MVO = Maatschappelijk
verantwoord overleven
Onder het mom van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Overleven) zet in2nature
haar kennis en activiteiten in om bedrijven en organisaties kennis te laten maken
met duurzaamheid, zelfredzaamheid, creativiteit en bovenal plezier! We laten u en
uw collega's kennismaken met het enorme scala aan activiteiten in de natuur welke
we aanbieden als een gedegen teamtraining of als gezellig dagje uit.
Basis
behoefte
en
benodigdheden
Voorbeelden van activiteiten en
technieken die wij kunnen
aanbieden zijn:
 Vuurmaken zonder lucifers
(vuursteen, vuurboog, etc.)
 Verschillende vuurtechnieken
 Voedsel uit de natuur
 Primitief koken op houtvuur
 Veilig omgaan met mes, bijl
en zaag
 Je eigen houten bestek maken
 O r i ë n t a t i e
zonder
hulpmiddelen
 Je eigen natuurlijke schuilhut
bouwen

Leren door samen doen!
Overleven kun je niet
alleen. Samen sta je sterk
en als team bezit je de
kennis en kunde om je uit
moeilijke situaties te
redden. Bushcraft doe je
als team. Door taken te
verdelen,
gebruik
te
maken van ieders sterke
eigenschappen
en
vaardigheden en elkaar te
respecteren bereik je
meer dan alleen. Tijdens
onze Bushcraft activiteiten
komt het team en de
samenwerking uitgebreid
aan bod. Want samen maak je de
maaltijd klaar, zorg je voor het vuur,
leer je van elkaar en help je elkaar te
overleven!

“… bushcraft is bezig zijn met je handen,
de basale behoeften en zelfredzaamheid
ervaren: back to basic…”

Informatie
De daadwerkelijke invulling van de activiteit gebeurt in overleg en is afhankelijk van
de wensen en de mogelijkheden (locatie, programma, duur, seizoen, etc.).
Kosten:
De kosten van deze activiteiten variëren en zijn afhankelijk van de wensen (t.a.v.
maaltijd) en organisatie. Al vanaf 40 euro per persoon per dagdeel met een
minimum van 400 euro per dagdeel.
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