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een grote veiling van natuurbelevenissen
met borrel en feestelijk diner, dat alle
gasten wordt aangeboden door
Koninklijke Burgers’ Zoo
met veilingmeester Willem Reimers
en eregast Saba Douglas-Hamilton
Dinsdag 4 oktober 2016
van 17.00 tot 22.00 uur
Koninklijke Burgers’ Zoo

5
Belevenis in Belize
Veilingitems

6
Als de kat van huis is, dansen de muizen
Voorwoord

Drie
dagen in natuurreservaat Shipstern
en de lagune van Sarteneja
Nummer
Natuurbelevenis

Organisatie

1		 Dineren bij de beren

Bears in Mind

Romantisch eten in Het Berenbos

2		 Struinen door de Mangrove

Exclusieve bouwplaatsbezichtiging in Burgers’ Zoo

ITCF

3		 Vliegensvlug

Beleef het leven van een F-16 piloot

Spots

4		 Een gierige belevenis

Oog in oog met gieren van Faia Brava

Natura Iberica

5		 Een koninklijk cadeau

In de Savanne van Koninklijke Burgers’ Zoo

LEO

6		 Sporen, speuren en spanning

Wilde honden in Zimbabwe met BMS Travellers

PDC

7		 Bushbelevenis

Diner in de Bush van Burgers’ Zoo

FFN

8		 Word beschermengel van een heilig bosje Zorg dat de chimpansees rustig slapen

Chimbo

9		 Verwildering bij de buren

Rewilding

Een dag bij de oehoe’s in Duitsland

10		 Op safari in Faia Brava

Wilde natuur in Portugal

Natura Iberica

11		 Beren observeren in Finland

Geheel verzorgd de wildernis in

Bears in Mind

12

In de duinen bij Bergen aan Zee

Nova Atlantis

Beleef de Amazone op Hollandse bodem

Conceta bolivia

14		 Een tropische verrassing

Dag met de dierenarts van Burgers’ Zoo

ITCF

15		 Protect the pangolin

Help mee schubdieren redden in Vietnam

FFN

16		 Cheetah Colada

Toosten met de SPOTS cocktailbar

Spots

17		 Een echte Chimp aan de muur

Onthulling in uw huiskamer

JGI

Dineren voor dolfijnen

13		 Amazone aan de Maas

18		 Je eigen wilde hond

Volg een Afrikaanse wilde hond op afstand

PDC

19		 Een streepje voor

Bij de tijgers van Burgers’ Zoo

Tigris

20		 Olifantennagels vijlen

En meer in Dierenpark Amersfoort

MHEF

21		 Adopteer een student

Met proeverij op Wagenings Wijngoed

FONA

22

Drones en flippers

Speur de Oosterschelde af naar bruinvissen

Nova Atlantis

23		 De zeekoeien van stal

Als VIP bij een bijzondere verhuizing

ITCF

24		 Maiden voyage

Met de allereerste tocht van de Sea Rangers

FFN

25		 DIERecteur voor een dag

En zorg voor groentetuintjes in Zimbabwe

PDC

26		 Adopteer een Bushcamp scholier

En draag bij aan natuurbehoud in Kameroen

LEO

27		 Natuur in zwart-wit

Als VIP bij de panda’s in Ouwehands Dierenpark

GlobeGuards

Kunstvoorwerpen ter veiling

GlobeGuards

Extra
		 Kunst voor de natuur

Piet
voorzitter
a.i. GlobeGuards
Leer Wit,
net zo
soepel bewegen
als een kat

U weet mogelijk wel dat er vandaag de dag meer tijgers in dierentuinen leven dan in de natuur, dat ‘dansberen’ dan wel uit
het straatbeeld in Europa zijn verdwenen, maar er nog altijd beren in piepkleine kooien bij benzinestations en restaurants zitten
ter vermaak van de klanten, dat de laatste jaren steeds meer neushoorns sneuvelen vanwege hun hoorn, dat de ijsbeer een
uitstekende zwemmer is, maar dat er nu regelmatig dieren een verdrinkingsdood sterven omdat het noordpoolijs verdwijnt. De
