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Onderwijsproject Limburg: van hamster tot geelbuikvuurpad
Gerealiseerde activiteiten
Ontwikkeling lesprogramma’s
De Stichting Guacamaya heeft drie lesprogramma’s ontwikkeld. Het lesprogramma ‘Peter
de eikelmuis’ voor de groepen 3-4, het lesprogramma ‘Lisa de hamster’ voor de groepen
5-6 en het lesprogramma ‘Linda helpt de hazelmuis’ voor de groepen 7-8. Leerlingen van
de groepen 1-2 hebben gewerkt met het al eerder ontwikkelde lesprogramma ‘Pedro de
rups’. Op de binnenpagina van de boekjes staat prominent vermeld dat de provincie
Limburg het project heeft ondersteund en tevens is het logo van de provincie afgebeeld.
Alle boekjes zijn rijk geïllustreerd met prachtige foto’s van verschillende ‘Limburgse’ dieren
en er is gebruik gemaakt van 170 grams papier zodat het papier niet scheurt bij kleuren en
tekenen. De boekjes bevatten verhalen en daarnaast oefeningen. Het is dus een les- en
werkboekje ineen. Het boekje ‘Pedro de rups’ bestaat uit 20 pagina’s, de boekjes ‘Peter de
eikelmuis’ en ‘Linda helpt de hazelmuis’ uit 24 pagina’s en het boekje ‘Lisa de hamster’ uit
28 pagina’s. Dit is exclusief de vier pagina’s van de omslag. Van de vier boekjes zijn per
titel 250 boekjes gedrukt.

Lesprogramma ‘Peter de eikelmuis’

Lessen
Michael de Groot van de Stichting Guacamaya heeft alle groepen van de vier betrokken
scholen les gegeven. De les voor de groepen 1-2 duurde zo’n 90 minuten. Michael als het
verhaal voor en sprak met de kinderen over de plaatjes en het verhaal. Na a oop van het
verhaal kleurden de leerlingen de verschillende plaatjes in en leerden zij ook een rups, bij,
vlinder en bloem te tekenen.
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Inleiding
De coronacrisis heeft Nederland twee jaar lang in zijn greep gehouden en helaas ook een
negatieve invloed gehad op de activiteiten van de Stichting Guacamaya. Het was begin
2021 voor Michael de Groot niet mogelijk om af te reizen naar Ecuador om daar de
werkzaamheden voort te zetten. In Nederland bleek het coronabeleid van scholen wel heel
erg te verschillen. Op de verschillende scholen in Steenwijk (en omgeving) die zouden
deelnemen aan het project bleek het niet mogelijk les te geven. Bij de kinderopvang/BSO’s
in Steenwijk (en omgeving) was het wel mogelijk om verschillende activiteiten op te zetten.
Op de scholen in Zuid Limburg was het gelukkig wel mogelijk om les te geven. De
activiteiten van de Stichting Guacamaya hebben zich dan ook grotendeels geconcentreerd
op het natuuronderwijsproject in Zuid Limburg. Voor dit project waren ook de meeste
nanciële middelen beschikbaar.

Daarnaast kregen zij een 12 vaks-bakje dat zij vulden met substraat en waarin zij zaadjes
van goudsbloem en zonnebloem zaaiden. Deze activiteit maakte ook deel uit van de
lessen voor de groepen 3-4 tot en met groep 7-8.

Kinderen planten zaadjes in een bakje om in eigen tuin vlinders te helpen

Leerlingen van de groepen 3-4 kregen waar mogelijk een dag les van Michael en werkten
met het lesprogramma ‘Peter de eikelmuis’. In het verhaal komt Peter andere bijzondere
‘Limburgse’ dieren tegen die wat over hun leven vertellen zoals een oehoe, hazelmuis en
geelbuikvuurpad. Daarnaast leren de kinderen over het leven van de eikelmuis en waarom
deze in Nederland met uitsterven wordt bedreigd. Het verdwijnen van hagen,
hoogstamboomgaarden en bijvoorbeeld ook oude schuurtjes speelt een belangrijke rol in
de achteruitgang van de eikelmuis. Na het uitleggen van deze problemen wordt kinderen
gevraagd een tekening zo aan te passen dat er weer plek is/komt voor de eikelmuis. Een
leuke en uitdagende opdracht waaraan op soms zeer verrassende wijze invulling werd
gegeven.

