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Een ‘Tiny Forest’ als klaslokaal 
 

Op dinsdag 23 februari 2021 wordt een ‘Tiny Forest’ aangeplant op het speelterrein van  

GO! Freinetschool De Ark in Sint-Niklaas. Dit gebeurt in samenwerking met SUGi en Urban Forests.  

Meer dan twintig inheemse soorten zullen zorgen voor een divers en rijk ecologisch en educatief 

systeem. Dankzij de expertise van Urban Forests kunnen de jonge boompjes onder de beste 

omstandigheden groeien. De wijze van planten en soortselectie zorgt ervoor dat de climaxvegetatie 

in aanzienlijk kortere tijd bereikt kan worden, dan van louter natuurlijke processen mag worden 

verwacht. Een goed begin voor ons kleine ecosysteem dat binnenkort te bewonderen is! 

 

GO! Freinetschool De Ark is een basisschool volgens het Freinet-principe van ‘levend leren’. De wereld 

is ons klaslokaal, te beginnen met de nabije schoolomgeving.  

Terwijl we de wereld intrekken, ontdekken we een enorme leefruimte vol prachtige wezens, verhalen, 

mogelijkheden, gemeenschappen, gezellige hoekjes en spannende avonturen. We zijn ons bewust van 

onze verantwoordelijkheid om de leerlingen (opnieuw) te verbinden met hun natuurlijke omgeving. Dit 

om ervoor te zorgen dat ze geworteld zijn in neutrale maar diverse en uitdagende maar niet-

oordelende grond. Vanuit die wortels bouwen ze hun eigen dromen op als individu en als 

gemeenschap, om zo verantwoordelijkheid op te nemen en voor de natuurlijke en menselijke 

omgeving te zorgen vanuit oprechte betrokkenheid en begrip. 

 

Toen Lara Mora voorstelde om deel te nemen aan een herbebossingsproject van SUGi, hebben we 

geen seconde getwijfeld. Na goedkeuring van onze aanvraag bezocht Nicolas de Brabandère van 

‘Urban Forests’ onze school, om ons te adviseren en te begeleiden bij het proces. Urban Forests is 

gespecialiseerd in de ‘Miyawaki-methode’ van stedelijke herbebossing en daarmee de ideale partner 

voor het project.  

De leerlingen zullen allemaal deelnemen aan het aanplanten en de opvolging nadien. Dankzij de 

financiering van SUGi zijn we in staat om het project te realiseren en mee te doen aan de 

internationale inspanning van SUGi om de stedelijke omgeving opnieuw in te richten. 

 

We beschouwen onze school echter niet als een eiland. Zodra Lara Mora ons op de hoogte bracht van 

het SUGiproject, namen we contact op met de betrokken stadsambtenaren om te bespreken hoe ons 

schoolbos een meerwaarde kan betekenen voor de openbare ruimte.  

In onze buurt loopt al een participatietraject om de openbare ruimte opnieuw in te richten naar een 

groenere omgeving. Ons schoolbos past precies in deze plannen. Gelijktijdig met de aanplanting van 

onze ‘Tiny Forest’, zet de stad Sint-Niklaas de eerste stap naar een groenere wijk door de ‘Kleine 

Wildernis’ aan te planten, op slechts 300 meter van onze school. De combinatie van deze twee 

projecten markeert de eerste stappen naar een meer diverse, groenere en gezondere wijk. 

 

Onze ‘Tiny Forest’ zal zorgen voor een veilige, niet-veroordelende, gastvrije ruimte voor de kinderen 

om te ontsnappen aan het snelle tempo van onze huidige maatschappij. Onze leerlingen zullen 

opnieuw op een speelse en pure manier met zichzelf in contact komen, waardoor het algehele welzijn 

van de kinderen en hun kansen om te leren toenemen. 

Grass doesn’t grow faster when you pull on it, but only when you water its roots.  
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NOOT AAN DE REDACTIE: 

 

Contactgegevens:  

GO! Freinetschool De Ark 

Mieke Derynck 

(verantwoordelijke project) 

Elke Van Giel (coördinator) 

Sven Debruyn (directeur) 

miekederynck@gmail.com 

coordinator@fsdeark.be 

directie@fsdeark.be 

0498/628698 

www.fsdeark.be 

 

SUGi 

Elise Van Middelem 

elise@sugiproject.com 

0477/514920 

www.sugiproject.be 

 

Urban Forests 

Nicolas de Brabandère 

nicolasdebrandere@gmail.co

m 

0486/672727 

www.urbanforest.be 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wij nodigen u graag uit voor een persmoment op dinsdag 23 februari 2021 om 11u.  

Locatie van het persmoment:  

GO! Freinetschool De Ark, Beneluxstraat 50, 9100 Sint-Niklaas 