gebruikelijke ellende rond de natuur allemaal. Maar weet u ook dat het mogelijk is schaapskuddes te beschermen tegen beren en
wolven met de hulp van herdershonden, dat olifanten buiten akkertjes van de boeren gehouden kunnen worden dankzij bijen, dat
chimpansees vallen onklaar weten te maken zodat de familie er veilig langs kan?
Daar gaat het om. Daar doen de leden van de GlobeGuards het voor. Natuurbeschermers die uit puur idealisme de grote uitdaging
aangaan: in het verre buitenland, in oerwouden, op taiga’s en woeste baren zorgen wij met hulp van lokale vrienden dat bedreigde
plant- en diersoorten niet ten onder gaan. Kleinschalig, met beperkte middelen en vrijwel zonder strijkstok wordt er veel bereikt.
Zonder geld lukt dat niet. Financiële ondersteuning blijft nodig niet alleen om soorten als gieren, bultruggen, tijgers of cheeta’s van
de ondergang te redden, maar ook om bossen te behouden of koraalriffen te beschermen.
Daarom organiseert GlobeGuards ieder jaar op 4 oktober de Dag van de Natuur. Een van die zeldzame momenten waarop u als
aardbewoner concreet kunt bijdragen aan kleinschalige internationale natuurbescherming met grootse resultaten. U slaat daarmee
twee vliegen in één klap: u helpt de natuur in stand te houden en trakteert uzelf en uw relaties op een unieke natuurervaring.
De organisaties binnen GlobeGuards stellen voor de veiling waardevolle natuurbelevenissen ter beschikking. Wordt beschermengel
van een heilig bosje in Guinee Bissau, wees aanwezig bij de opening van het reuzenpanda verblijf in Ouwehands Dierenpark of ga
drie dagen schubdieren redden in Vietnam. Stuk voor stuk unieke belevenissen die het de moeite waard maken flink mee te bieden
op deze veiling.
Namens alle leden van GlobeGuards wens ik u op 4 oktober een
fantastische avond toe met vele bijzondere natuurbelevenissen als
gevolg.
Piet Wit
Voorzitter a.i. GlobeGuards

Eregast
Saba Douglas-Hamilton

Veilingmeester
Willem Reimers
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5 Belevenis
1
Dineren bij
in de
Belize
beren
Drie dagen ineten
Romantisch
natuurreservaat
in Het Berenbos
Shipstern en de lagune van Sarteneja

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen 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 natuurlijk stuk bos, waar de beren
kunnen graven, klimmen, zwemmen, schuilen en spelen. Zo worden de dieren gestimuleerd in hun authentieke gedrag. Bears in Mind
heeft voor de twaalf bruine beren in Het Berenbos het Natuurlijk Voedselprogramma ontwikkeld, waarmee de dieren voedsel krijgen dat
gebaseerd is op hun dieet in het wild. Dat Natuurlijk Voedselprogramma brengt natuurlijk kosten met zich mee; jaarlijks reserveert Bears
in Mind een bedrag van 600 euro per beer voor extra voedingsmiddelen.
De hoogste bieder krijgt een volledig verzorgd romantisch diner voor twee personen in Het Berenbos. Vanaf het uitkijkplatform kunt u
de beren uitstekend observeren, terwijl u geniet van uw heerlijke maaltijd. Geldig op een doordeweekse avond in juli of augustus 2017.

Startbod: € 350 voor 2 personen

6 Als
2
Struinen
de kat door
van huis
de Mangrove
is, dansen de muizen
Leer exclusieve
Een
net zo soepel
bezichtiging
bewegenvan
als de
eenbouw
kat van Burgers’ Mangrove

