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DAG VAN DE NATUUR!
Een grote veiling van natuurbelevenissen met borrel en feestelijk diner
met veilingmeester Frank Buunk en eregast Prinses Irene
Woensdag 5 oktober 2022 16.45 – 22.00 uur
in en aangeboden door Koninklijke Burgers’ Zoo
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Horen, zien, proeven en eten

Akoestisch dineren om verder in te zoomen
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Freedom is a right not a privilege

Schilderij door Tamara de Haan
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Breng een bezoek aan het veldstation in Ruam Thai

Help de boeren in Thailand met het verbouwen…

4

Help de Vissende kat in India

Investeer in trainingen om vissers…

5

Een scherp oog voor Faia Brava

De Stadsnatuur in park Frankendael met borrel…

6

Twee groene parkieten

Schilderij door Marie Kelting

7

Ondersteun de natuurorganisatie van Ofir "007" Drori

Workshop natuur- en landschapsfotografie…

8

Red een Afrikaanse wilde hond

9

Steun de Scharrelaars met een GPS tag
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Natuurbelevenis

Organisatie

Nova Atlantis

19

Up close and personal

Wat drijft een natuurbeschermer?

Stichting Rugvin

20

Ierse setter

Schilderij door John Hulk

BTEH

21

Iganyana Children's Bushcamp

Vitesse VIP-arrangement met Alex van Hooff…

SPOTS

22

Met een boswachter de vernieuwde…

Steun de leeuwenwachters in…

Natura Iberica

23

Water voor de dieren in Faia Brava

Op safari met tweedaags verblijf…

GlobeGuards

24

The traveller

Schilderij door Tamara de Haan

Gorilla Stichting

25

Dineren tussen de apen van Apenheul

Steun het herbebossingsprogramma…

Een onvergetelijke dag onder leiding van Alex van Hooff

PDC

26

Adopteer een student…

Op excursie naar de Maashorst…

Volg de vogels in hun tocht over de East Atlantic Flyway

FFN

27

Duik de wereld van de walvissen in

Ga mee op bruinvissafari en verrijk u kennis

GlobeGuards

28

Sporen, speuren en spanning met BMS Travellers

Zeven dagen in het spoor van de wilde honden

Chimbo

29

Inzichten in klimaatsverandering in de oceaan

Volg de reis van Risso's dolfijnen

Stichting Leo

30

De koning van de Costa Ricaanse jungle

Haal het regenwoud van Costa Rica in huis…

Adopteer Regenwoud

31

Volg een bijencursus in Utrecht

Aanleg ‘spicy’ bijenkorfhek…

Stichting Trésor

32

Op 'Berensafari'met een berenexpert in Roemenië

Geef de beren in Het Berenbos een natuurlijk dieet

Bears in Mind

GlobeGuards

33

Ring een havik op de Veluwe

Bescherm de tijger en viskat in Nepal

Stichting Leo

Gorilla Stichting

34

Sponsor een onderzoeksauto in Bangladesh

Caesar en zijn Conservation Dog door het bos

Bears in Mind

35

Beeld van een pijp uit Gambia

Ondersteun GlobeGuars en haar leden

Veilingitems met een 'kleine' prijs

Tom Yum verrassingspakket

BTEH

Kinderboek 'Whallie de Poo'

Stichting Rugvin

10 Tijger in Artis, Amsterdam

Schilderij door Jan van Essen

11 Nieuwe uniformen voor de laatste 10 dorpcomités

Op zoek naar chimpansees in Guinee-Bissau

12 Een ontmoeting met leeuwen…

Nieuwe materialen voor de KWS rangers in Kenia

13 Unieke presentatie over het regenwoud

Laat u meevoeren in een passievol verhaal…

14 Natuurbeschermers van de toekomst

Masterclass tropische planten stekken

15 Geitje met kip

Schilderij door Willem Korteling

16 Nieuwe kleding voor de Cross River community rangers

Helemaal klaar om op safari te gaan

17 Bescherm en volg 'conflictberen' in Iran

Kom erachter waar uw 'eigen' beer zich bevindt

18 Bezoek drie dierentuinen in één dag

Voor de schoolprogramma's op Sri Lanka
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Organisatie

MHEF

SPOTS
GlobeGuards
PDC
Stichting Leo
Natura Iberica
Stichting Rugvin
ANF
FONA
Stichting Rugvin
PDC
Nova Atlantis
Adopteer Regenwoud
BTEH

FFN
GlobeGuards
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Voorwoord

Prinses Irene

Ton van der Zon, voorzitter GlobeGuards

Eregast en keynote speaker 2022

2022 is een jaar met veel extremen. In Europa is het nog niet zo droog
geweest met enorme branden in Frankrijk en Portugal. De oorlog en
energiecrisis versterken de druk op de biodiversiteit. Voor Nederland
is het de uitdaging om de natuur met haar biodiversiteit te versterken
door de neerslag van stikstof op kwetsbare natuur te verminderen. Een
enorme opgave die niet vanzelf gaat. Dat is wel duidelijk gemaakt door
de boerenacties.
Het verbouwen van eiwitrijk krachtvoer in Latijns-Amerika voor onze
veestapel is een zware aanslag op de biodiversiteit aldaar. Dit krachtvoer
scheept ons op met een overmaat aan stikstof, die weer desastreus is
voor onze biodiversiteit. Aan twee kanten verliezen we.
De druk op de biodiversiteit speelt overal. De steeds maar uitdijende
wereldbevolking met de voedselcrisis, de toenemende welvaart met een
grotere vraag naar consumptiegoederen en het warmere klimaat maakt
het nog urgenter om activiteiten te initiëren of uit te bouwen om de
natuur te versterken.

Het eerste veilingitem in het auditorium is dit jaar een oud Afrikaans beeld
afkomstig uit Gambia. Het beeld is ongeveer 40 cm lang en heeft vier
verschillende kleurvlakken. De opbrengst van dit beeldje gaat naar GlobeGuards.

Wij GlobeGuards hebben onverminderd uw steun nodig om onze activiteiten te kunnen uitvoeren en ons steentje bij te dragen bij het veilig stellen
van de biodiversiteit. Ik hoop dat u ook dit jaar weer op onze natuurveiling komt en ruimhartig biedt op het ruime scala aan veilingitems dat
door onze leden weer bijeen gebracht is. Als vanouds biedt Koninklijke
Burgers’ Zoo in het Safari Restaurant onder het genot van een heerlijke
vegetarische maaltijd weer de juiste ambiance voor een gezellige natuurveiling.
Ton van der Zon,
Voorzitter GlobeGuards

Wij GlobeGuards zijn onverminderd actief en hebben de goede opbrengsten van afgelopen veilingen ingezet voor onze activiteiten. We zijn in
veel landen en in veel ecosystemen actief. Ik noem dit jaar specifiek de
mariene ecosystemen. Die bevinden zich onder water, zijn minder zichtbaar en daardoor moeilijker onder de aandacht te brengen.

Startbod: € 150

Prinses Irene is bekend door haar werk om de relatie mens en natuur
bij elkaar te brengen. Daarvoor richtte zij in 2001 het NatuurCollege op,
dat nu in de fase is van een op te richten leerstoel aan de Universiteit van
Wageningen ‘De Relatie Mens en Natuur in het Antropoceen’.
Zij is mede oprichtster van Stichting NatuurWijs, een programma om
kinderen in schooltijd buiten te brengen en ze de mogelijkheid te geven om
vriendschap te sluiten met de natuur.

Frank Buunk,
uw veilingmeester op de
11e Dag van
de Natuur
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Veilingitem in het auditorium

Die aandacht krijgt het alleen door de strandingen van zeezoogdieren die
rivieren opzwemmen. Wij GlobeGuards zetten ons in om meer kennis van
die mariene systemen te krijgen en zo effectiever op te kunnen treden bij
bijvoorbeeld de gevolgen van de verandering van de temperatuur van het
zeewater. Ook zijn wij actief bij zeedieren in nood.

In Zuid-Afrika heeft zij in de Sneeuwbergen een terrein aangekocht om
‘terug te geven aan de natuur’ en ook daar cursussen te ontwikkelen en te
geven in de grootse wilde natuur, om de mens en natuur weer te verbinden,
en de eigen innerlijke natuur terug te vinden.
Ervaringsleer is haar speerpunt.
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1 Horen, zien, proeven en eten
Akoestisch dineren om verder in te zoomen

Op Pico, één van de mooiste eilanden van de Azoren, werkt Nova Atlantis
er hard aan om de weinig bekende Risso’s dolfijnen te beschermen. Om
het sociale gedrag en de onderlinge verwantschap van de Risso’s dolfijnen
in kaart te brengen voert Nova Atlantis een onderzoeksprogramma uit
met behulp van foto-identificatie, videobeelden onder water en een drone.
Hiermee kan bij de lokale autoriteiten aangetoond worden dat er meer
beschermende maatregelen nodig zijn voor deze indrukwekkende dolfijnensoort. De opbrengst van dit veilingitem gaat naar de aanschaf van een
nieuwe zoomlens voor het foto-identificatie onderzoek.

2 Freedom is a right not a privilege
Schilderij door Tamara de Haan

Stichting Rugvin is in 2005 met walvisonderzoek op de Noordzee
gestart. Geleidelijk breidde de stichting haar onderzoek en communicatieactiviteiten uit, zoals naar de Oosterschelde en breder, internationaal. Op
de Oosterschelde speelt de bruinvis een belangrijke rol bij het vergroten
van de kennis over walvisachtigen onder inwoners langs deze zee-arm.
Met het ‘bruinvis-Foto-ID-programma’ leren we veel over het gedrag van
Nederlands meest talrijke walvisachtige. Die informatie wordt gebruikt voor
een betere bescherming van dit unieke zeezoogdier. Daarnaast zet Stichting Rugvin zich als ‘Whale Poo Ambassadors’ in voor het verbreden van
de kennis over de rol die walvisachtigen wereldwijd spelen in het behoud
van biodiversiteit en bij klimaatverandering. Uw bijdrage wordt ingezet
ten bate van de projectkosten van het Foto ID onderzoek en de communicatieactiviteiten van het Whale Poo Ambassadors team.

