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De werkwijze van KidzKlix

KidzKlix nodigt kinderen, ouders en begeleiders uit om op een 
bijzondere manier op fotoavontuur te gaan, met een foto-
camera en een gepassioneerde natuurfotograaf. De workshops 
passen uitstekend in de diverse leerdoelstellingen. Het is de 
leukste buitenles die je je maar kunt wensen.

KidzKlix stelt:
✔ natuurbeleving centraal
✔ kinderen centraal

KidzKlix heeft:
✔ passie voor natuur
✔ veel kennis over de natuur
✔ veel kennis van fotografi e
✔ veel ervaring in lesgeven
✔ veel ingangen bij natuurorganisaties

KidzKlix levert:
✔ kindvriendelijke leencamera’s
✔ gevarieerde activiteiten rondom natuur
✔ hoge kwaliteit tegen lage kosten
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De droom van KidzKlix

KidzKlix vindt dat kinderen recht hebben op natuur 
en dat natuur noodzakelijk is voor hun ontwikkeling. 
Om dat doel te bereiken, maakt KidzKlix gebruik van 
de fotocamera. KidzKlix laat kinderen op die manier 
 anders, met meer focus, naar die natuur kijken. 
Fotografen weten als geen ander hoe je een magisch 
moment kunt vastleggen. De omgeving en het 
gedrag van het dier, de groeiwijze van de plant, de 
seizoenen, allemaal belangrijk om tot een goede foto 
te komen. De camera zorgt voor focus.

Onze aanpak maakt dat kinderen straks de volwas-
senen zijn die terugkijken op leuke, leerzame, mooie 
en spannende ervaringen in de natuur.

De missie van KidzKlix

Natuur is gezond. Professionals uit diverse 
 disciplines van de gezondheidszorg bevestigen 
dat natuurbeleving positieve effecten heeft op de 
geestelijke en lichamelijk ontwikkeling van het kind. 
Het werken met een camera versterkt deze effecten. 
Kinderen die vaker buiten zijn, zijn doorgaans 
gezonder, hebben meer weerstand en zijn socialer. 
Bovendien ontwikkelen ze zich motorisch beter. 
Kinderen met ‘een rugzakje’ blijken toegankelijker te 
worden en vinden vaak de rust die ze elders missen. 
Wij hebben kinderen op slag zien veranderen als we 
ze een cameraatje in handen gaven. Kinderen die 
met een fotocamera de natuur ingaan, gedragen zich 
anders. Ze hebben meer aandacht, zijn voorzichtiger, 
rustiger, toegankelijker en milder.

Stichting KidzKlix werkt samen met diverse 
 natuurorganisaties om op die manier het 
bezoek aan natuurgebieden te bevorderen. 
In deze samenwerking staat natuur- en 
milieueducatie centraal. Het gemeenschap-
pelijke doel is nieuwe generaties een 
grotere verantwoordelijkheid voor onze 
aarde bijbrengen. Natuur beleven is van 
groot belang voor kind en  natuur. Mensen 
zorgen alleen goed voor hun natuurlijke 
omgeving als zij er een emotionele band 
mee hebben. En hoe vroeger die klik tussen  
mens en  natuur ontstaat, hoe natuurlijker 
wij haar als  volwassenen weer doorgeven 
aan onze kinderen. Door gericht en anders 
te kijken met behulp van een spannend 
digitaal instrument, de fotocamera, verbindt 
KidzKlix kinderen op een unieke manier met 
natuur. 

Samen bereiken we meer

Lees meer op www.kidzklix.nl    

De KidzKlix foto-avonturen

Stichting KidzKlix heeft diverse cursussen en 
les modules ontwikkeld die kinderen een intense 
beleving meegeven van de natuur. Dit is de 
essentie: een natuurfotograaf gaat met begeleiders 
en kinderen naar een mooi natuurgebied in de 
buurt. De kinderen krijgen individueel een leen-
camera in handen en na wat tips en spelregels gaan 
zij voor een bepaalde tijd met diverse opdrachten 
het veld in onder begeleiding van de fotograaf. Er is 
genoeg ruimte voor interactie, vondsten, verwonde-
ring, magische momenten, ontspanning, etc. 
De natuurervaringen van het kind staan centraal, 
niet de fotovaardigheden.

KidzKlix biedt verschillende cursussen aan. De 
cursussen variëren van 1 uur tot fotokampen van 
meerdere dagen. Ook voor kinderfeestjes is ons 
concept zeer geschikt. Zie onze website voor een 
overzicht van ons aanbod. KidzKlix werkt voor alle 
organisaties die zich richten op kinderen van 
6 tot 16, zoals de buitenschoolse opvang, kinder-
dagverblijven, scouting, GGZ instellingen, natuur-
organisaties, scholen, dierentuinen, evenementen-
organisaties, kinderkampen, etc. Bent u één van 
onze opdrachtgevers, bel dan voor een kennis-
making, of kijk op www.kidzklix.nl
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