Kinderen bedenken en tekenen hoe de eikelmuis geholpen kan worden

In het lesprogramma ‘Lisa de hamster’ staat logischerwijs Lisa de hamster centraal die
allerlei dieren op de akker leert kennen waar zij leeft, van een patrijs tot veldleeuwerik.
Deze dieren vertellen ook weer over hun leven. In dit lesprogramma wordt aandacht
gegeven aan de intensivering van de landbouw waardoor de hamster dreigt uit te sterven
en hoe door het opzetten van akkerreservaten niet alleen de hamster wordt geholpen,
maar wellicht nog meer vogels zoals veldleeuwerik, patrijs en geelgors.
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In dit boekje wordt (net zoals in de lesprogramma’s over eikelmuis en hazelmuis)
gevraagd om een vlindernaam te bedenken die zijn uiterlijk weergeeft. Een leuke opdracht
die ook vaak op verrassende wijze wordt ingevuld door de leerlingen.

Boekje ‘Lisa de hamster’

Ontwerpen van ‘eigen’ vlinder

Ten slotte werken leerlingen van groep 7-8 met het lesprogramma ‘Linda helpt de
hazelmuis’. Het concept van dit lesprogramma verschilt iets van de andere
lesprogramma’s. Nu speelt geen dier de hoofdrol, maar Linda, een meisje van 11 die erg
van de natuur houdt. Zij komt op internet de naam van de hazelmuis tegen en haar
interesse vertaalt zich in een spreekbeurt over de hazelmuis en hoe dit beestje geholpen
kan worden. Met haar spreekbeurt inspireert zij onder andere een klasgenoot, Stijn, die
een natuurhaag plant in de tuin nabij een bos. Twee jaar later nodigt Stijn Linda uit om de
natuurhaag te bekijken omdat deze veel dieren aantrekt en dan vinden zij tot hun
verrassing een slaapnest met een hazelmuis… Na de verhalen over eikelmuis, hamster en
hazelmuis volgen kleine tekstblokjes met foto’s over tuindieren en wat je kunt doen om
vlinders, vogels en bijvoorbeeld egels in de eigen tuin te helpen. In deze bijlage zijn ook
foto’s en plaatjes opgenomen van de meest voorkomende tuinvlinders en tuinvogels zodat
kinderen een voor hen onbekende vlinder of vogel kunnen opzoeken in hun boekje.
Als onderdeel van het project hebben leerlingen meegeholpen bij het planten van
natuurtuinen op het schoolterrein.

Kinderen enthousiast aan het werk bij de aanleg van natuurtuintjes
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Deze hebben zich goed ontwikkeld en in augustus was het een komen gaan van vlinders,
bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten in de natuurtuinen. Er is dan ook gebruik
gemaakt van allerlei planten die veel nectar (en stuifmeel) bieden aan insecten. Naast
verschillende vaste planten zijn ook heesters en kleine boompjes geplant die de natuurtuin
in de toekomst een meer gelaagde vorm gaan geven. Zo zijn er bijvoorbeeld vuilboompjes
geplant (naast nectarplant ook waardplant voor citroenvlinder en boomblauwtje),
krentenboompjes en wilde kers en appel. De bloemen produceren niet alleen nectar voor
insecten, maar de bessen/vruchten worden ook gegeten door allerlei vogels. In oktober
2021 zijn in en rondom de natuurtuinen ook verschillende nestkastjes opgehangen voor
verschillende vogels (halfopen nestkastjes en gesloten nestkastjes met een kleine en wat
grotere invliegopening). Daarnaast zijn ook plekjes gecreëerd waarin egels kunnen
overwinteren.

Bijen op bezoek in de tuin

Nestkastje wacht op bewoners..

Kindernatuurvakantieboek en diploma
Aan alle kinderen is gevraagd om een tekening te maken en verhaaltje (vanaf groep 3) te
schrijven over een dier dat je in Limburg in het wild kunt zien. Uit alle groepen zijn 2 of 3
tekeningen en verhalen gekozen voor publicatie in een kindernatuurvakantieboek. De
leerlingen hebben erg hun best gedaan en er zijn prachtige tekeningen gemaakt en
verhalen geschreven.