RUGVIN

Als hoogste bieder gaat u met maximaal acht personen onder het genot
van een viergangendiner kennis maken met de geheime taal van de
Risso’s dolfijnen. Naast het foto-identificatie onderzoek doet Nova Atlantis
namelijk ook onderzoek naar de onderlinge communicatie tussen groepen
Risso’s dolfijnen. Zo wordt voor de eerste keer hun taal en hun specifieke
geluiden in kaart gebracht. Na een algemene presentatie voorafgaand
aan het diner, krijgt u tijdens elke gang andere geluiden van de dolfijnen
te horen. Daarbij ziet u ook beelden van het gedrag van deze fascinerende
zeezoogdieren, die zijn opgenomen tijdens het veldwerk op de Azoren.
Verder zal bij elke gang een passende Portugese wijn worden geserveerd.
Kortom, het wordt een informatieve avond waarbij alle zintuigen worden
gebruikt!

Als hoogste bieder bent u de nieuwe eigenaar van het unieke schilderij genaamd ‘Freedom is a right not a privilege’ van de kunstenares
Tamara de Haan. Dit schilderij is een krappe uitsnede van een kolossaal
dier. De uitdaging voor de kunstenares lag in het aanbrengen van diepte.
Deze diepte is extra geaccentueerd door het water voorop met verdikt
medium aan te brengen waardoor het wateroppervlak daadwerkelijk
voelbaar is. Het schilderij heeft een boodschap die op de zijkant staat
geschreven: ‘Freedom is a right not a privilege’. Ieder dier zou zich in de
vrijheid van de natuur moeten kunnen begeven en niet voor menselijk
vermaak zijn tijd moeten doorbrengen in een kunstmatige omgeving.

Het diner zal plaatsvinden op de Nederlandse basis van Nova Atlantis in
Noord-Holland en zal conform de dieetwensen van de deelnemers worden
samengesteld.

Startbod: € 250

Startbod: € 750 voor acht personen
Tamara de Haan
Freedom is a right not a privilege
Acrylverf op canvasdoek, 80 x 20 cm
Zijkanten van het doek zijn meegeschilderd
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3 Breng een bezoek aan het veldstation in Ruam Thai
Help de boeren in Thailand met het verbouwen van olifant-werende gewassen

Habitatverlies bedreigt niet alleen de wilde Aziatische olifant met uitsterven, het drijft hen ook naar de plantages van boeren voor voedsel en water,
wat soms dodelijke conflicten veroorzaakt. Bring The Elephant Home
(BTEH) zet zich in om de overlevingskans van olifanten te vergroten en een
wereld te creëren waarin mensen en olifanten in harmonie samenleven. De
bewoners van het dorp Ruam Thai, dat grenst aan Kuiburi National Park,
ondervinden bijna elke nacht overlast van de 300 olifanten die daar leven.
Midden in dit gebied heeft BTEH haar veldstation gevestigd, om samen met
de lokale bewoners aan duurzame oplossingen te werken.
Uw steun stelt boeren in staat om in plaats van olifant-aantrekkende,
olifant-werende gewassen te verbouwen en vermarkten. Er is extra
winst voor biodiversiteit, inkomsten, risicospreiding en herbebossing.
Boeren die nu ananas verbouwen krijgen hulp bij de transitie naar gewassen als hete pepers, citroengras, galangal, en limoen, toevallig ingrediënten van de traditionele Thaise Tom Yum soep. De gewassen zijn bovendien
bruikbaar in lifestyle producten als zeep en kaarsen, die ‘branded’
worden als olifant vriendelijk. Een deel van de opbrengst van de producten
wordt besteed aan habitat uitbreiding en -herstel.
Als hoogste bieder bent u met twee personen welkom op ons veldstation in het dorp Ruam Thai, waar accommodatie en alle maaltijden
gedurende vier dagen (drie nachten) verzorgd worden. U gaat met
onderzoekers mee op zoek naar olifanten en bezoekt verschillende
community-based conservation projecten, zoals het bijenkorfproject,
de testvelden met alternatieve gewassen, de Tom Yum kwekerij en de Tom
Yum productvervaardiging. Verder krijgt u een Thaise massage en kookcursus met Tom Yum kruiden. De kosten van de reis naar en van Hua Hin
zijn voor eigen rekening. De datum van vertrek wordt in onderling overleg
vastgesteld en moet binnen twee jaar (vanaf oktober 2022) plaatsvinden.

Startbod: € 2.000 voor twee personen
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4 Help de Vissende kat in India
Investeer in trainingen om vissers te trainen tot veldonderzoeker

Stichting SPOTS ondersteunt elk jaar een kleine kattensoort. In 2022 is
dat de Vissende kat en daarom ondersteunt SPOTS dit jaar The Fishing
Cat Project (TFCP). Deze stichting is actief in India waar een belangrijke
populatie Vissende katten leeft. De oprichter, Tiasa Adhya, heeft recent de
Future For Nature Award ontvangen voor haar baanbrekende werk voor
deze schitterende maar bedreigde diersoort.
De Vissende kat staat onder grote druk, vooral veroorzaakt door de
afname van het leefgebied. De dieren zijn afhankelijk van mangroves die
echter steeds verder afnemen. Hierdoor zijn de katten ook te vinden in de
door mens gecultiveerde gebieden en dat brengt de dieren nog wel eens
in conflict met mensen. Helaas leidt dit er regelmatig toe dat ze gedood
worden.
TFCP werkt daarom nauw samen met de lokale bevolking in India. Zo
trainen zij vissers zodat deze ingezet kunnen worden als veldonderzoekers. De onderzoekers sporen de katten op, installeren cameravallen en
patrouilleren de leefgebieden. Zij weten namelijk als geen ander wanneer
er veranderingen optreden in het leefgebied. Omdat de veldonderzoekers
uit de lokale dorpen komen, kunnen zij ook in actie komen als er conflicten ontstaan tussen Vissende katten en mensen.
Als bieder kunt u ook het project van TFCP ondersteunen. Met uw
bijdrage van €200 kan een veldonderzoeker voor een periode van één
maand in dienst genomen worden en getraind worden. Hierdoor plant u
direct een zaadje van verandering en moedigt u lokale bewakers aan de
basis aan. Als tegenprestatie ontvangt u eens per twee maanden foto’s
van de cameravallen die door de veldonderzoekers zelf zijn geïnstalleerd.

Prijs per maand training en dienst-

verband: € 200
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5 Een scherp oog voor Faia Brava
De Stadsnatuur in park Frankendael met borrel op de buitenplaats

6 Twee groene parkieten
Schilderij door Marie Kelting

Het Portugese reservaat Faia Brava is een uniek vogelparadijs en rewilding gebied. Daarnaast komen er vele zeldzame zoogdieren, amfibieën en
reptielen voor. Het doel voor de komende jaren is om het beheer van het
reservaat verder te professionaliseren door middel van brandpreventie,
stroperij tegen te gaan en het monitoren van zoogdieren en foeragerende
vogels. De beheerorganisatie Faia Brava ATN wil met behulp van Natura
Iberica daarvoor 25 camera’s aanschaffen. De camera’s reageren op
beweging en maken dan korte filmpjes. Zo werd vorig jaar in Faia Brava
met een geleende camera de zeer zeldzame wilde kat vastgelegd. Voor
een bedrag van € 300 kunt u één camera sponsoren. Het is ook mogelijk
om meerdere camera te sponsoren. Helpen we samen Faia Brava aan een
scherp oog?

Marie Kelting werd in 1886 geboren in Amsterdam en kreeg les van
August Allebé en Dirk Berend Nanninga. Zoals meer vrouwelijke schilderessen in die tijd was ze vaak te vinden in Artis waar ze vogels en andere
dieren schilderde en zich ontwikkelde tot een bekend dierschilderes.
Marie Kelting huwde met reptielenverzorger P.Th. Böhncke, die later beeldhouwer zou worden. In 1923 verhuisde het paar naar Blaricum, waar Marie
Kelting zich vooral toelegde op het schilderen van landschappen, bloemen
en stillevens.
Met uw bod op dit schilderij draagt u bij aan het werk van GlobeGuards.
Zo kan GlobeGuards ook het komende jaar haar leden weer ondersteunen
bij fondsenwerving, kennisvergaring en optimalisering van de kwaliteit van
hun projecten.

Als bieder wordt u met twee personen voor een middag ondergedompeld in de stadsnatuur van Amsterdam. U wordt uitgenodigd voor een
natuurwandeling in park Frankendael, een groene oase in de stad. Dit
park kent een interessante historie en herbergt veel bijzondere vogels en
planten. Stadsecoloog Geert Timmermans neemt u mee in de verrassende wereld van de stadsnatuur en u ontmoet de vrienden van het park.
De middag wordt afgesloten met een aangeklede borrel bij Huize Frankendael, de laatste buitenplaats van Amsterdam.

Vervangingswaarde: € 2.500

Startbod: € 1.250

De wandeling vindt plaats op vrijdagmiddag 15 september 2023.