Met de opbrengst ondersteunt ITCF de uitbreiding met 14.500 hectare van het waardevolle Shipstern Natuurreservaat met zeldzame
mangrovebossen in Belize, een 9.000 hectare groot, zeer gevarieerd natuurgebied met een enorme rijkdom aan bijzondere planten en
dieren, waaronder Bairds tapirs, vijf soorten katachtigen en meer dan 300 soorten vogels.
Als hoogste bieder krijgt u met zes mensen een exclusieve bezichtiging tijdens de bouw van de grootste overdekte mangrove ter
wereld. Koninklijke Burgers’ Zoo zal het Midden-Amerikaanse mangrovelandschap op ingenieuze wijze zo natuurgetrouw en energiezuinig
mogelijk nabootsen. Het doel van dit bouwproject is om de bezoekers de natuur van Belize vanaf lente 2017 ook in Arnhem van heel
dichtbij te laten beleven. U mag als allereerste bezoekers dit nieuwe ecodisplay verkennen, nog tijdens de bouw.
Op een voor de bouwfase geschikt moment en op een dag die ú uitkomt, verkent u onder deskundige leiding van het hoofd technische
dienst Frank Simons en ontwerper Stef van Campen de mangrove in wording. U wordt ontvangen met koffie en gebak, waarna u de
bouwplaats bezoekt. Na een lunch wordt u door een gids van Burgers’ Zoo rondgeleid achter de schermen van de Ocean en langs een
aantal dieren uit Belize, waarna u nog vrij kunt rondwandelen door Burgers’ Zoo.

Startbod: € 500 voor 6 personen

4
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3

Vliegensvlug

Beleef het leven van een F-16 piloot

De opbrengst van dit veilingitem gaat naar Iranian Cheetah Society (ICS). Deze stichting zet zich in Iran in voor o.a. de zeer bedreigde
Perzische panter en Aziatische cheeta. Hun werk is zó baanbrekend dat deze organisatie internationaal al meerdere malen in de prijzen
is gevallen. Met de opbrengsten kan het ICS educatiemateriaal aanschaffen. Ontzettend belangrijk want de overleving van roofdieren ligt
mede in handen van de lokale bevolking van Iran die vaak nog veel vooroordelen heeft over deze dieren.
Het is menig (jongens)droom: F-16 piloot worden. Duizenden sollicitanten per jaar proberen dan ook door de zeer strenge selectie heen te
komen. Slechts een klein percentage van de kandidaten weet echter één van de weinig beschikbare opleidingsplaatsen te bemachtigen.
Wie zijn deze mensen die behoren tot de lucky few? En wat doen ze nu precies voor hun werk? Bestaat hun dagelijkse routine uit vliegen?
Hoe ziet hun uitrusting eruit? Hoe blijven ze in topconditie om de sterke G-krachten de baas te kunnen blijven?
De hoogste bieder loopt een halve dag mee met F-16 piloot Turbo op luchtbasis Volkel. U komt daarbij echt achter de schermen van
deze vliegbasis en krijgt inzicht in het leven van een F-16 piloot. Uiteraard krijgt u van dichtbij een F-16 te zien. U kunt hier zelfs in klimmen.
Natuurlijk gaan we ook naar de vliegbaan om F-16’s te zien opstijgen en dalen. Voor oordopjes wordt gezorgd….. Lunch en drankjes zijn
inbegrepen.

Startbod: € 1200 voor 2 personen

4

Een gierige belevenis

Oog in oog met de gieren van Faia Brava

Het Iberisch schiereiland is hotspot voor natuur in Europa. Er zijn goede mogelijkheden om belangrijke natuur terug te krijgen. Denk aan
vele soorten roofvogels, de Iberische lynx en de wolf, maar ook vele plantensoorten, die alleen daar voorkomen.
De jonge natuurorganisatie Associação Transumância e Natureza (ATN) werkt in Noordoost Portugal aan het beschermen van roofvogels
en hun leefgebied. Ze bouwt aan een groot aaneengesloten reservaat, Faia Brava, en werkt daar vooral aan brandpreventie, herbebossing,
meer water en rewilding. Via donaties, subsidies, productverkoop en ecotoerisme kon ATN tot nu toe bijna 1000 ha aankopen. Ook wordt
er veel aandacht besteed aan educatie en het begeleiden van bezoekers.
Faia Brava heeft nu nog een paar gaten, die snel gedicht moeten worden om het natuurgebied als geheel te kunnen beheren. Alleen
dan kan ATN de roofvogels voldoende bescherming bieden. Stichting Natura Iberica ondersteunt ATN via fondswerving, verkoop van
producten en ecotoerisme. Met iedere € 1.200 kunnen we een hectare aan het gebied toevoegen. Helpt u ATN de laatste puzzelstukken
aan te kopen?
Als hoogste bieder gaat u met bioloog Eduardo in de terreinwagen naar het hart van Faia Brava. Vanuit een schuilhut kunt u soms wel
tachtig vale gieren en aasgieren uitgebreid en van heel dichtbij gadeslaan, bij hun maaltijd van slachtafval. Daarna wandelt u verder met
Eduardo en geniet u afsluitend van een uitgebreide koffie in Hortas de Saboia. Faia Brava is goed bereikbaar vanaf Madrid (400 km),
Lissabon (380 km) of Porto (300 km).