Kinderen blij met hun verhaal/tekening in het kindernatuurvakantieboek
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Dit heeft geresulteerd in het drukken van een kindernatuurvakantieboek van 56 pagina’s,
exclusief de omslag waarop ook tekeningen zijn afgebeeld. Bij de meeste tekeningen en
verhaaltjes staat de naam en foto van de maker/maakster. In sommige gevallen alleen de
naam als school of ouders niet wilden dat er een foto werd geplaatst van kinderen. Het
boekje bestaat voornamelijk uit tekeningen en verhalen gemaakt door de leerlingen van de
deelnemende scholen. Daarnaast heeft Michael nog wat leuke spelletjes toegevoegd aan
het boekje. Er zijn 700 boekjes gedrukt. Niet alleen alle leerlingen van de deelnemende
scholen hebben het boek ontvangen, maar ook onderwijzers en ander ondersteund
personeel. Bij de voorlopige afsluiting in juli hebben alle leerlingen niet alleen het
kindernatuurvakantieboek ontvangen, maar ook een mooi diploma. Elk lesprogramma
heeft zijn eigen diploma.

Kinderen blij met hun diploma

Onderwijsproject Overijssel
Gerealiseerde activiteiten
Ontwikkeling lesprogramma’s over sleedoornpage
Er zijn twee nieuwe lesprogramma’s ontwikkeld met in beide een hoofdrol voor de
sleedoornpage. Voor groep 5-6 is het lesprogramma ‘Eva de sleedoornpage’ ontwikkeld. In
dit lesprogramma komt Eva verschillende dieren tegen die in tuin en park leven zoals
Bram de egel, Marcella de kolibrievlinder en Joris de mol. Deze dieren vertellen leuke
weetjes aan Eva over hun leven. Later komt zij in een tuin Jolanda de dagpauwoog tegen
die eitjes heeft gelegd op een brandnetel. Voor Eva is het ook tijd geworden om eitjes te
leggen en zij vindt een mooie sleedoornstruik voor haar nakomelingen en daarmee eindigt
het verhaal. Voor de groepen 7-8 is het lesprogramma ‘Lisa helpt de sleedoornpage’
ontwikkeld. Lisa houdt van de natuur en het valt haar op dat zij steeds minder vlinders ziet.
Zij gaat onderzoeken waarom het slecht gaat met de vlinders (en andere insecten) en leert
over het bestaan van de sleedoornpage. Een mooie, maar zeldzame vlinder die in haar
woonplaats voorkomt. Samen met haar klasgenoten gaan ze in een park aan het werk om
de daar voorkomende sleedoornpages te helpen. Zij gaat ook in eigen tuin vlinders helpen
door allerlei nectarplanten aan te planten en op een mooie zomerdag wordt haar tuin zelfs
bezocht door een sleedoornpage… en zo eindigt dit verhaal.
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Het concept van de lesprogramma’s is vergelijkbaar met dat van de eerder ontwikkelde
lesprogramma’s. De boekjes bestaan uit een aantal rijk geïllustreerde verhaaltjes gevolgd
door vragen over de tekst en andere opdrachten. Deze opdrachten variëren van natuur en
taal tot rekenen en tekenen. De meeste verhaaltjes worden afgesloten met een
uitdagende tekenopdracht. Een belangrijk verschil met de eerder ontwikkelde
lesprogramma’s is wel dat de nieuwe boekjes een uitgebreide bijlage bevatten met tips om
de eigen tuin natuurvriendelijker te maken. De bijlage bevat ook plaatjes van de meest
voorkomende vlinders en vogels die kinderen in eigen tuin kunnen zien.

Guldenroede is een van de favoriete nectarplanten van de sleedoornpage, deze plant en bijvoorbeeld ook
koninginnenkruid, een andere geliefde nectarplant, zijn op verschillende plekken aangeplant.