Prijs per camera: € 300

Maria ‘Marie’ Kelting
Amsterdam 1886-1969 Vleuten
Twee groene parkieten
Olieverf op board, 23,1 x 16,6 cm
Gesigneerd r.o.
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7 Ondersteun de natuurorganisatie van Ofir “007” Drori
Workshop natuur- en landschapsfotografie in de Nederlandse natuur

Ofir Drori is een heldhaftige man met een verhaal dat u misschien
alleen in films denkt te zien. Ofir is met de dood bedreigd in Nigeria,
verdwaald in de wildernis van Kenia en aangevallen door krokodillen in
Ethiopië. Ofir wordt niet voor niets de James Bond van de natuurbescherming genoemd! Gorilla Stichting Nederland is er dan ook trots op om
Ofir en zijn organisatie LAGA te steunen.
LAGA zet zich in tegen de illegale handel in wilde dieren in Kameroen.
Met zijn team zorgt Ofir ervoor dat de handelaren worden opgepakt en
achter tralies gezet, en vooral de netwerken daarachter worden opgerold.
En met succes! Wekelijks zijn er arrestaties. De succesformule van LAGA
is overgenomen in acht andere landen die samen het regionale Eagle
Network vormen. Met uw bijdrage steunt u de dagelijkse operaties van
het LAGA team, een unieke organisatie die zorgt dat de wetten voor de
bescherming van wilde dieren worden nageleefd. Hierbij moet u denken
aan undercover onderzoek, verzamelen van bewijsmateriaal, begeleiding
van juridische procedures van wildlife crime-aanklachten, publiciteit of
toezicht bij veldoperaties in samenwerking met de overheid.
Als hoogste bieder neemt Martin van Lokven u met maximaal acht
personen mee naar een natuurgebied in Nederland. Martin is professioneel fotograaf van natuur, landschap en wildlife. Hij zal een creatieve
workshop natuur-en landschapsfotografie verzorgen in ofwel het
Kootwijkerzand, de Blauwe kamer, de Kwade Hoek op Goeree of de Kaapse
Bossen bij Doorn. De locatie van de workshop zal afhankelijk zijn van het
seizoen en de wens van de hoogste bieder. Van de deelnemers wordt
verwacht dat zij hun eigen camera meenemen. De workshop zal ongeveer
vier uur duren.

8 Red een Afrikaanse wilde hond
Een onvergetelijke dag onder leiding van Alex van Hooff

Het in 1992 opgerichte Painted Dog Conservation (PDC) Project heeft
als doel door middel van actie, voorlichting en onderzoek de Painted Dog
(Afrikaanse wilde hond) te beschermen. Dit is hard nodig aangezien deze
unieke diersoort met uitsterven wordt bedreigd. Waren er honderd jaar
geleden nog 500.000 Afrikaanse wilde honden, vandaag de dag zijn dat er
nog maar 6.600. De grootste bedreiging vormt de mens, jaarlijks sterven
er veel dieren in door stropers gespannen valstrikken. Ongeveer 85%
van de painted dogs die in een valstrik komen sterft. Door een Afrikaanse
wilde hond van een beschermende halsband te voorzien, stijgt het overlevingspercentage na een valstrik van 15% naar 85%. Met uw bijdrage
kunnen levensbeschermende halsbanden worden aangeschaft.
Als bieder gaat u onder leiding van Alex van Hooff een onvergetelijke
dag beleven. De dag begint ’s ochtends in Koninklijke Burgers’ Zoo waar
u onder het genot van een kopje koffie of thee gaat luisteren naar een
lezing van Constanze Mager, biologe en hoofd educatie van Burgers’
Zoo. Daarbij ontvangt u tevens een kopie van haar boek ‘Stoor nooit een
vlooiende aap’. Vervolgens gaat u op een elektrische fiets onder aanvoering van Alex naar Spa Sanadome in Nijmegen waar u kunt aanschuiven
voor een heerlijke lunch. Na de lunch krijgt u een rondleiding van imker
Vasso die u van alles uitlegt over de bijenteelt. Als cadeau mag u een pot
honing naar huis meenemen. De dag eindigt met een fietstocht terug naar
Burgers’ Zoo.

Prijs per persoon: € 150

Startbod: € 750 voor acht personen
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9 Steun de Scharrelaars met een GPS tag
Volg de vogels in hun tocht over de East Atlantic Flyway

De kleurrijke Scharrelaar is één van de migrerende vogelsoorten die een
grote tocht langs de Afrikaanse kust maakt om te overwinteren. Het blijkt
alleen dat het niet goed gaat met de populaties van deze soort en daarom
is het East Atlantic Flyway Initiatief opgezet. Hiermee wordt er onderzoek gedaan naar hoe het o.a. met de Scharrelaar populaties gaat, waar
de vogels naartoe vliegen, waar ze tussendoor stoppen en waar ze overwinteren. Op deze manier kan hun vliegpatroon in kaart gebracht worden
en kunnen gevaren en risico’s voor de soorten worden geïdentificeerd.
Met deze informatie kan een plan worden gemaakt om de Scharrelaar en
andere migrerende vogelsoorten te beschermen.
Future For Nature winnaar Bronwyn Maree zet zich in voor de Scharrelaar en heeft GPS trackers nodig om de vogels te kunnen volgen. Met
de opbrengst van dit veilingitem kunnen hopelijk meerdere GPS trackers
worden aangeschaft. Als bieder ontvangt u periodieke updates van het
project, resultaten van uw eigen tracker (en eventueel andere trackers)
wanneer deze actief zijn en foto’s van de vogels uit het veld.

10 Tijger in Artis, Amsterdam
Schilderij door Jan van Essen

Jan van Essen is een bekende Nederlandse dierschilder uit de tweede
helft van de negentiende eeuw. Aanvankelijk schilderde hij landschappen
en stadsgezichten maar onder invloed van de Engelse dierenschilder
J. Swan ging hij zich vanaf 1885 ook toeleggen op dieren. In de Amsterdamse dierentuin Artis maakte hij vele studies van vogels en leeuwen.
Aan waardering heeft het hem nooit ontbroken, want op tentoonstellingen
in Amsterdam, Duitsland, Frankrijk en Australië werd zijn werk bekroond.
Van Essen leerde het schildersvak van Johan Conrad Greive (1837-1891),
schilder van rivier- en stadsgezichten. Ook werkte hij korte tijd op het
atelier van de genreschilder Hendrik Valkenburg (1826-1896). Na 1890
schilderde hij ook jachttaferelen.
De opbrengst van dit unieke schilderij gaat naar GlobeGuards.
Vervangingswaarde: € 3.500

Startbod: € 1.700

Prijs per tracker: € 1.500
Johannes Cornelis ‘Jan’ van Essen
Amsterdam 1854-1936 Scherpenzeel
Tijger in Artis, Amsterdam
Aquarel op papier, 25,5 x 20,9 cm
Gesigneerd r.b. en gedateerd maart ‘88
Annotatie: r.o. ‘Artis’
Herkomst
Nalatenschap van de kunstenaar H.J. van der Weele, daarna door vererving in bezit
gekomen van de vorige eigenaar.
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11 Nieuwe uniformen voor de laatste 10 dorpcomités
Op zoek naar chimpansees in Guinee-Bissau

Guinee-Bissau, een land ten zuiden van Senegal en Gambia, is één
van de armste landen ter wereld. De bevolking van de Boé, een moeilijk
bereikbaar gebied dat twee keer zo groot is als onze provincie Utrecht in
het zuidoosten van Guinee-Bissau, geldt zelfs binnen het land als arm. In
dit gebied komt een grote populatie chimpansees voor.

12 Een ontmoeting met leeuwen in Koninklijke Burgers’ Zoo
Nieuwe materialen voor de KWS rangers in Kenia

Stichting Chimbo heeft dorpscomités opgericht in het gebied. Elk dorpscomité bestaat uit vijf community rangers die de chimpansee populatie
rond hun dorp monitoren. Ze hebben daarnaast een voorlichtende functie
op natuur- en milieugebied in hun dorp en zorgen voor controle op stroperij. Ieder dorpscomité gaat twee keer per maand op patrouille en maakt
een schriftelijke rapportage over zo’n veldbezoek. Ze hebben fietsen waarmee ze naar onze trainingen kunnen komen en zo nodig de overheid snel
van de aanwezigheid van stropers op de hoogte kunnen brengen.

Sinds 2014 zijn met hulp van Stichting Leo in totaal 31 leeuwen in
diverse delen van Kenia voorzien van satellietzenders door Kenya Wildlife Service (KWS), om conflicten met lokale veehouders te voorkomen.
Zo ook bijvoorbeeld in Meru- en Nakuru National Park waar verschillende
leeuwen zijn gedood door de lokale bevolking na conflicten met veehouders. De zenders sturen signalen uit als de leeuwen dorpen met vee
naderen zodat een team van rangers tijdig in actie kan komen om ervoor
te zorgen dat het vee veilig is. Daarnaast werkt Stichting Leo ook samen
met Born Free Foundation en Soysambu Conservancy aan een voorlichtingsprogramma voor lokale veehouders rondom de parken. KWS rangers
spelen een cruciale rol in het voorlichtingsprogramma omdat zij de bewegingen van de gezenderde leeuwen monitoren en de schakel vormen met
de lokale boeren. Met uw bijdrage helpt u de KWS rangers aan nieuwe
materialen zoals verrekijkers en cameravallen.

De al geruime tijd functionerende dorpscomités hebben bijna vijf jaar
geleden voor het laatst uniformen gekregen en zijn inmiddels toe aan
nieuwe. Per persoon krijgen ze een broek, riem, overhemd met opdruk,
een paar laarzen, sokken en een ID-kaartje met foto. We willen graag
alle 150 community rangers in onze 30 dorpscomités een nieuw
uniform kunnen geven. De veiling van vorig jaar en andere donateurs
hebben al voor de financiering van 100 uniformen gezorgd.

Als hoogste bieder krijgt u met maximaal 12 personen een compleet
verzorgde excursie in Burgers’ Zoo aangeboden. De excursie begint met
een lezing die gegeven wordt door de voorzitter van Stichting Leo, Prof. Dr.
Hans de Iongh. Daarna volgt een rondleiding achter de schermen bij de
dieren van de savanne waarbij het voedermoment van de leeuwen niet zal
ontbreken. Tussendoor kunt u genieten van koffie met gebak. In totaal zal
de excursie een halve dag in beslag nemen die in overleg wordt ingepland.

