer zoveel tijd aan het vervoeren, verzorgen en begeleiden van hun kinderen
als dertig jaar geleden. Daarbij worden onze kinderen, aangewakkerd door berichtgeving in de media, opgevoed in
een angstcultuur. Ouders maken zich veel meer zorgen dan ooit tevoren. De kinderen van nu verleren te spelen.
Wel achter de Ipad maar niet op straat of in de natuur. Ze dromen en durven minder, ze fantaseren en exploreren
minder.
Ons onderwijs is ouderwets en bedrijven traditioneel
Het onderwijs bereidt leerlingen al decennia lang onveranderd voor op het werkende leven. Het is te weinig
gericht op het vermogen/talent en de manier van leren van individuele leerlingen. En hoewel bedrijven vragen om
medewerkers die out-of-the-box denken, denken zijzelf nog vaak in hokjes. Werknemers moeten passen in een
ideaal profiel in plaats dat het vertrekpunt de sterke kanten van de werknemers zijn.
Nieuw tijdperk in aantocht
Onze samenleving is echter opnieuw aan het kantelen. Technologie en digitalisering zorgen in hoog tempo voor een
transformatie van onze maatschappij. We gaan van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Dat
laatste is een samenleving waarin samenwerking en communicatie steeds verder geïntensiveerd worden dankzij
technologische hulpmiddelen.
Internet maakt kennis beschikbaar voor iedereen en ondermijnt daarmee de
hiërarchische samenleving waarbij alleen de top over kennis beschikt. In de
netwerksamenleving gaat het niet meer zozeer om vastomlijnde functies maar
om de inzet van talent. Ondernemerschap zal een veel grotere rol spelen
omdat meer mensen de stap naar ondernemerschap maken en werkgevers
steeds meer ondernemerschap-skills vragen. De essentie zal zijn het leveren
van een waardevolle bijdrage. Iemand levert een waardevolle bijdrage als hij
met plezier werkt en gericht doet waar hij goed in is, wat dat dan ook is. Bij
ondernemerschap gaat het om: durven, doen, samenwerken.

Planning
Het nieuwe natuurgebied ontwikkelen wij als Stichting Speelwildernis Oosterwold samen met Staatsbosbeheer, Stichting Voedselbosbouw Nederland
en Natuurboerderij Vliervelden. In hoofdzaak zal de
natuur bestaan uit Voedselbosnatuur (30 ha). Hiermee komt Het Buytenwold te liggen in het grootste
voedselbos van Europa. Hoewel de infrastructuur
nog in 2018 wordt aangelegd en de aanplant in het
najaar van start gaat, zal het 5 tot 10 jaar duren
voordat het voedselbos volledig aangeplant en goed
begaanbaar is.

Enthousiast? Wil je Het Buytenwold helpen groeien?
De natuurspeeltuin van Het Buytenwold zal ingericht worden met snelgroeiend plantmateriaal dat
na 1 of 2 jaar al uitdagend genoeg is om in te kunnen spelen. In 2019 willen wij ons pand realiseren
en de gebieden rondom het pand speelklaar maken.
Onze voorbereidingen zijn in volle gang. En we
hebben goed nieuws. We zijn in onderhandeling
met een impact investeerder die een groot deel van
het benodigde bedrag wil investeren. Bij het project
zijn verder betrokken Staatsbosbeheer, provincie
Flevoland en Gemeente Almere. De uitwerking van
de samenwerking kost echter tijd terwijl we al wel
willen starten, daarom hebben we jouw hulp nodig.
We zoeken particulieren, zzp-ers, organisaties,
bedrijven en fondsen die als sociaal aandeelhouder
maatschappelijk willen investeren. Door sociaal
aandeelhouder te worden help je om straks zoveel
mogelijk nieuwsgierige kinderen in aanraking te brengen met natuur, ondernemerschap en
avontuur. Én om hen buiten de lijntjes te kunnen laten kleuren.

Voor de komende periode hebben we 50.000 Euro om alles voor te bereiden. We vragen je:
Een bedrag te doneren en zo sociaal aandeelhouder te worden
Je netwerk te ontsluiten zodat wij je contacten kunnen benaderen
Ideeën aan te reiken
Ons aanbod is te vinden op onze website www.hetbuytenwold.nl.
Doneren kan eveneens via de website.
Met jouw steun kunnen we de eerste stappen zetten naar een prachtige plek voor de kinderen
in Almere en daar buiten, We zorgen dat deze gift aftrekbaar is en hebben een ANBI aanvraag
in voorbereiding.

Contact?
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Laat het ons horen!
Stichting Speelwildernis Oosterwold
info@hetbuytenwold.nl
Sonja Havermans – 06-54388379
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