
Sensibiliseringsprojecten in de 

Basisschool van Ellikom
“bij”zonder project  en bescherm de Abeekvallei



Help goudveil en de beekprik in de Abeekvallei te beschermen, neem

initiatieven om mensen in de buurt te sensibiliseren. Maak hiervoor gebruik

van alle mogelijke middelen die jullie ter beschikking hebben.

Engagement !



Brainstormen met de klas
• Affiches maken

• Spandoek maken

• Folder

• Betogen 

• Burgemeester 

• Andere beroemde mensen (ministers  of zo  …)

• In de krant

• Op TV

• Artikels in tijdschriften over natuur

• Interview

• Lied  en een videoclipje

• Een eigen website   met foto’s, en teksten over de natuur..

• Een tentoonstelling over de natuur    en natuurlijk ook een 
receptie………  …(met hapjes !!! )  … en een wandeling (met gids)

* …………



Project ter bescherming van de 

Abeekvallei in Ellikom

• Sensibiliseringsproject

– Ervaringen van kinderen tussen 10 en 12 jaar

• Peterschap van de vallei van de Abeek

• Beheerswerken

• Biodiversiteit

– Sensibiliseren van ..

• Folder ontwerpen

• Krant, tv, info-brochure MG, tijdschrift Natuurpunt

• Website,  facebookpagina ….



Informeren en sensibiliseren



Wildcamera



Wildcamera plaatsen (Steenmarter)



Wildcamera



Videoclipje 



Net als Sherlock Holmes gaan we op 

speurtocht:  “Ontdek de geheimen van 

de Abeekvallei”







Sensibiliseren (TV)  Karrewiet (Ketnet)



Beeld





Ons groen goud



Goudveil en beekprik



“bij”zonder project



Mascotte “bij”zonder project







Materiaal verzamelen









Informatie voor ouders en grootouders







Een hotel  voor “wilde bijen”







De bijenkast van imker Jan 





Fiere kinderen stellen hun “bij”zonder

project voor







EVALUATIE, wat hebben we gerealiseerd?
• Affiches maken              

• Spandoek maken

• Folder

• Betogen 

• Burgemeester 

• Andere beroemde mensen (ministers  of zo  …)         (Ignace Schops)

• In de krant

• Op TV

• Artikels in tijdschriften over natuur   

• Interview   

• Lied  en een videoclipje    

• Een eigen website   met foto’s, en teksten over de natuur..

• Een tentoonstelling over de natuur    en natuurlijk ook een 
receptie………  …(met hapjes !!! )  … en een wandeling (met gids)

* …………