De bieder die het mogelijk maakt dat de 50 leden van de resterende 10
dorpscomités elk een nieuw uniform krijgen (€ 7.500), wordt uitgenodigd om op kosten van Stichting Chimbo aanwezig te zijn bij de uitreiking
van de uniformen en op patrouille te gaan met één of meerdere dorpscomités. De reis naar Guinee-Bissau is voor eigen rekening. Iedere bieder
krijgt een flesje savanne honing uit het gebied. Mocht dit veilingitem tien
keer verkocht worden aan diverse bieders (voor €750), dan zal de reis
onder de bieders worden verloot.

Startbod: € 3.500 voor 12 personen

Per dorpscomité: € 750
16
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13 Unieke presentatie over het regenwoud
Laat u meevoeren in een passievol verhaal over regenwoud bescherming

De stichting Adopteer Regenwoud bouwt al ruim 10 jaar aan een prachtig reservaat van zwaar bedreigd laagland regenwoud aan de Caribische
kant van Costa Rica. Door percelen regenwoud uit de handel te halen
en samen te werken met o.a. de lokale bevolking, het naastgelegen nationaal park Barbilla en de mensen van de Cabecár stam, wordt gewerkt
aan een structureel beschermd en lokaal gedragen reservaat. Dat alles
wordt ondersteund met een doorlopend bezet onderzoeksproject waar
studenten zich inspannen om de rijke biodiversiteit in kaart te brengen.
Uw bijdrage wordt besteed aan de inzet van een goed getrainde lokale
ranger.
Als hoogste bieder nemen Martin Havik en Matthijs Bol, natuurbeschermers in hart en nieren, u mee op hun avonturen in het regenwoud. Met
een zeer aanstekelijk enthousiasme en vol passie vertellen zij waar hun
drive vandaan komt en hoe het idee voor een eigen beschermingsproject
is ontstaan. U krijgt met woord en beeld een inkijkje in de pracht en praal
van de Costa Ricaanse jungle met anekdotes, waarnemingen en belevenissen van het presentatieduo zelf. Het verhaal wordt ondersteund met
prachtige eigen foto’s en uniek beeldmateriaal van professionele fotoen videografen.
Dit veilingitem is ideaal voor bijvoorbeeld een Rotary avond of bedrijfsevent. Het presentatieduo kan naar iedere gewenste locatie in Nederland
afreizen en er is geen limiet voor een groepsgrootte. De planning en duur
van de presentatie worden net als de voorzieningen zoals een beamer,
presentatiescherm en versterkt geluid in overleg afgesproken.

14 Natuurbeschermers van de toekomst
Masterclass tropische planten stekken

Stichting Trésor beschermt wat kwetsbaar is. Wat ooit begon met een
impulsieve landaankoop, is 25 jaar later het succesverhaal van Stichting
Trésor: een beschermd landschap, een ecotoeristische hotspot en een
voorbeeldrol in de natuurbeschermingswereld in Frans-Guyana. Stichting
Trésor werkt aan bescherming, onderwijs en onderzoek in het rijke
regenwoud van de Guyana’s.
Onderwijs is een belangrijk aspect van natuurbescherming omdat de
kinderen van nu de natuurbeschermers van de toekomst zijn. Stichting
Trésor wil daarom de lokale schoolkinderen inspireren met de biodiversiteit in de regenwouden van Frans-Guyana oftewel hun eigen achtertuin. De
boswachters van de stichting kunnen daarbij alle hulp goed gebruiken. Met
uw bijdrage helpt u mee aan het organiseren van voorbereidende gastlessen in de klas en natuurlijk excursies naar het reservaat. Schoolkinderen zullen daar kennismaken met o.a. de geluiden die ze om zich heen
horen en de (medicinale) toepassingen van de tropische planten.
Als bieder ontvangt u per persoon een inspirerende ochtend in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Bioloog Jonno van Vulpen
neemt u tijdens een rondleiding mee in de wondere wereld van de tropische planten. U krijgt een masterclass planten stekken en – als het u
lukt – gaat u naar huis met een stekje van een wel heel waardevolle tropische orchidee. De ochtend wordt afgesloten met een luxe lunch.

Prijs per dag les van een boswachter:

€ 350 voor één persoon

Startbod: € 500
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15 Geitje met kip

16 Nieuwe kleding voor de Cross River community rangers

Schilderij door Willem Korteling

Helemaal klaar om op safari te gaan

Willem Korteling stamt uit een bekend Deventer schildersgeslacht. Zijn
eerste tekenlessen kreeg hij dan ook van zijn vader Bartus Korteling. Toen
die meende dat Willem voldoende talent had kreeg hij toestemming om
van het schilderen zijn beroep te maken. Aanvankelijk was de achtertuin
van het ouderlijk huis de inspiratiebron voor studies van bloemen, kippen
en andere kleine dieren. Later werden deze onderwerpen uitgebreid tot
landschappen, kleinvee, vogels en stillevens die hij schilderde op een
manier die even fijnzinnig als royaal van uitwerking was. Zijn hele leven
bleef Korteling schilderen in en rond zijn woonplaats Deventer.

De Cross River gorilla’s danken hun naam aan het gebied waar ze leven:
bij de Cross River op de grens van Kameroen en Nigeria. Het zijn hiermee
de meest westelijk en noordelijk levende gorilla’s. Zij zijn van alle ondersoorten het meest bedreigd. Er zijn naar schatting nog maar 250-300
individuen die verspreid leven over ongeveer negen van elkaar geïsoleerde gebieden.
Gorilla Stichting Nederland steunt een team van community rangers
die zich inzetten voor het behoud van 25-30 Cross River gorilla’s in de Afi
Mountains Wildlife Sanctuary in Nigeria. Dit gebied staat onder druk door
het verlies van bosgebied voor landbouw, wegen en bebouwing. Daarnaast
is de illegale jacht voor bushmeat een grote bedreiging. Uw bijdrage wordt
ingezet voor de aanschaf van nieuwe kleding en uitrusting van deze
helden!

Met uw bod op dit schilderij stelt u GlobeGuards nog beter in staat om
haar leden bij elkaar te brengen voor de uitwisseling van informatie en
deskundigheidsbevordering op het gebied van fondsenwerving.
Vervangingswaarde: € 2.800

Startbod: € 1.700
Willem Korteling
Deventer 1889-1964 Diepenveen
Geitje met kip
Olieverf op doek, 31 x 40,1 cm
Gesigneerd r.o.

Als hoogste bieder ontvangt u twee complete outdoor kledingsets
(sokken, schoenen, broek en shirt) zodat u helemaal klaar bent om op
safari te gaan. Het is eventueel ook mogelijk om uw bedrijfslogo op de
kledingsets aan te brengen. De kleding wordt beschikbaar gesteld door
Fladde Outdoor, de Nederlandse vertegenwoordiger van Craghoppers.
Craghoppers steunt net als Gorilla Stichting Nederland diverse gorilla
projecten in Afrika.

Startbod: € 750 voor twee kledingsets
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17 Bescherm en volg ‘conflictberen’ in Iran
Kom erachter waar uw ‘eigen’ beer zich bevindt

De bruine beer is het grootste roofdier in de bossen en bergen van
noordwestelijk Iran, soms in opmerkelijke dichtheden. Eén van de grootste bedreigingen voor deze bijzondere soort is de conflicten met lokale
gemeenschappen die hun vee of gewassen willen beschermen.
Hoewel het verantwoordelijke Ministerie van Milieu inzet op preventieve
maatregelen om conflicten te voorkomen, hebben de bestaande managementplannen te kampen met een gebrek aan goede aanbevelingen
over interventies in conflictsituaties en bijvoorbeeld hoe men om moet
gaan met beren die worden gevangen en weer in het wild moeten worden
teruggeplaatst. Om deze vragen te beantwoorden en de bescherming
van bruine beren significant te vergroten, moeten enkele beren worden
voorzien van radiokragen om hun gedrag en bewegingen in de buurt van
menselijke nederzettingen te volgen. Dit zal gebeuren in een regio met
relatief hoge dichtheden van beren én mensen. Het doel is om tenminste
drie beren van radiokragen te voorzien en samen met lokale natuurbeschermers hun bewegingen en gedrag te volgen en analyseren.
Als hoogste bieder volgt u voor een periode van één jaar uw ‘eigen’
Iraanse beer. Afhankelijk van de verkregen data krijgt u een exclusief
kijkje in waar de beer zich begeeft. Hoe dicht zal het dier bij mensen
komen? Welke afstanden legt hij af en waar zal de beer zijn kernleefgebied
zijn? De resultaten zullen ook in een aantrekkelijk verslag aan u worden
verstrekt.

18 Bezoek drie dierentuinen in één dag
Voor de schoolprogramma’s op Sri Lanka

De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF) zet zich sinds 2001
in om het leven van mens en dier dragelijker te maken, voornamelijk op Sri
Lanka. Op dit eiland speelt het zogenaamde ‘human-elephant conflict’
een grote rol, waar zowel mens en dier slachtoffer van zijn. De MHEF biedt
ondersteuning bij verschillende projecten zoals het bouwen van een brug,
een gemeenschapshuis en elektrische omheiningen ter bescherming van
oogsten en dorpen. Ook zijn met behulp van de MHEF ongebruikte mijnputten gedempt, waar veel olifanten in zijn verongelukt. Dit jaar gaat de
opbrengst van dit veilingitem naar de schoolprogramma’s op Sri Lanka,
om de jeugd bij te brengen hoe belangrijk de natuur is.
Als hoogste bieder gaat u met twee personen een bijzondere dag beleven door drie dierentuinen op één dag te bezoeken. De dag begint met
een ontbijt in DierenPark Amersfoort, vervolgens kunt u genieten van een
lunch in Ouwehands Dierenpark en u eindigt de dag met een diner in
Koninklijke Burgers’ Zoo. In elke dierentuin krijgt u de mogelijk om onder
deskundige begeleiding het park te bezichtigen. Het transport tussen de
dierentuinen en de entrees zijn inbegrepen. Dit is het veilingitem voor de
echte dierentuin liefhebber! En als klap op de vuurpijl kunt u een kuub
neushoornmest thuisbezorgd krijgen voor uw tuin.