Natuurtuin Immanuelschool
In 2020 zijn op de terreinen van verschillende scholen natuurtuinen ontwikkeld. De
natuurtuin op het terrein van de BSO van de Immanuelschool was hiervan het meest
geslaagd. In mei 2020 was begonnen met de aanleg en drie maanden later trok deze tuin
al grote aantallen vlinders, bijen, hommels en andere insecten. In 2021 is veel aandacht
gegeven aan deze tuin. Dit heeft ertoe geleid dat de tuin nu zo dicht begroeid is met
allerlei vaste planten dat het onderhoud minder wordt en de natuurwaarde alsmaar groter
(https://www.youtube.com/watch?v=Nkg7e5Hr4-I). De educatieve waarde van de tuin
wordt daarmee ook groter en daarnaast kan de tuin als levend voorbeeld dienen voor
andere scholen (en bijvoorbeeld de bij het project betrokken buurtverenigingen).
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De natuurtuin op het terrein van de BSO van de Immanuelschool wordt door vele insecten bezocht

Activiteiten BSO’s
In samenwerking met de BSO’s van de Immanuelschool en School B zijn een aantal
buitenactiviteiten georganiseerd. Kinderen van beide BSO’s hebben meegewerkt aan de
bouw van grote insectenhotels en hebben ook een klein eigen insectenhotel gemaakt.
Daarnaast hebben zij bolletjes geplant in een bakje die zij mee naar huis mochten nemen.
Leerlingen van de BSO van de Immanuel (en leerlingen van de groepen 5-6 en 7-8)
hebben ook geholpen met het planten van bomen en plantjes in de natuurtuin en het
aangrenzende krullebossie. Daarnaast hebben zij geholpen met het creëren van
verschillende schuilplaatsen voor egels en andere dieren.

Kinderen maken een insectenhotel

Een takkenril voor vogels, egels en andere dieren
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Activiteiten in Krullebossie en Torenplantsoen
Naast de Immanuelschool bevindt zich een groot park: het krullebossie. Naast School B
bevindt zich ook een park, het Torenplantsoen, dat beheerd wordt door een
buurtvereniging. Beide parken zijn relatief groot en hebben een grote natuurwaarde. De
parken zijn min of meer ‘wild’ en worden bewoond door talrijke vogels, insecten en andere
dieren. De natuurwaarde van beide parken is aanzienlijk vergroot door de aanplant van
allerlei bloemen, struiken en bomen die allen gemeen hebben dat zij een grote waarde
hebben voor vlinders. Zo zijn in beide parken veel sleedoornstruiken geplant, de
waardplant van de sleedoornpage. Daarnaast zijn ook veel vuilboompjes geplant, de
waardplant voor de citroenvlinder en het boomblauwtje. Vrijwel alle geplante planten zijn
daarnaast en aantrekkelijke nectarbron voor vlinders en andere insecten zoals bijen,
hommels en zweefvliegen. Veel geplante boompjes en struiken produceren ook bessen en
andere vruchten die worden gegeten door vogels en andere dieren. Bij de activiteiten in
beide parken zijn kinderen van de BSO’s betrokken en daarnaast ook vrijwilligers van twee
buurtverenigingen.

Kinderen BSO planten bloemen in ‘krullebossie’

Pure natuurbeleving

Leerlingen van de verschillende groepen van de Immanuelschool (vanaf groep 3) zijn
gevraagd om een tekening te maken en verhaaltje te schrijven over dieren die je kunt zien
in tuin, park of bos. De leukste bijdragen zijn geselecteerd en gebruikt voor de uitgave van
een kindernatuurvakantieboek. Bij elk verhaal is ook een foto geplaatst van de schrijver of
schrijfster. Het boek bestaat verder nog uit o.a. enkele spelletjes en een verhaaltje over de
sleedoornpage. Alle leerlingen (vanaf groep 3) van de Immanuelschool hebben het
kindernatuurvakantieboek ontvangen.

