
SAMENWERKING

Nu de overheid zich meer en meer terugtrekt uit het cultuurbeleid,het woord cultuur zelfs schuwt en 
vervangt door vrije tijd ,zal het culturele veld zelf meer en meer op de voorgrond moeten treden. Dat 
culturele veld  is in kleinere gemeenschappen zoals Borgloon voornamelijk, zo niet volledig samengesteld 
uit vrijwilligers en vrijwilligheid ,zo schijnt het,staat sterk onder druk  in de huidige samenleving waarin 
niemand nog tijd heeft of meent te moeten beweren dat er geen tijd meer is .En toch zijn er nog talloze 
mensen die zich inzetten voor dingen die het leven aangenamer , schoner,mooier,gezonder,vrolijker 
maken. Het is dan ook aan de verenigingen die zulke mensen bundelen om ook met andere verenigingen  
met andere doelen toch een stukje van de weg samen  te gaan.

Vanuit Natuurpunt zijn er vorig jaar een 3-tal initiatieven geweest om met andere verenigingen  een 
kleine samenwerking  op te zetten. Samenwerking opent de grenzen en biedt kennis van andere groepen ,
toetst de kennis aan eigen visies  en verrijkt de eigen visie op de omgeving .

Zo was er een aansluiting van Natuurpunt met een fijn initiatief van Davidsfonds Borgloon. Het DF 
organiseert regelmatig wandelingen maar 1 wandeling was biezonder  nl. de klimaatwandeling. Er werden
speciaal voor de klimaatproblematiek  opgeleide gidsen  ingezet om de wandeling te leiden. Ze gaven 
uitleg hoe het gebruik van de open ruimte kan bijdragen tot klimaatneutraliteit ,een begrip dat meer en 
meer gebruikt wordt om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen .Uiteraard is Natuurpunt 
eveneens bekommerd om zulke problemen en in onderlinge afspraak met het DF werden de leden  van 
Natuurpunt opgeroepen om deel te nemen. Het beheren van natuurgebieden,het beschermen van de 
biodiversiteit zijn toch de doelstellingen van de natuurvereniging  en streven ernaar om de 
klimaatveranderingen te keren. De wandeling had dan ook een groot succes en 2 gidsen trokken door de 
Rijkelse velden  om hun uitleg te kaderen. En nadien werd iedereen nog op een  pannenkoek getrakteerd. 
Heerlijk.

Een tweede samenwerking kwam tot stand met Tuin van Hier’.Deze bloemenliefhebbers organiseren 
jaarlijks in de herfst een mooie tentoonstelling  om hun bloemstukken en bloemenkransen te tonen aan 
geïnteresseerden .Door kennis en vele uren werk werden er heel wat echte parels tentoongesteld. 
Natuurpunt zorgde voor allerlei materialen die in de natuurgebieden ter beschikking zijn 
(blokjes,takjes,blaadjes,…) en die voor de aankleding van de tentoonstellingsruimte gebruikt werden. En 
zo werd de aankleding van de ruimte zelf ook een pronkstuk.Mooi.

Een derde samenwerking werd vorig jaar bijna gerealiseerd maar zal dit jaar normaal tot stand komen. 
Met de organisatoren van het Releasefestival  in de zomer wordt een actie geprogrammeerd  die met 
muziek  op het eerste gezicht weinig te maken heeft maar aandacht zal trekken op de natuuromgeving 
waar het festival plaats vindt. De organisatie ,een werkgroep van het jeugdhuis ’t Biejke,wil met 
Natuurpunt een initiatief nemen om aandacht te besteden  aan de bescherming van de bijen ,die stilaan 
bedreigd worden in hun voortbestaan en die zo essentieel  zijn om bloei en bloemen te bekomen.

En om te besluiten wil ik ook nog eens de samenwerking met de Loonse scholen vermelden;elk jaar 
worden er wandelingen ,korte exploraties,kleine beheerwerken met een 3-tal scholen ondernomen. De 
leerlingen zelf zijn telkens zeer enthousiast om eens de handen uit de mouwen te steken .Tot grote 
voldoening van de begeleiders uit de natuurwereld.         
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