Startbod: € 600 voor twee personen

Prijs per radiokraag: € 3.000
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19 Up close and personal
Wat drijft een natuurbeschermster?

20 Ierse setter
Schilderij door John Hulk

In Namibië ondersteunt stichting SPOTS de organisatie N/a’an ku sê, die
zich inzet voor luipaarden, cheeta’s, hyena’s en wilde honden. De drijvende
kracht achter deze organisatie is Marlice van Vuuren die van jongs af aan
al helemaal gek is op dieren. Daarnaast heeft ze een grote liefde voor de
cultuur van de San en spreekt ze de lokale taal vlekkeloos. In de afgelopen
jaren is N/a’an ku sê uitgegroeid tot een befaamde natuurbeschermingsorganisatie die al enorme successen heeft geboekt. De opbrengst
van dit veilingitem zal volledig naar de N/a’an ku sê organisatie gaan. Maar
wat drijft iemand zoals Marlice van Vuuren nu om zich zo in te spannen
voor dieren?
Als hoogste bieder zal u daarom met twee personen op pad gaan met
Marlice van Vuuren voor een exclusieve ‘Behind the Scenes’. Zo neemt ze
u mee op een game drive zodat u alle tijd heeft om haar drijfveren te leren
kennen. Daarnaast krijgt u een volledig inzicht in de activiteiten van N/a’an
ku sê. U gaat op bezoek bij de Anti Poaching Unit en maakt een trainingssessie mee. U gaat mee op Rhino tracking en u leert meer over de dieren
in de opvang tijdens de carnivore feeding tour. Het hoogtepunt is een
game drive door het Zannier reservaat waar de tour eindigt met een diner
in de openlucht waar u wellicht oog in oog staat met een neushoorn.
Uw reis omvat drie overnachtingen in de prachtige lodge van N/a’an
ku sê, drie maaltijden per dag en diverse excursies onder begeleiding.
De vlucht van en naar Namibië is niet inbegrepen. Omdat de organisatie
N/a’an ku sê nabij de luchthaven is gelegen, is dit item bij uitstek een
prima begin of einde van een rondreis door Namibië.

John Hulk werd in 1855 geboren als zoon van de winkelier en schilder
Johannes Frederik Hulk. Naast zijn vader had hij vele leermeesters. Eerst
op de Rijksacademie in Amsterdam en daarna in Parijs op de bekende
Académie Julian. Zijn roepnaam ‘John’ dankt hij vermoedelijk aan de jaren
die hij werkzaam was in Engeland en roem vergaarde met schilderijen en
aquarellen van de Engelse vossenjacht met honden. Terug in Nederland
legde hij zich toe op het schilderen van dieren en van jachttaferelen zoals
eenden- en hazenjachten. In 1907 werd hij benoemd tot conservator van
het Teylers Museum in Haarlem.
Met uw bod op dit schilderij draagt u bij aan het werk van GlobeGuards.
Zo kan GlobeGuards ook het komende jaar haar leden weer ondersteunen
bij fondsenwerving, kennisvergaring en optimalisering van de kwaliteit van
hun projecten.
Vervangingswaarde: € 5.500

Johannes Frederik ‘John’ Hulk jr.
Amsterdam 1855-1913 Vreeland
Ierse setter
Aquarel op papier, 40 x 63,5 cm
Gesigneerd l.o.

Startbod: € 2.200

Startbod: € 2.500 voor twee personen
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21 Iganyana Children’s Bushcamp
Vitesse VIP-arrangement met Alex van Hooff als gastheer

Het Painted Dog Conservation (PDC) project in Zimbabwe organiseert
gedurende het jaar een gratis vierdaags programma voor alle 11-jarige
kinderen van de lokale scholen. Het Iganyana Children’s Bush Camp is
één van de belangrijkste onderdelen van het project. Sinds 2014 hebben
meer dan 11.000 kinderen het Bush Camp bezocht en is hun gedrag
positief veranderd. Deze kinderen zijn de natuurlijke beheerders van de
dieren, maar als ze al enige interactie met wilde dieren hebben gehad is dat
waarschijnlijk een negatieve, zoals met olifanten die hun gewassen opeten.
In het Bush Camp wordt deze perceptie veranderd, door de kinderen op
een stimulerende manier kennis te laten maken met wilde dieren. Een
verblijf in het Bush Camp is net zo spannend voor hen als een bezoek van
uw kinderen aan een dierenpark. De kinderen verlaten het Bush Camp
met een nieuwe waardering voor de wilde dieren waarmee ze leven en
vooral een passie om deze te behouden. Door het coronavirus zijn de scholen rondom het project lange tijd dicht geweest en konden de Bush Camps
niet door gaan. In 2022 willen we graag, samen met u, de gedupeerde
kinderen verrassen met extra Bush Camps.
Als bieder gaat u samen met Alex van Hooff een onvergetelijke avond in
de prachtige ambiance van het Gelredome tegemoet. U bekijkt de wedstrijd
vanuit uw eigen business loge die beschikt over een logebalkon met
twaalf plaatsen. Bij binnenkomst ontvangt u een Vitesse sjaal en tijdens
de wedstrijd kunt u genieten van hapjes, drankjes en een lunch of
dinerbuffet. Als kers op de taart krijgt u de mogelijkheid om mee te doen
aan een wedstrijdpoule waarbij voor de winnaar een gesigneerde bal
klaarligt.

Prijs per vierdaags verblijf voor tien

kinderen in het Bush Camp:
€ 400 voor één persoon
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22 Met een boswachter de vernieuwde Oostvaardersplassen in
Steun de leeuwenwachters in Kameroen en Senegal

In de savannegebieden van Kameroen en Senegal zet Stichting Leo zich in
om zogeheten ‘lion guards’ of leeuwenwachters op te leiden en van de benodigde uitrusting te voorzien. Sinds 2010 zijn de leeuwenwachters actief in het
Waza Nationaal Park in Kameroen. Vanaf 2023 wil Stichting Leo steun geven
aan een nieuw team van leeuwenwachters in het Niokolo-Koba Nationaal
Park in Senegal. Tezamen behoren deze parken tot de belangrijkste leefgebieden voor leeuwen en gevlekte hyena’s in het westelijk deel van Afrika.
De leeuwenwachters maken wekelijkse tochten in en rondom de parken
om sporen van leeuwen en andere grote roofdieren te volgen. Ook helpen
zij dorpelingen om hun vee te beschermen tegen aanvallen door roofdieren en geven ze educatie aan scholieren en lokale dorpelingen om het
belang van leeuwen en grote carnivoren onder de aandacht te brengen.
Met de verzamelde gegevens kan Stichting Leo de lokale autoriteiten adviseren en helpen hun managementplannen aan te passen aan de hedendaagse omstandigheden om de grote carnivoren beter te monitoren en
te beschermen. Voor deze projecten hebben de leeuwenwachters nieuwe
materialen nodig en moeten er nieuwe leeuwenwachters worden opgeleid. De nieuwe materialen bestaan bijvoorbeeld uit een GPS, rugtassen,
mobiele telefoons, digitale camera’s en motorfietsen.
Als hoogste bieder gaat u met een groep van maximaal zes personen
op een exclusieve excursie naar de vernieuwde Oostvaardersplassen
onder begeleiding van een boswachter van Staatsbosbeheer. De excursie zal beginnen met een presentatie van Staatbosbeheer over het nieuwe
beheer van de Oostvaardersplassen en Prof. Dr. Hans de Iongh over het
werk van Stichting Leo. Vervolgens maakt u in een Eco-car of Landrover
een tocht naar gebieden die normaal niet door toeristen bezocht kunnen
worden. Daarna volgt een uitgebreide lunch en in overleg kan nog een
wandeling naar de vogelkijkhut plaatsvinden.

Startbod: € 2.500 voor zes personen
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23 Water voor de dieren in Faia Brava
Op safari met tweedaags verblijf in een luxe B&B in Portugal

In het natuurreservaat Faia Brava (Noordoost Portugal) houden veel
bedreigde diersoorten zoals de aasgier, haviksarend en zwarte ooievaar
stand. Rust en brandpreventie zijn hiervoor de sleutels. Maar… door
klimaatverandering wordt het steeds droger in het gebied. De regen valt
af en toe met bakken uit de hemel, gevolgd door maanden van droogte.
De beheerder Faia Brava ATN wil daarom met behulp van Natura Iberica
snel een groot aantal poelen aanleggen met een waterdichte bodem.
Deze poelen stromen vol na een hevige regenbui en houden het water
maanden vast. Ze vormen een foerageerplaats voor de Zwarte ooievaar,
een drinkplaats voor de grazende paarden en runderen en in geval van een
natuurbrand een reservoir van bluswater. Voor een bedrag van € 2.000 kan
een kleine poel aangelegd worden en voor € 3.000 een flinke poel.
Als hoogste bieder krijgt u met twee personen een verblijf (twee nachten) in Casa da Cisterna aangeboden inclusief een uitgebreide safari
door het Faia Brava reservaat. Casa da Cisterna is van alle gemakken voorzien en ligt in het pittorske kasteeldorpje Castelo Rodrigo. Eigenaresse Ana
Berliner is één van de oprichters van Faia Brava ATN en vertelt u van alles
over het reservaat. De jeep safari of wandeling - naar eigen keus - staat
onder leiding van één van de stafleden. U ziet de mooiste plekjes van Faia
Brava en geniet van magnifieke uitzichten op de Canyons en de gieren.
U staat oog in oog met de kuddes en natuurlijk bezoekt u de bron, met
onderweg een picknick in het veld.