Startbod: € 400 voor 2 personen
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5

Een koninklijk cadeau

In de Savanne van Burgers’ Zoo

De leeuw is de koning van het dierenrijk, maar zijn koninkrijk verdwijnt in hoog tempo. Stichting Leo helpt lokale organisaties bij het
beschermen van de laatste populaties leeuwen. Zij heeft daartoe in 2013 acht leeuwenwachters getraind in Kameroen die actief zijn rond
de vier nationale parken in Noord Kameroen: Waza, Benoue, Bouba Ndjida en Faro. Dit zijn de laatste leefgebieden voor leeuwen en
andere grote zoogdieren in Kameroen. In januari 2016 is er een nieuw team van leeuwenwachters opgeleid en werkzaam in Sena Oura
National Park in Tsjaad. De leeuwenwachters maken maandelijks tochten in en rondom de parken om sporen van leeuwen en andere
grote roofdieren te volgen. Ook helpen zij dorpelingen om hun vee (beter) 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.
Om het project voort te kunnen zetten, hebben de leeuwenwachters dringend nieuwe materialen nodig: als GPS (150 euro per stuk),
rugtas (20 euro per stuk), mobiele telefoons (150 euro voor 6 stuks), digitale camera’s (300 per stuk) en een motor (600 euro per stuk).
Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat zij hun werk optimaal kunnen blijven doen.
De hoogste bieder krijgt een dag in Koninklijke Burgers’ Zoo aangeboden, met een rondleiding achter de schermen bij de dieren van
de savanne en uiteraard ook bij de leeuwen. U wordt ontvangen met koffie en gebak, en na een lunch kunt u nog vrij rondwandelen door
Burgers’ Zoo.

Startbod: € 550 voor 8 personen

8

6

Sporen, speuren en spanning met BMS Travellers

Negen dagen in het spoor van de wilde honden

Het in 1992 opgerichte Painted Dog Conservation 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. Speciaal getrainde eenheden verwijderen dagelijks duizenden strikken en houden regelmatig stropers aan.
Als hoogste bieder krijgt u met deze 9-daagse reis naar het Painted Dog Conservation Project in Zimbabwe, niet alleen de mogelijkheid
om de Afrikaanse wilde honden te bewonderen maar ook 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 net
geopende 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. Op de internationale vlucht en de maaltijden in het Kingdom hotel na is het een volledig
verzorgde reis.

Startbod: € 2500 voor 2 personen, € 4300 voor 4 personen
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7

Bushbelevenis

8

Word beschermengel van een heilig bosje

Diner voor acht in de Bush van Burgers’ Zoo

En zorg dat de chimpansees rustig kunnen slapen

Future For Nature ondersteunt jonge, getalenteerde en ambitieuze natuuronderzoekers ten bate van de bescherming van wilde dieren,
planten en bescherming van de natuur in het algemeen.

In de smalle valleien die de savanne van de Boé in zuidoost Guinee Bissau doorsnijden, leeft een populatie van ruim 700 chimpansees.
Door de toenemende bevolkingsdruk staat hun leefgebied sterk onder druk. De enige plekken die ontzien worden zijn de heilige bosjes,
de laatste plukjes natuurbos op ecologisch belangrijke plaatsen zoals rond waterbronnen. Ze vormen bij elkaar een netwerk van
toevluchtsoorden voor het vele wild dat in het gebied leeft.