Kinderen met hun tekening en foto in het kindernatuurvakantieboek
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Onderwijsproject in Guatemala
Inleiding
De Stichting Guacamaya is voor lange tijd actief geweest in Guatemala. Michael de Groot,
een van de oprichters van de Stichting Guacamaya, heeft zes jaar in een Mayadorp in
Guatemala gewoond (van 1996 tot 2002). Na zijn terugkeer naar Nederland heeft hij nog
vele malen Guatemala bezocht om voor de stichting verschillende kleinschalige onderwijsen landbouwprojecten voort te zetten en uit te breiden. De nanciële steun voor deze
activiteiten werd steeds minder en droogde enkele jaren geleden vrijwel op. Er is toen
besloten om de activiteiten in Guatemala niet verder voort te zetten. Michael bleef wel
contact onderhouden met verschillende mensen in Guatemala met wie hij in de loop der
tijd productief heeft samen gewerkt. De Pater Eusebius Kemp Stichting (PEKS) heeft de
activiteiten in Guatemala voor langere tijd ondersteund en was de enige organisatie die
het project aldaar wilde blijven ondersteunen. PEKS heeft in 2021 een onderwijsproject
ondersteund dat door de Stichting Guacamaya op afstand is uitgevoerd.
Van Eva de ara tot dokter chaya
Michael heeft kosteloos drie boekjes geschreven. Voor kinderen van de basisschool het
boekje ‘Eva de ara’. Dit boekje gaat over Eva de ara die andere dieren tegenkomt van een
jaguar tot neusbeer en van een slingeraap tot een toekan (alle beschreven dieren komen
in het projectgebied voor). Deze dieren vertellen iets leuks/interessants over hun leven
aan Eva. Op elke pagina is een mooie tekening afgebeeld die de kinderen kunnen
inkleuren en daarnaast mooie foto’s van de verschillende dieren. Het boekje bestaat uit 16
pagina’s en leert kinderen op een uitdagende wijze over hun natuurlijke omgeving en
daarnaast kunnen de kinderen creatief aan de slag met verschillende leuke teken-, kleuren knutselopdrachten. Daarnaast heeft Michael twee boekjes geschreven waarin de teelt
en consumptie van kangkong en chaya een belangrijke rol spelen. Een klein boekje van
vier pagina’s met de titel: vitaminenbommen. En een groter boekje/verhaal met de titel:
dokter chaya. Het kleine boekje bestaat uit een verhaaltje over Esmeralda. Haar zwangere
moeder is ziek en heeft bloedarmoede. Esmeralda hoort over chaya (boomspinazie) en
dat deze bijzonder voedzame groente wordt gebruikt om bloedarmoede te verhelpen.
Esmeralda plant chaya en de chayasoep die zij aan haar moeder geeft helpt haar
herstellen. In het boekje worden verder praktische tips gegeven over de teelt van chaya en
kangkong. De laatste is een voedzame, smakelijke en snel groeiende groente. Dit boekje
wordt verspreid op de hogere klassen van de basisschool en daarnaast onder vrouwen.

Kinderen plukken chaya (links) en meisje met kangkong uit eigen tuin (rechts), foto’s van eerdere
activiteiten van de Stichting Guacamaya die nu gebruikt worden in de nieuwe boekjes
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Michael heeft nog een ander boekje
geschreven waarin chaya een rol speelt:
dokter chaya. Dit verhaal gaat over een
meisje, Maria, die van leren houdt en de
droom heeft om medicijnen te studeren en
dokter te worden. Het is een uitgebreid verhaal
over Maria die uiteindelijk haar droom
verwezenlijkt en dokter wordt. Zij is geen
dokter geworden om veel geld te verdienen,
maar om mensen te helpen. Zij gaat in een
dorpje wonen en helpt mensen door hen onder
andere een chayaplant te geven als natuurlijk
medicijn en krijgt daarom de naam dokter
chaya. In dit verhaal ook allerlei praktische tips
over de teelt en bereiding van chaya en
kangkong. Ook wordt in het verhaal aandacht
gegeven aan het ‘machismo’ in Guatemala.
Een beladen onderwerp waar op school
doorgaans geen aandacht aan wordt gegeven.
In Guatemala wordt onnoemelijk veel leed
veroorzaakt door het (overmatig) gebruik van
alcohol. Veel arme boeren geven een groot
Leerlinge van middelbare school met het
boekje ‘dokter chaya’
deel van hun geringe inkomen uit aan bier en
andere sterke drank omdat een ‘echte’ man
hoort te drinken. Geld wat aan bier wordt
besteed kan niet meer worden uitgegeven aan suiker, kleding of zeep. Daarnaast heeft
een dronken vader soms ook ‘losse’ handjes. In het verhaal drinkt de vader van Maria ook
en komt hij vaak dronken thuis. Door het gebruiken van een verhaal is het gemakkelijker
om dergelijke thema’s te behandelen binnen de klas en daar wordt inmiddels graag van
gebruik gemaakt. Het boekje ‘dokter chaya’ richt zich op leerlingen van 12-18 jaar.
Wilder Izaguirre, een vriend van Michael en onderwijzer op een basisschool, coördineert
het project. Hij heeft een relatief bescheiden bedrag ontvangen voor zijn moeite en
daarnaast als vergoeding voor reis- en vervoerskosten. Wilder heeft alle boekjes
ontvangen en verspreid deze onder geïnteresseerde scholen/onderwijzers. Daarnaast
heeft hij ook een kwekerij opgezet waarin hij inmiddels duizenden kangkongplantjes heeft
opgekweekt. Geïnteresseerde kinderen/vrouwen krijgen deze plantjes om het geleerde in
praktijk te kunnen brengen. Van het boekje ‘vitaminenbommen’ zijn 2.000 exemplaren
gedrukt en van de boekjes ‘Eva de ara’ en ‘dokter chaya’ elk 1.000 exemplaren. Wilder
kan voorlopig nog wel even vooruit met deze boekjes.
Onderwijsproject in Ecuador
Er is een bedrag van €10.500 vooruitbetaald aan Michael de Groot voor een werkbezoek
aan Ecuador van tien weken (van 3 januari tot 17 maart 2022).
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Financieel verslag