24 The traveller
Schilderij door Tamara de Haan

Stichting Rugvin is in 2005 met walvisonderzoek op de Noordzee
gestart. Geleidelijk breidde de stichting haar onderzoek en communicatie-activiteiten uit, zoals naar de Oosterschelde en internationaal. Op de
Oosterschelde speelt de bruinvis een belangrijke rol bij het vergroten van
de kennis over walvisachtigen onder inwoners langs deze zee-arm. Met het
‘bruinvis-Foto-ID-programma’ leren we veel over het gedrag van Nederlands meest talrijke walvisachtige. Die informatie wordt gebruikt voor een
betere bescherming van dit unieke zeezoogdier. Daarnaast zet Stichting
Rugvin zich als ‘Whale Poo Ambassadors’ in voor het verbreden van de
kennis van de rol die walvisachtigen wereldwijd spelen in het behoud van
biodiversiteit en bij klimaatverandering. Uw bijdrage wordt ingezet ten
bate van de projectkosten van het Foto ID onderzoek en de communicatieactiviteiten van het Whale Poo Ambassadors team.

RUGVIN

Tamara de Haan
The traveller
Acrylverf op canvasdoek, 60 x 120 cm
Zijkanten van het doek zijn meegeschilderd

Als hoogste bieder ontvangt u het prachtige schilderij genaamd ‘The
traveller’ van de kunstenares Tamara de Haan. Dit is een schilderij van
een gans in vlucht. Hoe mooi zou het zijn, uw vleugels te spreiden en te
vertrekken naar welke locatie u ook maar wilt?

Startbod: € 500

Het verblijf in Casa da Cisterna is inclusief lunch (picknick) en diners. De
kosten van de reis naar Portugal zijn voor eigen rekening. Het is mogelijk om de reis te boeken tussen april en oktober. Deze reis is ook zeer
geschikt voor een tussenstop op uw reis door het Iberisch Schiereiland.

Startbod: € 2.000 voor twee personen
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25 Dineren tussen de apen van Apenheul
Steun het herbebossingsprogramma in Madagaskar

Het Apenheul Natuurbehoudsfonds (ANF) beschermt sinds 1994
bedreigde apensoorten. Het fonds steunt lokale (natuur)educatie,
onderzoek, en het beschermen en uitbreiden van natuurgebieden. Deze
natuurgebieden zijn van levensbelang voor het voortbestaan van apen, de
biodiversiteit en de lokale bevolking.
Door grootschalige ontbossing in Madagaskar is het leefgebied van
lemuren sterk verkleind. De dieren leven vaak in geïsoleerde groepen in
kleine bosfragmenten. Het is belangrijk om deze fragmenten te beschermen, maar vooral ook met elkaar te verbinden en uit te breiden. Maar niet
alleen voor de lemuren is het beschermen van de bossen van belang. Het
is ook essentieel voor de gehele biodiversiteit en de lokale bevolking.
ANF probeert de ontbossing al langere tijd tegen te gaan door middel van
twee activiteiten: een herbebossingsprogramma en natuureducatie. Met
de opbrengst van dit veilingitem wil ANF de twee activiteiten met elkaar
verbinden. Het herbebossingsteam van ANF heeft inmiddels bijna 3.000
jonge boompjes opgekweekt die ze binnenkort gaan planten. Het team wil
de kinderen op Madagaskar hierbij laten helpen en hen enthousiast maken
over het verzorgen van jonge boompjes. Zo zien de kinderen hoe belangrijk
de natuur is en hoe de bossen teruggehaald kunnen worden.
Als hoogste bieder gaat u met vier personen dineren tussen de apen
in dierenpark Apenheul. Dit groene dierenpark ligt midden in de natuur
op de Veluwe en heeft ongeveer 35 verschillende soorten apen, waarvan
de meesten vrij rondlopen. U gaat aan het eind van de middag, wanneer
het in het park rustig is, eerst op pad in Apenheul. U krijgt een uitgebreide
privérondleiding door het park en vervolgens kunt u genieten van een
viergangendiner, inclusief drankjes, en uitzicht op de apen. Voorafgaand
aan het diner wordt u welkom geheten door de directeur van Apenheul:
Roel Welsing of de directeur van ANF: Iris de Winter.

26 Adopteer een student en toekomstig natuurbeschermer
Op excursie naar de Maashorst onder leiding van Prof. Liesbeth Bakker

Rewilding is: meer ruimte bieden aan natuurlijke processen. Zo omschrijft
Prof. Liesbeth Bakker – de eerste rewilding hoogleraar in Europa – waar
het in essentie om gaat. Neem barrières weg op locaties waar het kan en
laat de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan.
Prof. Liesbeth Bakker richt zich hiermee sterk op de huidige generatie studenten die een sleutelrol gaat spelen in het aanpakken van de
complexe natuurproblemen. FONA ondersteunt deze jonge mensen in hun
missie om zich na hun studie in te zetten voor nationaal of internationaal
natuurbeheer. Studenten doen vaardigheden op waarmee ze zich voorbereiden op de complexe natuurbeschermingswereld, vaak in het buitenland. FONA geeft inhoudelijk advies bij ingediende voorstellen, verleent
subsidies voor veldwerk, en koppelt studenten aan contacten van FONA’s
netwerk.
Zo heeft studente Lucy Dötig in Bulgarije onderzocht op welke locaties de
herintroductie van wisenten (Europese bizon’s) het beste kan plaatsvinden. Op welke locaties zijn de leefomstandigheden gunstig en hoe kan
de populatie zich verder verspreiden? Is dat in het verleden reeds slim
gedaan?
Als bieder en adoptant neemt u met twee personen deel aan een unieke
zomerse excursie naar de Maashorst in Noord-Brabant onder leiding van
Prof. Liesbeth Bakker. Zij vertelt u hoe dit gebied met vele grote grazers
tot stand gekomen is en wat de ontwikkelingen zijn. Ontdek dit mooie
natuurgebied en het spanningsveld met landgebruik. Hoe kan rewilding
hier verder vorm krijgen? De middag wordt afgesloten met een borrel bij
het bezoekerscentrum

Prijs per student: € 750 voor twee

personen

Startbod: € 1.000 voor vier personen
30
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27 Duik de wereld van de walvissen in

28 Sporen, speuren en spanning met BMS Travellers

Ga mee op bruinvissafari en verrijk uw kennis

Stichting Rugvin is in 2005 met haar walvisonderzoeksactiviteiten
op de Noordzee gestart. Geleidelijk breidde de stichting haar onderzoeken en communicatieactiviteiten zowel richting de Oosterschelde als
internationaal. Op de Oosterschelde brengen ze de bruinvis dichter bij de
beleving van mensen en met het bruinvis-Foto-ID-programma leren ze
veel over het gedrag van Nederlands meest talrijke walvisachtige, wat zij
weer inzetten voor een betere bescherming van dit unieke zeezoogdier.
Daarnaast zet Stichting Rugvin zich als ‘Whale Poo Ambassadors’ in voor
het verbreden van de kennis van de rol die walvisachtigen in alle zeeën en
oceanen spelen in het behoud van biodiversiteit en m.b.t. klimaatverandering. Uw bijdrage wordt ingezet ten bate van de projectkosten van
het Foto ID onderzoek en de communicatie-activiteiten van het Whale Poo
Ambassadors team.
Als hoogste bieder krijgt u een exclusieve walvissafari op de Oosterschelde voor acht personen. Medeoprichter en onderzoeker Frank
Zanderink neemt u vanuit Zierikzee mee de Oosterschelde op aan boord
van de Klipper de ‘Nieuwe Maen’ of ‘Stoere Eenvoud’. Naast de unieke
tocht langs de bruinvishotspots van de Oosterschelde krijgt u de mogelijkheid de aanwezige bruinvissen (en zeehonden) te zien en hun unieke
geluid te horen bij Studio Bruinvis. Ook kunt u vanzelfsprekend deze
Zeeuwse walvis fotograferen en er vooral van genieten. Wij bieden u
tijdens de tocht ook twee facultatieve workshops aan. Een workshop
over de rol van walvissen als mariene ingenieurs en een bruinvis Foto
ID-workshop. Tevens wordt gedurende de dag ruimschoots koffie, thee en
andere drankjes (Zeevarken bier) geschonken en bieden wij een heerlijke
lokale Zeeuwse lunch met onder meer zeewierburgers aan.

Startbod: € 1.500 voor acht personen
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Zeven dagen in het spoor van de wilde honden

RUGVIN

Het in 1992 opgerichte Painted Dog Conservation (PDC) Project heeft
als doel door middel van actie, voorlichting en onderzoek de Painted Dog
(Afrikaanse wilde hond) te beschermen. De grootste bedreiging vormt de
mens. Jaarlijks sterven er veel dieren in strikken en door aanrijdingen. PDC
traint speciale eenheden die dagelijks valstrikken verwijderen en regelmatig stropers aanhouden.
Als hoogste bieder krijgt u op een 7-daagse reis naar het PDC Project
in Zimbabwe, niet alleen de mogelijkheid om de Afrikaanse wilde honden
te bewonderen maar ook om ze daadwerkelijk te steunen. Tijdens het
verblijf krijgt u inzicht in hoe een lokaal natuurbeschermingsproject wordt
geleid. U maakt kennis met veldmanager Peter Blinston en kijkt met hem
achter de schermen van dit bijzondere project. Met spoorzoeker Jealous
gaat u op pad om de Painted Dogs te zoeken. U bezoekt het opvangcentrum en de dierenkliniek. Ook loopt u mee op patrouille met onze anti-stropers eenheden, op zoek naar valstrikken.
Na een bezoek aan het Conservation Center gaat u op Big Five-safari met
de lokale kinderen. Tijdens uw verblijf in het viersterrenhotel The Kingdom is er tevens de mogelijkheid de Victoria Watervallen te bezoeken,
één van de zeven natuurlijke wereldwonderen. U kunt deze unieke ervaring
beleven in een select gezelschap van maximaal vier personen. De vlucht,
de maaltijden in het Kingdom hotel en de transfer van de Victoria Falls
naar het project zijn voor eigen rekening. De rest van de reis is volledig
verzorgd. De CO2 voetafdruk van uw vlucht zal door PDC geneutraliseerd
worden via een herbebossing project.