Als hoogste bieder hoeft u niet naar de echte jungle om de geluiden te horen. In de Bush van Koninklijke Burgers’ Zoo waan je je ver
van huis, in een indrukwekkend oerwoud. Deze plek komt nog meer tot zijn recht als het stil en donker is. Dan laten veel dieren van zich
horen. Prachtige geluiden en een bijzondere sfeer.
Wilt u daarvan genieten onder het genot van een heerlijk diner? Dat kan. Voor één avond kunt u met acht personen dineren in de Bush.
De plek is helemaal voor u.
Tijdens het eten (of daarna) kunt u zelf bepalen welk project, dus welke Future For Nature-winnaar, u met uw donatie het liefst wilt steunen.
Natuurlijk denken wij graag met u mee.

Startbod: € 1000 voor 8 personen

Onder de jeugd in de Boé is het respect voor tradities niet altijd meer vanzelfsprekend, daarom besteedt Chimbo bijzondere aandacht
aan de bescherming van de heilige bosjes. Wij doen dit samen met de door ons ingestelde CVV’s: Dorpscomités van Waakzaamheid, die
actief patrouilleren in het gebied rond hun dorp om te zorgen dat de natuur niet verloren gaat.
Als bieder wordt u beschermengel van zo’n heilig bosje. Chimbo sluit namens u een contract af met de eigenaar van het heilige bosje
om het de komende vijf jaar actief te beschermen. De eigenaar krijgt een fiets en een telefoon ter beschikking, waarmee hij bij problemen
en illegale activiteiten Chimbo en de autoriteiten te hulp kan roepen. Chimbo plaatst een camera-val bij het bosje en zorgt dat de beelden
van de camera geanalyseerd worden. Uw naam zal op een bord bij de ingang van het heilig bosje worden geplaatst en u wordt in contact
gebracht met de eigenaar en het CVV waar het bosje onder valt.

Prijs per bosje: € 1000

10
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9

Verwildering bij de buren

10

Op safari in Faia Brava

Een dag bij de oehoe’s net over de grens in Duitsland

Voor meer wilde natuur in Portugal

In Duitsland, net over de oostgrens van Nederland, is iets bijzonders aan de hand. Het platteland is er rustig en er waait een verwilderende
wind. De eerste wolven sluipen er al snuffelend aan onze grenzen rond en sinds een tijdje is er ook een ander indrukwekkend dier en
terugkerende wildernis-indicator neergestreken. De oehoe, ’s werelds grootste uil, broedt er succesvol en in toenemende mate, mede door
toedoen van de mens. En achter elk indrukwekkend dier steekt een formidabele onderzoeker. Hans Hasper is een oehoe-onderzoeker
extraordinair. Vol met passie en humor volgt hij de oehoe-paren op de voet en legt daarmee ook andere interessante bevindingen over
een verwilderend Duits platteland vast. Tevens is hij beschermheer van de uilen en overlegt met lokale landgebruikers hoe ze verstoring
van de uilen kunnen vermijden. De Rewilding Foundation steunt hem graag in zijn onderzoek. De veilingopbrengst gaat naar de aanschaf
van cameravallen waarmee hij de broedbiologie van meerdere oehoe-paren goed kan volgen.

Het Iberisch schiereiland is hotspot voor natuur in Europa. Er zijn goede mogelijkheden om belangrijke natuur terug te krijgen. Denk aan
vele soorten roofvogels, de Iberische lynx en de wolf, maar ook vele plantensoorten, die alleen daar voorkomen.

De hoogste bieder krijgt een uitgelezen kans om oehoe’s in het wild te zien. Hij reist op eigen gelegenheid naar de wonderlijke wereld
in de cultuurwildernis net over de grens in Duitsland. Twee personen kunnen dit beleven op een dag in april of mei 2017, samen met de
extraordinaire oehoe-onderzoeker Hans Hasper. Een schitterende belevenis.

