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Afgelopen seizoen was ook voor onze educatiegidsen heel 
anders dan normaal. Toch hebben ze zich ook dit jaar weer  
met hart en ziel ingezet voor de missie van Apenheul. Hoe 
worden onze educatieve (vrijwillige) gidsen ingezet en op 
welke manier dragen zij bij aan de visie en missie van 
Apenheul? Graag nemen we je mee in een aantal activiteiten 
die in het seizoen 2021 hebben plaatsgevonden. 

Gastheerschap
De gidsen nemen bezoekers op een educatieve, informatieve 
en interessante manier mee in wat er allemaal in een bepaald 
gebied te beleven is. Er is zoveel te zien, leren, horen, ruiken en 
te vertellen over alles wat er gebeurt, het gedrag van de dieren 
en uiteraard over de dieren zelf. Door het één op één contact 
kan goed worden ingespeeld op de behoefte van de bezoeker 
en de gebeurtenissen op dat moment.

Bladstrippen
In het voorjaar en in de zomer zit er genoeg blad aan de bomen 
om te eten. Na het vallen van de bladeren wordt dit uiteraard 
wat lastiger. Om de dieren ook in deze periode van ‘vers’ blad  
te kunnen voorzien zijn de gidsen in het voorjaar druk met 
bladstrippen. Verse bladeren en takken met bladeren worden 
klaargemaakt om ingevroren en/of ingekuild te worden en 
worden in de herfst- en wintermaanden aan de dieren gevoerd. 
Naast dat het zeer nuttig is betreft het ook een leuke samen-
werking met de afdeling dierverzorging.

Vraag maar raak
Corona vraagt om creatieve oplossingen. Vandaar dat wij het 
digitale en interactieve vragen(v)uurtje hebben geïntroduceerd. 
Een gids van Apenheul komt digitaal in de klas en speelt in op 
het betreffende thema van dat moment. Uiteraard vertelt onze 
gids ook over de dieren die op Apenheul en in het wild wonen, 
natuur en natuurbehoud. Daarnaast beantwoordt de gids de 
vragen van de kinderen.

Tiny lodge
Een exclusieve ochtendrondleiding voor de slapers in het Tiny 
lodge. Gasten worden meegenomen voor een exclusief kijkje 
achter de schermen en zijn aanwezig bij de eerste voedering 
van de berberapen. Een heel leuke en bijzondere ervaring en 
mooie samenwerking tussen onze gidsen en dierverzorging.

Zomeravonden
Tijdens de zomeravonden waren onze gidsen goed vertegen-
woordigd en enorm enthousiast. Het thema ”Hoe slapen apen” 
was de basis van al onze activiteiten op deze avonden. Op 
meerdere plekken in het park legden zij uit hoe de apen slapen, 

Gidsen in 
het park

beantwoordden ze vanuit een grabbelton vragen over slapen, 
verkochten ze buttons, werden nesten gebouwd en werd 
samengewerkt met de acteurs en medewerkers van Tim 
Koldenhof producties. Vooral het wat kortere en intensievere 
contact met onze bezoekers werd echt als een meerwaarde 
ervaren.

Educatieve zomeractiviteit
Tijdens de grote vakanties voeren onze gidsen diverse 
educatieve activiteiten uit. Het thema van afgelopen jaar was 
mensenapen en hun jongen. De verschillen tussen mensen en 
mensenapen met betrekking tot zwangerschap, geboorte en 
opvoeding werd op een laagdrempelige, interactieve en speelse 
manier, door middel van spelletjes en materialen, onder de 
aandacht gebracht en verder uitgelegd. Belangrijk daarbij is  
dat er werd ingespeeld op de zintuigen. Uiteraard werden er 
ook weer buttons verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar 
Apenheul Natuurbehoudfonds, net als alle andere inkomsten 
die de gidsen generen, zoals betaalde rondleidingen.

Basisschoolprogramma
Dit jaar zijn we met een geheel nieuw en interactief program-
ma gestart voor het basisonderwijs. De programma’s zijn zo 
ontwikkeld dat ze inspelen op de leeftijd, belevingswereld en 
interessegebied van de kinderen. En dat ze aansluiten bij 
leer- en kerndoelen van het onderwijs. Door corona hebben  
we maar weinig programma’s kunnen draaien, maar in het 
nieuwe seizoen gaan we daar vol voor!

(Zakelijke) Rondleidingen
Een vast onderdeel van het programma zijn de (zakelijke) 
rondleidingen. Ook dit jaar hebben we deze rondleidingen  
weer met veel plezier kunnen verzorgen. 
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