
ouder - kind 
bush 

avontuur

Samen met je kind 24 uur op avontuur, back to basic. Buiten zijn en meer 
over de natuur leren; shelters bouwen in het bos; je eigen eten maken op 
een zelfgestookt houtvuurtje; slapen in een tent of misschien wel onder de 
sterrenhemel en dan samen met de vogeltjes wakker worden van de eerste 
zonnestralen. We houden het simpel om zo volop te genieten van de kleine 
dingen en elkaars gezelschap en dat is nou precies wat dit avontuur zo mooi 
maakt.

Met een groepje van maximaal 12 ouder-kind stellen bouwen we een klein 
kamp op een bosrijk natuurkampeerterrein bij Renkum. Vanuit daar gaan 
we lekker dwalen en spelen tussen oude bomen en maken we tijd om te 
verwonderen over alles wat er in het bos te vinden is. Daarnaast gaan we 
nieuwe buitenvaardigheden opdoen. We gaan op zoek naar eetbare planten, 
houtsnijden en verzamelen geschikt materiaal om vuur te maken. Allemaal 
handig om te weten voor je volgende kampeeravontuur. Of je nou 5 bent of 50, 
de buitenlucht smaakt naar meer!



Programma, accommodatie en logistiek
Meerdere data per jaar – gegarandeerd vanaf 6 ouder-kind stellen - maximaal 12 
ouder-kind stellen

We zien elkaar op landgoed Quadenoord (Quadenoord 4, Renkum). Je 
mag zelf een onderkomen meenemen of een tarp van ons gebruiken. Een 
Rewild-tent huren kan voor 20 euro. Laat bij je boeking weten waar je 
voorkeur naar uitgaat. 

Dag 1
Na aankomst om 13:30u zetten we ons kamp op. In de middag gaan we 
het bos verkennen, ravotten, maken we vuur zonder lucifers en bewerken 
we takken met een mes.

Dag 2
Nadat de vogels ons wakker hebben gemaakt gaan we eropuit om de 
natuur te ontdekken. We plukken een lunch bij elkaar en leren je nieuwe 
manieren om planten te gebruiken. Na de lunch vertrekken we naar huis.

Voeding
Alle maaltijden en drinken gedurende de dagen worden georganiseerd door 
Rewild. Neem zelf eventueel nog wat snacks mee voor tussendoor en voor 
de aankomst- en vertrekdag.



Fysiek ●●○○○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●●●

Comfort ●●●○○
Wildlife ●●○○○

Vaardigheden ●●●●●

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Skills. Natuureducatie speelt een grote 
rol tijdens deze dagen. Het wordt een avontuur vol met groen, spelen, 
bewegen, natuur, kamperen en samen leren.



Materiaal en uitrusting 
 
Voor de kampeermaterialen en items voor de activiteiten wordt gezorgd. 
We kunnen een tarp of tent voor jullie meenemen. De volgende spullen 
nemen jullie zelf mee: 

• Bord, beker, bestek 
• Veldfles/bidon 
• Dagrugtas 
• Hoofdlamp/zaklamp met oplaadfunctie of extra batterijen 
• Slaapzak, slaapmat en pyjama 
• Plastic bakje met deksel 
• Zwemkleding 
• Toiletspullen, handdoek en zonnebrand 
• EHBO-kit met persoonlijke medicatie 
• Genoeg kleding: sport-, regen-, buiten- en warme kleding. 
• Goede schoenen en slippers 
• Waterdichte - of vuilniszakken 

• Kussen
• Zakmes
• Verrekijker 
• Firesteel 
• Zonnebril

Noodzakelijk

Optioneel



Kosten
De kosten voor deze trip zijn € 175,-  per ouder / kind stel. Dit is inclusief:
• 1 overnachting op landgoed Quadenoord
• Buitenmaaltijd, ontbijt en lunch 
• Gebruik Rewild tarp 
• Twee/drie Rewild begeleiders

Niet inbegrepen is vervoer van en naar het terrein en het gebruik van een 
tent. Tenten zijn te huur voor € 20,-. Wil je graag een tent van ons gebruiken? 
Vermeld dit dan bij je boeking.

Veiligheid 
Deze trip wordt begeleid door een team van Rewild-instructeurs die veel 
ervaring hebben in het werken met kinderen, pedagogiek en buitenactiviteiten. 
Ook is elke begeleider opgeleid in eerste hulp.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

 



Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!

Reisgarantie, boeking en COVID-19 
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 ouder-kind stellen. Er kunnen 
maximaal 12 oude-kind stellen mee. Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild 
ontvang je vanzelf een betalingsmail voor de verdere financiële afhandeling. We 
werken met een aanbetaling op voorhand en een restbetaling vlak voor de trip. Het 
is waarschijnlijk dat we op het moment van aanvang coronamaatregelen hanteren 
op het terrein. Dit zal conform de op dat moment geldende richtlijnen van het 
RIVM gebeuren. Mocht het evenement door COVID-19 niet door kunnen gaan, dan 
garanderen we een volledige teruggave van de aanbetaling of in voorkomend geval 
de gehele som. Als een kind of ouder coronaklachten heeft voor aankomst, dan is een 
annulering de enige optie. Annuleren kan in dat geval kosteloos. Bij vragen kun je 
altijd bellen of mailen. 

Impact van dit avontuur 
Met dit Rewild kinderavontuur proberen we op verschillende niveaus een positieve 
bijdrage te leveren. Het programma zit allereerst vol met groen, natuureducatie, bewegen 
en buitenspelen, omdat de jongere generatie minder buitenspeelt en over natuur weet. 
Hiermee willen we de interesse voor buiten wekken en meer natuur in het dagelijks leven 
stimuleren. Het programma bestaat daarnaast uit verbindende activiteiten om bij te 
dragen aan een sterkere band tussen ouder en kind.


