Veelgestelde vragen en antwoorden:
V: Is het boek alleen voor kinderen van groep 3?
A: Het 50-dingen boek wordt ieder jaar overhandigd aan de kinderen die dat jaar in groep 3
zitten. Wij starten in maart 2017. Voor de kinderen is het boek gratis. Dat herhalen wij ieder
jaar. Zo bouwen we het rustig op. Oudere kinderen of ouders kunnen het boek kopen.
V: Waar wordt het boek bewaard? Is de school daarvoor verantwoordelijk?
A: Nee, het kind neemt het boek mee naar huis. Als er met de school een activiteit gedaan
wordt, nemen de kinderen het boek mee naar school.
V: Wat kun je met het boek doen als het vol is?
A: Het boek is zo gemaakt, dat het echt een persoonlijk boek is dat bovendien lang meegaat.
Wij willen graag dat een kind het zijn leven lang bewaart, zodat hij of zij er later nog eens in
kan kijken en de herinneringen op kan halen aan zijn jeugd buiten in zijn of haar
dorp/gemeente.
V: Hoe wordt het 50-dingen boek gefinancierd?
A: De financiering van het boek is kostendekkend. Wij hebben geen commerciële
doelstelling. Vanwege een fraaie prijs van de provincie Overijssel plus aanvullende
financiering van het Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds NME en sponsoring, konden we dit
project realiseren.
V: Wie is Springzaad?
A: Springzaad is het landelijke netwerk van pedagogen, hoveniers, leerkrachten,
natuurliefhebbers, die allemaal één ding voor ogen hebben: meer ruimte voor natuur,
kinderen en spelen. Springzaad werkt nauw samen met de Ulebelt in Deventer.
V: Wie is Stichting Buitenmakelaar?
A: Stichting Buitenmakelaar is opgericht in 2014 met als doel kinderen in contact te brengen
met de natuur en (meer) buiten te laten spelen. Om te beginnen met de kinderen in de
gemeente Bunnik. De stichting heeft in 2014 het 50-dingen boek bedacht en gerealiseerd
voor de dorpen Bunnik. Odijk en Werkhoven. Nu werkt de stichting mee aan het uitrollen
van het concept op andere locaties, o.a in Utrecht, Brabant en Noord-Holland.
Stichting Buitenmakelaar bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. De leden van
het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

V: Wat maakt het 50-dingen boek anders dan andere boeken op dit gebied?
A: Het lokale karakter maakt het 50-dingen boek anders dan alle andere boeken van deze
soort. In het boek zit een grote plattegrond met bijvoorbeeld klimbomen of
‘huttenbouwbossen’ of natuurwaterzwemplekken in de buurt. Alle activiteiten zijn
afgestemd op de lokale omgeving. En daarnaast ligt de nadruk volledig op natuurbelevening
en zelf doen.
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