Startbod: € 100 voor 2 personen

De jonge natuurorganisatie Associação Transumância e Natureza (ATN) werkt in Noordoost Portugal aan het beschermen van roofvogels
en hun leefgebied. Ze bouwt aan een groot aaneengesloten reservaat, Faia Brava, en werkt daar vooral aan brandpreventie, herbebossing,
meer water en rewilding. Via donaties, subsidies, productverkoop en ecotoerisme kon ATN tot nu toe bijna 1000 ha aankopen. Ook wordt
er veel aandacht besteed aan educatie en het begeleiden van bezoekers.
Faia Brava heeft nu nog een paar gaten, die snel gedicht moeten worden om het natuurgebied als geheel te kunnen beheren. Alleen
dan kan ATN de roofvogels voldoende bescherming bieden. Stichting Natura Iberica ondersteunt ATN via fondswerving, verkoop van
producten en ecotoerisme. Met iedere € 1.200 kunnen we een hectare aan het gebied toevoegen. Helpt u ATN de laatste puzzelstukken
aan te kopen?
Als hoogste bieder wordt u wakker midden in de natuur, in een lux tweepersoonsbed met alle comfort en een uitgebreid ontbijt. In Faia
Brava gaat dit jaar het exclusieve Starcamp open, een echte safari-ervaring in de wildernis met prachtig uitzicht op de Côa Vallei. De gids
van ATN biedt u een exclusieve excursie naar het nieuwe gebied dat met uw steun is verworven. Faia Brava is goed bereikbaar vanaf
Madrid (400 km), Lissabon (380 km) of Porto (300 km).

Startbod: € 600 voor 2 personen
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Beren observeren in Finland

12

Dineren voor dolfijnen

Geheel verzorgd de wildernis in

in de duinen bij Bergen aan Zee

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen 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 2 hectare groot natuurlijk stuk bos, waar de beren
kunnen graven, klimmen, zwemmen, schuilen en spelen. Zo worden de dieren gestimuleerd in hun authentieke gedrag. Bears in Mind
heeft voor de 12 bruine beren in Het Berenbos het Natuurlijk Voedselprogramma ontwikkeld, waarmee de dieren voedsel krijgen dat
gebaseerd is op hun dieet in het wild. Dat Natuurlijk Voedselprogramma brengt natuurlijk kosten met zich mee; jaarlijks reserveert Bears
in Mind een bedrag van € 600,- per beer voor extra voedingsmiddelen.

Op Pico, een van de mooiste eilanden van de Azoren, wil Nova Atlantis al het nodige doen om daar de bedreigde Risso’s dolfijnen te
beschermen. Daarvoor voeren zij een wetenschappelijk onderzoeksprogramma uit waarbij de dieren op zee gevolgd worden om hun
sociale gedrag en onderlinge verwantschap in kaart te brengen. Daarmee wil Nova Atlantis de lokale autoriteiten aantonen dat er meer
beschermende maatregelen nodig zijn. Tegelijkertijd geeft de stichting voorlichting en educatie aan toeristen en aan de bevolking. In
samenwerking met lokale ondernemers proberen zij met ecotoerisme de economie van het eiland te versterken.

De hoogste bieder gaat op een geheel verzorgde reis (voor 2 personen) naar de Wild Brown Bear Lodge in Finland. Vanuit deze
afgelegen lodge, middenin de uitgestrekte taiga wouden, kunt u enkele nachten beren spotten vanuit observatiehutten. Ook veelvraten,
wolven en arenden leven in dit gebied. De reis omvat alle transfers, inclusief de vlucht van Schiphol naar Kajaani en vice versa. In overleg
wordt bepaald in welke maand van het jaar 2017 de reis plaats zal vinden en of het om 4 of 5 dagen gaat. De reis kan worden gemaakt
in de maanden april tot en met september en is mogelijk gemaakt door Sundowner Wildlife Holidays.

Startbod: € 2000 voor 2 personen

14

Als hoogste bieder wordt u virtueel meegevoerd naar de blauwe wateren rondom de Azoren tijdens de donkere dagen na Kerst en
voor Oud en Nieuw. U krijgt een heerlijk biologisch diner aangeboden op een unieke locatie in Noord-Holland en gaat u aan tafel met
enthousiaste natuurbeschermers van Nova Atlantis, die u deze avond zullen bedienen en entertainen. Na afloop van het diner krijgt u een
unieke lezing van dolfijnonderzoeker Dr. Karin Hartman van Nova Atlantis, compleet met videobeelden en de laatste actualiteiten van het
baanbrekende dolfijnenonderzoek naar sociale intelligentie bij de Risso’s dolfijnen op de Azoren.