Startbod: € 3.250 voor twee personen,

€ 5.250 voor vier personen
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29 Inzichten in klimaatsverandering in de oceaan
Volg de reis van Risso’s dolfijnen

Stichting Nova Atlantis doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar Risso’s
dolfijnen en andere zeezoogdieren vanaf het eiland Pico op de Azoren.
In de afgelopen vijf jaar is er veel aan het veranderen in het onderzoeksgebied door o.a. de klimaatsverandering, vervuiling en intens toerisme.
Er worden nu steeds minder vrouwtjes en pasgeboren kalfjes gezien.
Trekken de dieren weg? Zijn ze bij een ander eiland of blijven ze juist heel
ver op zee? Door middel van de plaatsing van een kleine zender op de
rugvin van enkele dolfijnen kunnen de onderzoekers nieuwe en waardevolle informatie verzamelen om inzichten te krijgen over hoe groot het
leefgebied is van de residente individuen. Deze gegevens worden gebruikt
om de overheid te informeren over de bescherming van belangrijk habitat
en het nemen van andere conservatie maatregelen. U kunt meehelpen
met het financieren van de zenders, er zijn 30 zenders nodig!
Als bieder krijgt u bij een succesvolle bevestiging van een zender unieke
informatie over de geschiedenis van uw dier en waar het zich begeeft.
Het zal voor u mogelijk zijn om in te loggen op een website en de reis
van uw dolfijn in de Atlantische oceaan te volgen. Daarnaast zal voor
alle donateurs een informatieve lezing met een hapje en drankje worden
georganiseerd.
De lezing zal in het voorjaar in Nederland plaatsvinden. De datum wordt in
onderling overleg vastgesteld.

Prijs per zender: € 350

30 De koning van de Costa Ricaanse jungle
Haal het regenwoud van Costa Rica in huis met dit prachtige houten kunstwerk

De stichting Adopteer Regenwoud bouwt al ruim 10 jaar aan een prachtig reservaat van zwaar bedreigd laagland regenwoud aan de Caribische
kant van Costa Rica. Door percelen regenwoud uit de handel te halen
en samen te werken met o.a. de lokale bevolking, het naastgelegen nationaal park Barbilla en de mensen van de Cabecár stam wordt gewerkt
aan een structureel beschermd en lokaal gedragen reservaat. Dat alles
wordt ondersteund met een doorlopend bezet onderzoeksproject waar
studenten zich inspannen om de rijke biodiversiteit in kaart te brengen.
Uw bijdrage wordt besteed aan de inzet van een goed getrainde lokale
ranger.
Als hoogste bieder bent u de nieuwe eigenaar van een unieke en
levensgrote houten jaguar. De houtbewerker Dirk Reinders maakt al
jaren de mooiste houten beelden met zijn kettingenzaag en speciaal voor
de Dag van de Natuur maakt hij uit een boomstam een jaguar. Met een
maximale snelheid van 80 km/h, een gewicht tot 96 Kg en een lengte tot
1,8 meter is de jaguar de koning van de jungle. Dirk werkt met diverse
houtsoorten, maar vooral met restmateriaal van bomen die sowieso gekapt
moesten worden. Het beeld wordt met olie en afhankelijk van de houtsoort
ook een anti-wormenmiddel bewerkt. De olie zorgt ervoor dat het beeld
gelijkmatig droogt en de kans op scheuren vermindert. Ook beschermt
deze behandeling tegen weersinvloeden zodat het beeld zowel buiten als
binnen kan staan.
Het beeld moet nog gemaakt worden, waardoor er geen beeldmateriaal
beschikbaar is. De bijgeplaatste foto’s dienen als voorproef van hoe het
beeld eruit komt te zien.

Startbod: € 3.500
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31 Volg een bijencursus in Utrecht
Aanleg ‘spicy’ bijenkorfhek om conflicten olifant-mens te voorkomen

Het habitatverlies van de wilde Aziatische olifanten bedreigt de soort niet
alleen met uitsterven, maar drijft dieren ook naar velden en plantages van
boeren voor voedsel en water. Dit veroorzaakt soms dodelijke conflicten.
Het project ‘Bee the Change’ van Bring The Elephant Home vermindert
conflicten tussen Thaise boeren en Aziatische olifanten door de inzet van
bijen! Met uw steun zetten we een ‘spicy’ bijenkorfhek op: een nieuwe
combinatie van methodes om mens-olifant conflicten te verminderen. Door
hekken met lokale bijen te combineren met hete pepers en andere pittige
gewassen, waar olifanten niets van willen weten, blijven olifanten weg van
plantages.
Als hoogste bieder volgt u een bijencursus voor vier personen in de
bijenstal van de Botanische Tuinen in Utrecht door bioloog en imker Rob
Welschen. Tevens ontvangt u een online lezing van Antoinette van de
Water, die dit model uitgebreid heeft getest in een gebied met mens-olifant
conflicten in Thailand, met unieke beelden van cameravallen van olifanten
die de bijenkorfhekken inspecteren. Na de eerste oogst ontvangt u een
pakket olifant-vriendelijke producten, waaronder Beeyond Honey vers
van uw eigen bijenkorf!

Startbod: € 750 voor vier personen

32 Op ‘Berensafari’ met een berenexpert in Roemenië
Geef de beren in Het Berenbos een natuurlijk dieet

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark vangt beren op die vaak mishandeld zijn en hun leven in veel te kleine kooien hebben doorgebracht. In
Het Berenbos kunnen zij weer echt ‘beer’ zijn. Het Berenbos is een twee
hectare groot bos, waarin de leefomgeving van de beer in de natuur is
nagebootst. Door o.a. de aanwezigheid van holen, een waterval en een
vijver worden deze getraumatiseerde beren gestimuleerd om weer natuurlijk gedrag te gaan vertonen.
Stichting Bears in Mind heeft voor de tien bruine beren in Het Berenbos het Natuurlijk Voedselprogramma ontwikkeld, waarmee de dieren
voedsel krijgen dat gebaseerd is op hun dieet in het wild. Het Natuurlijk
Voedselprogramma brengt uiteraard extra kosten met zich mee; jaarlijks
reserveert Bears in Mind ongeveer € 600,- per beer voor extra voedingsmiddelen. Uw bijdrage zal ten goede komen aan het voedselprogramma.
Als hoogste bieder krijgt u met twee personen de gelegenheid om
het leven van een berenexpert te leiden. U reist af naar Cluj Napoca in
Roemenië waar u onder begeleiding van Bears in Mind wordt opgevangen
door de berenexpert van de NGO Milvus Group. Gedurende drie dagen
gaat u op diverse excursies door de ongerepte natuur van Roemenië op
zoek naar wilde bruine beren. Uw reis omvat twee overnachtingen in een
hotel of guesthouse, drie maaltijden per dag en diverse excursies onder
begeleiding. De reis van en naar Cluj Napoca is niet inbegrepen.

Startbod: € 2.500 voor twee personen
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33 Ring een havik op de Veluwe
Bescherm de tijger en viskat in Nepal

34 Sponsor een onderzoeksauto in Bangladesh
Help Caesar en zijn Conservation Dog door het bos

In het afgelopen jaar is het aantal aanvallen van tijgers op mensen en
vee bij het Chitwan National Park (Nepal) sterk toegenomen. Daarnaast
is ook het aantal conflicten tussen viskatten en de eigenaren van de
viskweekvijvers rondom Koshi Tapu Wildlife Reserve gegroeid. Om meer
draagvlak te creëren voor de bescherming van de tijger en viskat, is het
belangrijk dat er een oplossing gevonden wordt voor dit soort problemen.

In Zuidoost-Azië werkt Future For Nature winnaar Shahriar Caesar
Rahman hard om de kritisch bedreigde diersoorten in de Chattogram Hill
Tracts van Bangladesh te beschermen. Diersoorten, zoals de bruine landschildpad en pangolins (schubdieren) worden in het gebied bejaagd voor
de handel in huisdieren, traditionele medicijnen en als voedsel. Daarbij
wordt hun leefgebied in een snel tempo verwoest.

Omdat de Nepalezen geloven dat er een relatie bestaat tussen tijgers en
Boeddha of de hindoegod Durga, zullen zij altijd proberen om een oplossing te vinden waarbij dergelijke ‘probleemtijgers’ niet gedood hoeven te
worden. Bijvoorbeeld door de tijgers te verplaatsen naar een ander gebied.
De viskatten daarentegen worden wel vaak gedood door de viskwekers en
daarom is men op zoek naar een duurzame manier dit te voorkomen.

Samen met zijn team Creative Conservation Alliance werkt Caesar eraan
om deze dieren te beschermen en behouden. Vanaf dit jaar gaat Caesar
een ‘Conservation Dog’ inzetten om hen te helpen bij hun natuurbeschermingswerk. Caesar is in mei 2022 in Nederland op bezoek geweest en
heeft toen Clive, de conservation dog ontmoet. Clive reist binnenkort naar
Bangladesh en gaat Caesar helpen om dieren in het bos op te sporen,
zodat de dieren goed gemonitord kunnen worden. Om dit werk goed uit te
voeren heeft de organisatie nog een onderzoeksauto nodig, zodat Caesar,
Clive en de rest van het team sneller het bos kunnen verkennen en hun
werk goed kunnen uitvoeren.

Om beter inzicht te krijgen in het gedrag van de tijgers en viskatten, wil
National Trust for Nature Conservation (NTNC) met hulp van Stichting
Leo de dieren die aan de randen van het park leven voorzien van satellietzenders. Door hun bewegingen te volgen kunnen de betrokken partijen
direct gewaarschuwd worden als een tijger of viskat te dicht bij een dorp
of kweekvijver komt.
Als hoogste bieder gaat u met twee personen een dag deelnamen aan
het ringen van een havik met de bekende roofvogelonderzoeker Ralph
Buij. Er wordt in de ochtend afgesproken bij een plek op de Veluwe,
waarna gezocht wordt naar een haviknest. Het ringen zelf neemt hooguit
een uur in beslag om de kuikens niet te veel te verstoren. Er kunnen foto’s
worden gemaakt worden. Het ringen zal bij voorkeur plaatsvinden in de
maanden mei of juni.

