Meer ontdekken? scoutinglandgoed.nl/avonturenhuis

Bouw mee aan het
Avonturenhuis
Iedereen de natuur in

Alle kinderen op kamp

Scouting Nederland realiseert op Scoutinglandgoed
Zeewolde het Avonturenhuis. Het Avonturenhuis is vanaf
zomer 2021 het centrale gebouw op het Scoutinglandgoed
waar kinderen en jongeren kunnen overnachten. Hier kunnen
kinderen en jongeren met meerdere groepen samen op kamp
en avonturen beleven in de natuur. Om ervoor te zorgen dat
álle kinderen mee kunnen doen, is het gebouw ook volledig
toegankelijk voor kinderen met een beperking. Niet alleen
scouts uit binnen en buitenland, maar alle kinderen en
jongeren kunnen gebruik maken van het gebouw. Het geeft
ook jonge kinderen die (nog) niet kamperen, zoals bevers
en welpen en kinderen onder de 12 jaar, de mogelijkheid
op kamp te gaan in de natuur. Het is ons internationale
scoutcentrum waar scouts van alle leeftijden, uit stad en
land, binnen- en buitenland, elkaar ontmoeten in de natuur,
centraal in Nederland.

Op avontuur

Het doel van het Avonturenhuis is om voor alle kinderen
en jongeren uitdagende activiteiten in de natuur mogelijk
te maken, zoals ontmoeten, samen spelen, ontdekken,
wandelen, sporten of zeilen. Ook kinderen en jongeren die
(nog) niet kamperen kunnen er op kamp en avontuur in de
natuur. Op deze plek ontmoet je scouts
uit heel Nederland èn het buitenland.
Land, lucht en water komen er bij elkaar.

In het Avonturenhuis kunnen kinderen
zonder beperking en kinderen die vanwege
hun beperking niet kunnen kamperen
samen overnachten.
Het huis biedt de kans om vriendjes
en vriendinnetjes te maken en samen
spelenderwijs talenten te ontwikkelen.
Dit zorgt voor zelfvertrouwen, begrip voor
elkaar, uitwisseling en een groter sociaal
netwerk. Belangrijk voor kinderen voor wie
buiten spelen en het ontmoeten van andere
kinderen niet altijd vanzelfsprekend is.
Het Avonturenhuis draagt bij aan een
inclusieve samenleving en aan de
ontwikkeling van alle kinderen die er komen
kamperen. De beleving en ontwikkeling die
het Scoutinglandgoed kinderen buiten biedt,
gaat ook binnen door, in het Avonturenhuis.
Het huis stimuleert avontuur: je kunt er
van alles leren over de natuur. Die komt
er letterlijk ‘naar binnen’: er zijn grote
openslaande deuren en in elk hoekje valt
iets te ontdekken.

Duurzaamheid

Het Avonturenhuis wordt een duurzaam gebouw. De
duurzame toepassingen maken we begrijpelijk voor kinderen.
Door middel van het op een creatieve manier zichtbaar
maken van de technieken die gebruikt worden en het
daarbij behorende rendement, worden kinderen bewust en
enthousiast worden gemaakt over de duurzame leefomgeving
van het Avonturenhuis.
Volg de bouw van het Avonturenhuis via de livestream
op scoutinglandgoed.nl/avonturenhuis

Draag bij aan het Avonturenhuis
Ga naar steunscouting.nl/avonturenhuis om gelijk uw donatie te doen

Doneer een stoel

Doneer een boom

Doneer een bed

Doneer een
picknicktafel

€100

€500

€1000

€1500

Het Avonturenhuis wordt al mede mogelijk gemaakt door:

gemeente
Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

Het Scouting Nederland Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
waardoor de donatie, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk aftrekbaar is bij de
aangifte inkomstenbelasting. Tip: kijk voor de mogelijkheden op Belastingdienst.nl welke
voordelen van ‘periodieke schenking’ voor jou mogelijk van toepassing zijn.