Startbod: € 700 voor 6 personen
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Amazone aan de Maas
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Een tropische verrassing

Beleef de Amazone op Hollandse bodem

Een dag mee met de dierenarts van Koninklijke Burgers’ Zoo

Sinds 2013 zet Stichting CONCETA Bolivia zich in om een bijdrage te leveren aan de bescherming en het behoud van de Boliviaanse
rivierdolfijn. Dit unieke dier belichaamt de rijkdom van het Boliviaanse Amazonegebied en is een belangrijke schakel in het zoetwater
ecosysteem. Helaas vormen verscheidene menselijke activiteiten een bedreiging voor deze dolfijnensoort (o.a. watervervuiling, de bouw
van waterkrachtdammen en visserij). Naast het vergroten van de kennis (door het uitvoeren van onderzoek) over de rivierdolfijn en de
bedreigingen, richten we ons ook op het geven van voorlichting en educatie.

Met de opbrengst ondersteunt ITCF de uitbreiding met 14.500 hectare van het waardevolle Shipstern Natuurreservaat in Belize, een
9.000 hectare groot, zeer gevarieerd tropisch regenwoud met een enorme rijkdom aan bijzondere planten en dieren, waaronder Bairds
tapirs, vijf soorten katachtigen en meer dan 300 soorten vogels.

De opbrengst van de veiling zal worden gebruikt voor het opzetten van een voorlichtings- en educatieprogramma, gericht op het
informeren van de lokale bevolking en toeristen. Met voorlichtingsmaterialen en lespakketten, schoolbezoeken en workshops willen we
mensen bewust maken van het belang van rivierdolfijnen in een gezond ecosysteem en zo het draagvlak en de inzet voor de bescherming
van deze dieren vergroten.
De hoogste bieder wordt uitgenodigd om de Amazone te beleven op Hollandse bodem. Met uw gezin wordt u in Diergaarde Blijdorp
ontvangen met koffie en gebak waarna u wordt rondgeleid door een vrijwilliger in de Vlindertuin Amazonica. U krijgt de mogelijkheid
piranha’s en andere vissen te voeren en te leren over het kweken van vlinders. Vervolgens zal de tocht u verder leiden door de dierentuin
waar u kennis zal maken met andere interessante dieren uit de Amazone. De belevenis zal worden afgesloten met een uitgebreide lunch
waarna u zelf de dierentuin verder kan bezichtigen. Voor mee naar huis krijgt u een tas met Boliviaanse producten.

De hoogste bieder gaat een dag mee met een dierenarts in Burgers’ Zoo. U wordt hiervoor met z’n tweeën uitgenodigd, ontvangen met
koffie en gebak, u krijgt een uitgebreide uitleg over het werk van de dierenarts en maakt zijn werk van dichtbij mee. Voor de rest blijft het
een verrassing wat er die dag op het programma staat. Misschien bent u erbij wanneer olifanten dierenartstraining krijgen - zodat ze niet
schrikken van bloed aftappen als dat nodig is - of wanneer van jonge wrattenzwijnen het geslacht wordt vastgesteld. Na een lunch wordt
u rondgeleid door een gids van Burgers’ Zoo achter de schermen van de Ocean. Daarna kunt u nog vrij rondwandelen door Burgers’ Zoo.

Startbod: € 700 voor 2 personen

Startbod: € 250 voor 4 personen
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Protect the pangolin
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Cheetah Colada

Help mee schubdieren redden in Vietnam

Toosten met de SPOTS cocktailbar

De schubdieren zijn de meest bedreigde dieren van de wereld. Hoewel het al lang is verboden staan er in Azië nog regelmatig gerechten
met schubdieren op het menu of worden de schubben gebruikt voor zogenaamde medicinale doeleinden of zelfs sieraden.