Startbod: € 3.000 voor twee personen
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Chassis: € 3.500
Motor: € 3.000
Panelen: € 1.750
Benzinetank: € 1.200
Imperiaal: € 1.000
Emergency kit: € 450
5 stoelen: € 1.250 (€ 250 per stoel)
5 wielen: € 1.000 (€ 200 per wiel, incl. reservewiel)
4 deuren: € 600 (€ 150 per deur)
8 schokbrekers: € 1.000 (€ 125 per stuk)
Overige items: € 250 (stuur, lampen, spiegels,
versnellingspook, volle tank (€ 50 per item))

Als bieder kunt u voor een bedrag van € 15.000 de volledige onderzoeksauto financieren. Het is echter ook mogelijk om voor een kleiner bedrag
een onderdeel van de auto te sponsoren:
Iedere bieder krijgt periodieke updates van Caesar Rahman, zijn werk
met de schilpadden en de conservation dog Clive.
+ Bieders vanaf € 1.000 krijgen de mogelijkheid tot een video call met
Caesar Rahman.
+ De bieders op de chassis en motor krijgen de mogelijkheid om
tijdens een dagtrip het Turtle Conservation Centre met Caesar Rahman in
Bangladesh te bezoeken.
+ De bieder van de volledige auto krijgt de mogelijkheid om tijdens een
trip van twee tot drie dagen het Turtle Conservation Centre en omliggende natuurgebieden, onder leiding van Caesar Rahman te bezoeken.
De reis- en verblijfskosten naar Bangladesh zijn voor eigen rekening.
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35 Beeld van een pijp uit Gambia
Ondersteun GlobeGuards en haar leden

Veilingitems met een ‘kleine’ prijs
Tom Yum verrassingspakket en kinderboek ‘Whallie de Poo’

Bieden op dit beeld betekent dat u bijdraagt aan het werk van GlobeGuards, om zo haar leden het komende jaar weer zo goed mogelijk te
ondersteunen bij fondsenwerving, kennisvergaring en optimalisering van
de kwaliteit van hun projecten.

Tijdens de Dag van de Natuur zullen naast de veilingitems in de
gebruikelijke veilingrondes nog twee veilingitems met een ‘kleine’
prijs aangeboden worden. Deze velingitems zijn gedurende de avond
te bekijken in het Safari Restaurant.

Als laatste bieder bent u de nieuwe eigenaar van een uniek beeld van
een pijp. Dit oude beeld is afkomstig uit Gambia en circa 40 cm lang.

Tom Yum verrassingspakket
Het Tom Yum project van Bring The Elephant Home (BTEH) is in 2020
gestart met als doel om in gebieden met veel conflicten tussen mensen
en olifanten, deze conflicten op een holistische manier te verminderen. Het
project draagt de naam van de pittige, gezonde Thaise soep Tom Yum die
toevallig wordt gemaakt van ingrediënten die olifanten niet lekker vinden.
Hierdoor kunnen deze gewassen worden gebruikt om olifanten op een
natuurlijke manier af te schrikken, en tegelijk inkomen op te leveren voor
boeren. De Tom Yum ingrediënten zijn namelijk makkelijk en biologisch te
verbouwen en de teelt is economisch levensvatbaar.

Amerikaans Bod: € 25
Amerikaanse bieding
Het item wordt geveild op Amerikaanse wijze, waarbij iedereen die nog
geld over heeft, ook degenen met een wat kleinere beurs, de kans heeft
om te winnen. Er wordt steeds met 25 euro geboden, waarbij ieder bod
telt en door de bieder wordt betaald. De veilingmeester bepaalt wanneer
de bieding sluit. Degene die als laatste heeft geboden, is de winnaar.

In het Tom Yum verrassingspakket zit o.a. de ‘coexistence’ kaars,
‘rewild’ thee, ‘sleep well’ zeep en natuurlijk een Tom Yum set om zelf deze
heerlijke soep thuis te maken. Met de aankoop van dit pakket doet u een
directe donatie van € 10 aan het Tom Yum project.

Kinderboek ‘Whallie de Poo’
Stichting Rugvin zet zich in voor het Whale Poo Ambassadors project.
Dit internationale project richt zich op het beter bekend maken van de rol
die walvissen wereldwijd spelen in het behoud van biodiversiteit en de
klimaatverandering. In de strijd tegen de klimaatverandering worden in
de zeeën rondom ons talloze windmolens gebouwd. Echter, mensen vergeten dat in de zee al duizenden ‘ingenieurs’ oftewel walvissen aanwezig
zijn, die al eeuwenlang bezig zijn met het beheer van de biodiversiteit en
klimaatverandering. Eén van belangrijkste feiten hierbij is dat de poep
van walvissen zorgt voor de groei van plantaardig plankton. Zonder dit
plankton wordt er minder CO2 uit de lucht opgenomen, minder zuurstof
geproduceerd, is er geen dierlijk plankton, zijn er geen vissen en ga zo
maar door… Het beschrijven van deze walvisprocessen is erg belangrijk.
In het kinderboek ‘Whallie de Poo’ wordt op een eenvoudige en illustrerende manier het belang van walvispoep voor het klimaat en de oceaan
duidelijk gemaakt. Samen met de bultrug Whallie, gaat de ‘ik’-persoon
op zoek naar antwoorden op gekke vragen en betrekt hierbij - midden op
zee! - andere mensen om mee te denken in het vraagstuk. Vooral ‘samen’,
staat centraal. De auteur heeft in het boek haar eigen (walvis-) ervaringen
als inspiratiebron gebruikt. Met de aankoop van dit kinderboek doet u een
directie donatie aan Stichting Rugvin.

Prijs: € 35
Prijs: € 19,50

40

Catalogus Dag van de Natuur 41

GlobeGuards

Sponsoring

Platform van 23 natuurorganisaties

Help ons de natuur de beschermen!

Is uw bedrijf bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hebben
uw werknemers een groen hart? Dan nodigen wij u uit om GlobeGuards en
haar projecten te ondersteunen.

Wat kunt u voor ons betekenen?
U kunt de GlobeGuards ondersteunen op ieder niveau:
·

Wat kunnen wij voor uw bedrijf betekenen?
Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is niet meer
weg te denken uit onze maatschappij. Ook is het in het kader van Cause
Related Marketing voor een bedrijf interessant om zich aan een goed doel
te koppelen. Het inzetten van een natuurbeschermingsproject voor een
promotie kan zeer resultaatverhogend werken.
De ideale match
Het is belangrijk dat er een goede match is tussen uw bedrijf en het project
dat u ondersteunt. Daarmee komt uw activiteit geloofwaardig over en
bereikt u de beste resultaten. De variëteit in landen en dieren waarmee
onze GlobeGuards actief zijn, vormen goede aanknopingspunten. Maar u
kunt ook een match vinden in bijvoorbeeld het onderwerp: het voorzien van
radiozenders, het beschikbaar stellen van een safarivoertuig, het plaatsen
van hekwerk of medicijnen en voeding voor dieren in de opvang.

·
·

Wij kunnen een ideale match voor uw bedrijf tot stand brengen
voor de langere termijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze
Programma Coördinator via info@globegards.nl.
Via de website www.globeguards.nl kunt u éénmalig of structureel
doneren voor een langere periode.
Wij nodigen u graag uit voor de veiling op de Dag van de Natuur, dit
jaar op 5 oktober, waar u kunt bieden op unieke natuurbelevenissen
aangeboden door de leden van GlobeGuards.

Iedere bijdrage is van harte welkom en komt direct ten goede aan de
ondersteuning van de unieke natuurbeschermingsprojecten van de
GlobeGuards leden.
PS: Omdat GlobeGuards is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Bogende
Instelling), is de donatie fiscaal aftrekbaar voor bedrijven.

Voor meer informatie over de verschillende leden kijkt u op:
www.globeguards.nl
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Wie zijn de GlobeGuards?
Alle leden van GlobeGuards zijn helden van kleine natuurbeschermingsorganisaties. De projecten waar zij aan werken zijn klein, overzichtelijk en worden
uitgevoerd op uiterst efficiënte wijze met minimale overhead. De GlobeGuards zijn op de plek waar het gebeurt. Samen met lokale mensen gaan ze voor die
spreekwoordelijke tank staan en voorkomen dat bedreigde soorten volledig verdwijnen. Door hun werk te steunen, kunt u ervoor zorgen dat toekomstige
generaties vele soorten dieren nog steeds in het wild kunnen observeren.
Meer informatie over alle 23 GlobeGuards leden vindt u op www.globeguards.nl

Meld u aan!
Voor de Dag van de Natuur, een natuurbelevenissenveiling en een fantastische
avond uit, aangeboden door Koninklijke Burgers’ Zoo, compleet met driegangendiner en drankjes. Deze unieke veiling voor de internationale natuurbescherming is
een ideale gelegenheid om vrienden, klanten of andere relaties mee te nemen en
hen ook mee te laten bieden.
In deze catalogus vindt u alle ter veiling aangeboden natuurbelevenissen; in alle rust
kunt u alvast bepalen welke GlobeGuards leden u wilt ondersteunen, en op welke
items u wilt gaan bieden.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats, meld u dan zo snel mogelijk aan via
www.globeguards.nl/contact

Nota bene:
Uw eindbod geldt voor de belasting als gift voor een goed doel
en is daarmee voor u fiscaal aftrekbaar.
Alle belevenissen die worden geveild, zijn geldig tot 1 januari
2024 en worden in overleg met u voor die tijd gerealiseerd.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn voor die datum “de belevenis
te benutten”, dan vervalt het recht op deze wederdienst van het
door u ondersteunde project tenzij u in goed onderling overleg
met de aanbieder van de belevenis een oplossing kunt vinden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Mara Kortekaas dagvandenatuur@globeguards.nl of
GlobeGuards via www.globeguards.nl/contact

Deze veiling wordt mede gerealiseerd met dank aan:
Koninklijke Burgers’ Zoo en All for Nature Travel

