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C2C Base Camp op de Floriade
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Projecteigenaar
Looptijd
Doelgroep

C2C Base Camp op de Floriade!
CITAVERDE College
5 april tot en met 7 oktober
- bezoekende gezinnen met kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar
- basisschoolkinderen op schoolreis; reeds 2.400 aanmeldingen

Wie zijn wij
CITAVERDE College verzorgt VMBO-Groen & MBO-Groen onderwijs in geheel Limburg. CITAVERDE College vindt het
belangrijk om de bezoekende schoolreiskinderen en de kinderen van bezoekende gezinnen op de Floriade een C2C
activiteit aan te bieden die buitenspelen combineert met een (groene) onderwijscontext.
Het C2C Base Camp
Op het Floriade themaveld Education & Innovation organiseren we in de periode april t/m oktober 2012 doorlopend een
huttenbouwactiviteit met C2C materialen voor kids. Het C2C Base Camp; een hele uitdaging in alle opzichten! Het C2C
Base Camp is op de Floriade namelijk een van de weinige C2C activiteiten voor kinderen.

Met het C2C Base Camp willen we bewustwording van C2C creëren bij iedereen die aan de activiteiten deelneemt. Wij
doen dit op een manier die past bij de interesses en belevingswereld van kinderen van 5 t/m 12 jaar. Hiervoor werken
wij samen met ondernemers, omgeving, overheid, onderwijs & onderzoek.
C2C bouwactiviteit voor kids
De kinderen zijn samen met hun ouders/verzorgers en begeleiders in de gelegenheid gesteld om gedurende de looptijd
van de Floriade met C2C materialen hutten te bouwen. De bouwmaterialen zijn afgestemd op de mogelijkheden van
kinderen. De C2C-bouwmaterialen zijn herkenbaar en hanteerbaar voor kinderen zodat de gezinnen de activiteit thuis
kunnen voortzetten. De kinderen hebben met materialen uit de technologisch en biologische kringloop gebouwd. De
kinderen zien we als de designers en de ouders als ondersteuners in het bouwproces van de hutten.
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Doelstelling C2C Base Camp
De C2C manier van denken willen we zoveel mogelijk op een toegankelijke manier uitdragen naar alle lagen van de
bevolking. C2C geeft een concrete invulling aan duurzaamheid voor de maatschappij. De C2C-gedachte kunnen
kinderen en ouders ook in hun eigen omgeving praktisch toepassen.
We willen de bezoekende basisschoolkinderen en gezinnen spelenderwijs via ‘edutainment’ laten kennis maken met
C2C als een manier van denken, waarbij je wordt aangezet om creatief te zijn met materialen uit de biologische en
technologische kringloop. Dit leidt tot nieuwe ideeën en inzichten. Het is een andere manier van kijken naar je omgeving
en levert initiatieven op het gebied van ‘buitenspelen’ op. Dát is wat we graag met de kinderen en hun
verzorgers/ouders willen delen.

Ter ondersteuning van de C2C boodschap is in het paviljoen de film ’Get loopy’ vertoond. Een filmproductie waarin C2C
op een toegankelijke manier voor kinderen in beeld wordt gebracht. Zie www.youtube.com/watch?v=DGERjaaY40g

Betrokken partijen en rol o.a.
C2C ExpoLAB
Gemeente Venlo
Greenport Venlo
Kraaijvanger Urbis
Rinus van den Berg
Ondernemers divers

Advisering C2C uitingen en materialen
Ondersteuning door beschikbaar stellen kennis C2C ExpoLAB
Levering audio materieel
Ontwerp paviljoen door architect Vincent van der Meulen
C2C content voor kinderen
Bouw en levering materialen

Bemensing C2C
Het C2C Base Camp betreft een doorlopende activiteit gedurende de openstelling van de Floriade. We onderscheiden
twee grote doelgroepen:
- schoolreiskinderen van de basisscholen
bemensing workshop door docenten en mbo leerlingen
- bezoekende gezinnen met kinderen
bemensing door vrijwilligers waaronder maatschappelijke stages
Schoolreisjes basisschoolkinderen
Via Floriade Kids konden basisscholen zich inschrijven op workshops in het kader van hun schoolreisjes. Het C2C Base
Camp maakte onderdeel uit van het workshopaanbod. Deze workshop was ook tijdens weekenden en vakanties
geopend. Maar liefst 7.000 kinderen hebben tijdens de Floriade hutten op het C2C Base camp gebouwd!
De C2C huttenbouw workshop is uitgevoerd door vrijwilligers, docenten, mbo en hbo leerlingen.

Doorgang ná de Floriade
Na de Floriade vindt het C2C huttenbouwconcept (mobiel) in (aandachts)wijken, op basisscholen en als NME
arrangement een vervolg. De activiteit raakt ondermeer de twee maatschappelijke thema’s; duurzaamheid en
gezondheid door beweging.
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