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Voorbereiding op het bezoek
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat je bedrijf er opgeruimd en netjes uitziet en geef het desnoods wat
kleur.
Hou rekening met het weer. Zorg voor een ‘goed’- en een ‘slecht weer’- programma.
Zet alles klaar voor geplande activiteiten (spelletjes,proefmoment, …).
Voorzie misschien iets om mee te geven als afsluiter: een VLAM-gadget, tekening,
tekst van liedje, een proevertje, …
Zorg voor een toilet en voor een plaats waar de bezoekers hun handen kunnen
wassen.
Lees zeker ook het hoofdstuk over veiligheid!

De start van je rondleiding
•

•

•
•

•

•

Landbouweducatietips
2 Rondleiding | 16

Geef de bezoekers een hartelijk welkom, stel je zelf voor.
Ben je getrouwd? Heb je kinderen en hoe heten ze? Werkt je vrouw (man) ook op het
bedrijf?, …
Wat voor een bedrijf heb je?
Hoe groot is het? (gebouwen, velden, weiden, …)
Laat kinderen de grootte raden door afstanden af te stappen. Je kan een plattegrond uitdelen en ze laten zoeken waar alles zich bevindt. Geen kopieercentrum in
de buurt? Dan kan je het plan uit het hoofd tekenen met een stok in het zand.
Geef een korte beschrijving van wat ze zullen zien en doen tijdens hun bezoek.
Stel enkele onorthodoxe vragen zoals:
‘Doe je ogen dicht, snuif de lucht op en zet je oren open: wat ruik je, wat voel je, wat (en
wie) hoor je?’ Wat horen ze bij hun thuis?
Misschien ben je de gelukkige bezitter van een video of een diareeks over je bedrijf.
Dan kan je die gerust tonen. Let er wel op dat de video aangepast is aan de leeftijd
van het publiek anders toon je hem beter niet.
Maak duidelijke afspraken: blijf van machines af, kom niet in ruimtes zonder dat
ik erbij ben, blijf ver weg van de hond, …