Grote donaties 2021
Datum

Organisatie

Bedrag

Provincie Limburg

24 februari 2021

23.940

Provincie Overijssel

25 februari 2021

11.715

Stichting Elizabeth Strouven

17 april 2021

5.352

Pater Eusebius Kemp Stichting

22 april 2021

3.040

Stichting Nijhof Mens en Dier

10 mei 2021

3.000

Prins Bernhard Cultuurfonds

24 juni 2021

15.000

17 september 2021

500

20 oktober 2021

2.500

5 november 2021

2.500

BGMC Hummelink Peters

14 november 2021

200

JAM van Velthoven

30 november 2021

500

Stichting Elizabeth Strouven

30 december 2021

1.338

Vincentiusvereniging Zoetermeer
Stichting Triodos Foundation
Haella Stichting

Totaal

69.585

De donaties betreffen donaties voor het project vlinderonderwijs in Nederland en
daarnaast donaties voor de onderwijsprojecten in Ecuador en Guatemala.

Balans per 31-12-2021 (in euro)
Giro
Educatief centrum El Corozal
Totale activa

4.588,47 Eigen vermogen
1,00 Crediteuren
4.589,47 Totale passiva
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4.589,47
0
4.589,47

Resultatenrekening per 31-12-2021 (in euro)
Giro-ontvangsten
Rente
Totale ontvangsten

70.045 Kosten project
vlinderonderwijs Overijssel
0 Kosten project
vlinderonderwijs Limburg
70.045 Kosten project Ecuador
Kosten project Guatemala
Overige kosten

19.961
33.848
10.500
3.699
324

Totale kosten

68.332

Positief saldo

1.713

70.045

70.045

1.Kosten project vlinderonderwijs Overijssel (in euro)
Arbeidskosten geven lessen en opzetten tuinen
Arbeidskosten ontwikkeling kindernatuurvakantieboek

10.000
750

Drukkosten lesprogramma’s en kindernatuurvakantieboek

1.606

Gereedschappen, pluggen, trays, boomschors

1.129

Bomen, planten, bollen

2.916

Reis- en verblijfskosten

3.560

Totale kosten

19.961

2.Kosten project vlinderonderwijs Limburg (in euro)
Arbeidskosten ontwikkeling lesprogramma’s

7.500

Arbeidskosten geven lessen en opzetten natuurtuinen

9.282

Drukkosten lesprogramma’s, diploma’s en kindernatuurvakantieboek

4.850

Gereedschappen, pluggen, zaden en trays

2.692

Bomen, planten en grond

3.429

Reis- en verblijfskosten

6.095

Totale kosten

33.848
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3.Kosten project Guatemala (in euro)

Drukken boekjes

2.420

Vervoers- en reiskosten, begeleiden project

1.164

Zaden

115

Totale kosten

3.699

4.Kosten project Ecuador (in euro)

Ticket

1.000

Reis- en verblijfskosten, projectkosten

9.500

Totale kosten

10.500

5.Overige kosten
Kosten betalingsverkeer ING

147

Kosten guacamayakrant en porto

140

Donatie SBNL Natuurfonds

35

Verschil in administratie

2

Totale kosten

324
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