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Femke groeide op in een liefdevol gezin 

in Venlo.  Ze was een lief, gemakkelijk en 

leergierig kind. Ook toen al was ze creatief 

en sportief: deed aan tennis, volleybal, 

pottenbakken, pianospelen en kalligrafe-

ren. Vakanties in Frankrijk en Oostenrijk 

met haar ouders, zus en broer staan in haar 

geheugen gegrift. Ook zijn de banden met 

de rest van de familie en in het bijzonder 

haar peettante heel sterk.

Al vroeg wist Femke dat ze zich wilde 

gaan inzetten voor natuur en milieu. Tij-

dens haar studie Biologie in Wageningen 

leerde ze mij kennen in de Greenpeace 

Kerngroep. Samen gaven we veel milieu-

voorlichtingen en trainingen en voerden 

we actie tegen de walvisjacht en vóór het 

behoud van natuur en milieu. 

Een afstudeeronderzoek naar brulapen 

bracht Femke naar Costa Rica. Deze tijde-

lijke fysieke scheiding ervoeren we beiden 

als heel zwaar, tegelijk bevestigde het onze 

liefde. Na onze studies wilden we naar de 

tropen voor natuurbeschermingswerk. We 

vonden via VSO in Engeland een duobaan 

voor het Wereldnatuurfonds aan de rand 

van het Bangweulu-moeras in wildreser-

vaat Chikuni, Zambia. Op de bootreis terug 

vanuit Londen naar Nederland besloten 

we om de baan te accepteren en om te gaan 

trouwen, precies vier jaar na onze verke-

ring op 17 december 1993. Het trouwfeest 

werd een onvergetelijke dag en nacht tot in 

de kleine uurtjes, op een kampeerboerderij 

op de Veluwe. 

In januari 1994 vertrokken we naar Zam-

bia, waar een mooie, zware en onvergete-

lijke tijd aanbrak. We hadden elkaars steun 

daar hard nodig. Met veel liefde, trots en 

tevredenheid blikten we daarna geregeld 

terug op deze tijd tussen de olifanten, kro-

kodillen, zwarte lechwes en moerasvogels. 

Terug in Nederland startten we allebei 

met werk in het zuiden, met Weert als 

woonplaats. Hier werden Daan en Jochem 

geboren. Een paar jaar later verhuisden we 

naar Velp. 

Femke kreeg steeds meer grip op het soort 

werk dat ze wilde en na Staatsbosbeheer 

ging ze vol energie aan de slag bij P2. In 

het uitvoeren van haar werkzaamheden 

was ze erg consciëntieus. En dat was ze ook 

voor de mede door haar opgerichte Earth 

Education Nederland en de hieraan gekop-

pelde Muir Treks. 

Om te ontspannen gingen we – eerst met 

z’n tweeën en later met de jongens – vaak 

op fiets- of bootvakantie, onder meer door 

Spanje, de Baltische staten, Sardinië en 

Engeland. Ook onze reizen met z’n viertjes 

naar de VS en Zuid-Afrika waren voor haar 

onvergetelijk. Daarnaast zorgden tennis, 

pottenbakken, port maken, de heerlijke 

tuin en veel wandelen in het nabije bos 

voor veel genot. 

In alle bedrijvigheid vond Femke het ook 

heel belangrijk om veel met haar vrienden 

en vriendinnen samen te zijn voor een 

wandeling, een etentje, het boekenclubje 

en het decennialang vieren van oud en 

nieuw met een vaste grote groep vrienden. 

Ze deelde graag lief en leed met iedereen. 

Toen Femke plotseling ernstig ziek werd 

vonden we gelukkig de tijd om in Athene 

met z’n vieren samen te zijn, om nieuwe 

herinneringen te maken en deze samen te 

kunnen koesteren met de vele mooie mo-

menten die we al samen hadden beleefd. 

Het voorlezen van de dagboeken over Daan 

en Jochem als kind zorgde voor veel plezier 

en fijne herinneringen in de laatste weken. 

De voortdurende aanwezigheid van de gro-

te bonte specht in de tuin bracht de laatste 

weken troost. 

Femkes zorg en aandacht gingen haar hele 

leven uit naar het behoud van natuur en 

milieu, waarbij ze de mens niet vergat. Ze 

roept jou dan ook op om liefdevol te zijn 

voor een ander, maar ook voor onze pla-

neet. Naast zelf duurzaam te leven zou je 

kunnen denken aan een donatie aan Stich-

ting Rugvin, die zorgt voor de bescherming 

van oceanen en walvissen, of aan het plan-

ten van een boom via meerbomen.nu. 
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Femke Vergeest 

27 juni 1968 – 19 januari 2023



Zo lang als ik leef, zal ik watervallen en 

vogels en de wind horen zingen.

Ik zal de rotsen vertolken, de taal van 

vloed, storm en lawine leren.

Ik zal mezelf vertrouwd maken met de 

gletsjers en wilde tuinen,

en zo dicht mogelijk bij het hart van de 

wereld komen als ik kan.

John Muir (1838-1914), natuurvorser, schrijver en natuurbeschermer 


