
Juni  natuur en milieu
Binnen het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ staat deze maand het thema ‘natuur en milieu’ centraal. Voor ieder mens is 
de natuur en het milieu belangrijk en draagt dit bij aan je gezondheid. Het zorgt namelijk voor een toename van positieve 
gevoelens, ontspanning en energie. Daarnaast vermindert het pijn en negatieve emoties zoals boosheid, vermoeidheid en 
somberheid. We staan deze maand daarom stil bij dit thema. 

Hieronder 5 tips rondom dit thema:

TIP 1: GA NAAR BUITEN EN ERVAAR DE NATUUR 
Ga de natuur in en ervaar de positieve invloed die dat met zich mee brengt. Elk jaargetijde en ieder 
weersomstandigheid heeft zijn charme. Ga naar buiten en neem dit eens bewust in je op. Kijk bijvoorbeeld 
hoe de natuur in het voorjaar tot bloei komt of welke vormen je kunt ontdekken in de wolken. Mindfulness in 
de natuur zorgt ervoor dat je bloeddruk daalt en dat je ontspant.

TIP 2: GA DE NATUUR IN EN ERVAAR DE DIERENWERELD
Dieren kunnen een positieve invloed hebben op je humeur en stemming. Ga eropuit en luister bijvoorbeeld 
naar de  vogels of kijk naar eenden terwijl je ze brood geeft in het park. Kijken naar dieren zorgt voor 
ontspanning, plezier en het maakt je bewust van de prachtige natuur.

TIP 3: KIJK NAAR NATUUR DOCUMENTAIRES OP TV OF VIA WEBCAMS OP INTERNET
Op tv en internet vind je veel natuurfilms en materiaal van verschillende dieren. Zoek bijvoorbeeld via 
YouTube naar je favoriete natuurpark of dier en geniet van de beelden die voorbij komen. Ook zijn er vele live 
webcams te vinden van bijvoorbeeld natuurparken of dierentuinen.

TIP 4: HAAL DIEREN NAAR JE TUIN
Met een klimplant, voederplek of schuilplaats in de tuin kiest een toevallige passant, zoals een zanglijster, 
vlinder, bij of egel, jouw tuin of balkon tot vaste stek. Maak een kleine minivijver, strooi zaden van 
vlinderbloemen in de tuin, plaats een vogelhuisje en hang vetballen op. Je creëert op 
deze manier een dierenwereld in je eigen tuin.

TIP 5: WEES ZUINIG OP HET MILIEU EN HELP DE NATUUR
Helaas zijn wij mensen niet altijd even zuinig op ons milieu. Zo liggen de oceanen vol 
met plastic, worden regenwouden gekapt voor hardhout, veeteelt en landbouw en 
heeft de vele CO2 uitstoot nadelige gevolgen op ons broeikaseffect en milieu. Help de 
natuur door plastic op te ruimen, duurzamer te eten (lokale producten, geen vlees, geen 
voedselverspilling) en bewuster te reizen.
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