
Natuurconcept 
De natuur is een bijzonder fenomeen. Dat vinden kinderen ook. Daarom heeft 
Animatiewerk.nl het Natuurconcept ontwikkeld. Dit concept is in het bijzonder 
geschikt voor natuurcampings en ECO vakantieparken, maar kan in principe overal 
toegepast worden. Kinderen worden bewustgemaakt van wat de natuur allemaal 
te bieden heeft en uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar al die mogelijkheden. 
Als ze eenmaal de natuur hebben leren kennen, komen deze kleine gasten volgend 
jaar weer bij je terug om nog meer te ontdekken!
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Contact

Animatiewerk.nl
Heymanslaan 6a
9714 GK Groningen

Telefoon: 050-2101003
E-mail: info@animatiewerk.nl

Facebook: Facebook.com/animatiewerk
Twitter: @animatiewerk

Challenge accepted
De belevingswereld van de kinderen van tegenwoordig vraagt om een uitdagend activiteiten-
programma. Kinderen zijn nieuwsgierig, dus mogen ze op onderzoek uit. Met de Natuur Challenge 
leren ze iedere week iets nieuws over de natuur en wordt er een beroep gedaan op hun creativiteit 
en ondernemingslust. Een dag in de natuur gaat ongeveer zo:

We mogen met z’n allen naar de animatiezaal voor de Natuurclub! Daar laten ze ons een fimpje zien 
van Boswachter Bob en Mitch. De boswachter is heel lief, maar een beetje gek. Hij zorgt goed voor 
het bos en voor Mitch. Maar de Rozzo’s wonen ook in het bos en die maken er altijd een zooitje van. 
We moeten de boswachter dus helpen met de Natuur Challenge! Mascotte Mitch heeft de Natuur 
Challenge uitgedeeld. Hij is heel grappig en heel lief. Het is een coole opdracht, de jongens tegen 
de meisjes. Dat vind ik wel leuk. Nu maar hopen dat we de Rozzo’s weer kunnen verslaan!

We hebben de Gouden Tak gewonnen! Hij is heel mooi, van echt goud lijkt het wel. Want ons team 
had de meeste goede antwoorden. En onze foto hangt op de Natuurmuur! Samen met een paar 
bladeren die we hebben gevonden met onze Natuur Challenge. Alle winnaars hangen daar, en wij 
nu ook! 

Vanavond was het heel spannend. Alle winnaars kwamen bij elkaar en er werd een lidmaatschap van de 
Rangerclub verloot. Ik werd het helaas niet, maar ik vond het wel weer een coole Challenge deze keer!

Jouw vakantiepark in de spotlights
De natuur zorgt voor een onvergetelijke ervaring voor jouw kleine gasten, dat is duidelijk. Maar ook 
voor jou heeft het Natuurconcept de nodige voordelen. Voor bijzondere activiteiten krijg je namelijk 
extra persaandacht. Animatiewerk.nl schrijft graag persberichten voor je over bijzondere activitei-
ten op jouw park.

Mascotte Mitch, ambassadeur van het Natuurthema, is verder een ware held voor publiciteit. 
Volgens ons zijn de marketingmogelijkheden een van de belangrijkste redenen om een mascotte in 
te zetten. Bij ons Natuurconcept krijg je hem er gewoon bij. En stiekem zijn ook de ouders en andere 
gasten dol op deze levensgrote knuffel.

Kosten
Met het Natuurconcept straalt je hele vakantiepark iets extra’s uit naar zowel je grote als je kleine 
gasten. Bovendien is er goed over alles nagedacht en zijn we professioneel in voorbereiding en 
uitvoering: we weten wat we doen. Het concept is dus in zijn geheel af te nemen. Extra diensten 
zoals het programma, trainingen, begeleiding en ondersteunende mappen voor activiteiten zijn bij 
het concept inbegrepen. 

De kosten van het Natuurconcept zijn afhankelijk van de tijdsduur en het aantal entertainers. 
Wij maken graag een offerte op maat om te kijken wat de kosten zijn voor jouw vakantiepark. 
Stuur een mail naar info@animatiewerk.nl of neem telefonisch contact op: 050-2101003.
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