Stichting SPOTS zet zich in voor de bedreigde, wilde katachtigen, in het bijzonder cheeta’s, luipaarden en leeuwen. SPOTS ondersteunt
diverse projecten in Afrika en Iran. Daarnaast investeert SPOTS veel in voorlichting in Nederland zelf. Zo organiseert ze jaarlijks een ludiek
evenement waarbij op originele wijze de ‘spots’ op de wilde katten worden gezet. Met de opbrengst van dit veilingsitem kan SPOTS haar
projecten blijven ondersteunen alsmede aandacht genereren voor de wilde, bedreigde katachtigen in Nederland.

Dit charmante dier rolt zich op bij gevaar en de schubben zorgen ervoor dat zelfs een tijger het dier niet kan opeten. Echter, voor de
mens is het een gemakkelijke prooi: de stropers hoeven het ‘opgerolde’ schubdier alleen maar op te pakken. Thai Van Nguyen, een van
de Future For Nature Award-winnaars, heeft Save Vietnam’s Wildlife opgericht om de schubdieren te redden. Met zijn educatiecentrum
vertelt hij de bezoekers alles over deze dieren. En daar worden ook schubdieren die uit handen van stropers zijn gered, liefdevol verzorgd
tot zij terug kunnen keren in het wild.

De hoogste bieder krijgt gedurende 2 uren zijn eigen Brullende cocktailbar, beschikbaar gesteld door Business &, inclusief 50 cocktails.
Cheetah Colada, Roaring Lemon, Lazy Lion, Mai Tiger, Martini on the Spots. Wie wil er nou niet een eigen cocktailbar. Voor een groot
of klein feestje op locatie of in de achtertuin. Voor uw bedrijfs- of privé-feest, deze mobiele bar is overal inzetbaar. Met deze brullende
cocktails maak je van elke gelegenheid een bijzondere ervaring.

Als hoogste bieder trekt u met twee personen drie dagen het veld in met Thai Van Nguyen. U werkt mee met de verzorging van de
schubdieren en gaat mee met het terugzetten van deze dieren in het wild. Deze ervaring is onder de deskundige begeleiding van Thai en
zijn team.

Bij een bod van € 1.000 of meer kunnen twee modellen van PromoVision Models in katachtige kostuums drie uur lang de avond extra
schwung geven.

De reiskosten naar Vietnam en hotelovernachtingen zijn niet inbegrepen.
Periode: in 2017 in overleg met Thai Van Nguyen.

Startbod: € 800

Startbod: € 1500 voor 2 personen
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Een echte Chimp aan de muur
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Je eigen wilde hond

Onthulling in uw huiskamer

Volg een Afrikaanse wilde hond op afstand

Voor het Snare Removal Programma beschikt het Jane Goodall Instituut over een team van speciaal getrainde Oegandese spoorzoekers.
De taak van dit team is het verwijderen van vallen uit het bos en het met behulp van gps-systemen in kaart brengen van de gebieden waar
stropers actief zijn. De vallen zijn veelal ijzerdraad stroppen die “snares” worden genoemd. Deze snares worden geplaatst op wildpaden
en zijn bedoeld om dieren als duikers en bushpigs te vangen. Vergeten snares blijven achter in het bos en zijn een groot gevaar voor
chimpansees. Hoewel snares meestal niet dodelijk zijn voor chimps, kunnen ze wel ernstige verwondingen teweegbrengen.

Het in 1992 opgerichte Painted Dog Conservation 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. Liepen
er honderd jaar geleden nog 500.000 Afrikaanse wilde honden door Afrika, vandaag de dag zijn dat er nog maar 5000. De grootste
bedreiging vormt de mens, jaarlijks sterven er veel dieren in strikken en door aanrijdingen.

In samenwerking met het Kibale Chimpanzee Project zorgt het Jane Goodall Instituut voor de aanwezigheid van een team getrainde
spoorzoekers die dagelijks snares verwijderen en de gedragingen van stropers in kaart brengen. Door de werkzaamheden van het snare
removal team worden niet alleen snares verwijderd waardoor er minder slachtoffers vallen. Door het in kaart brengen van de routes die
stropers afleggen, kan er veel effectiever worden opgetreden door de National Forestry Authorities die verantwoordelijk zijn voor de
wethandhaving. Met uw donatie zorgt het Jane Goodall Instituut voor een optimaal functionerend Kibale snare removal team.

Als bieder volgt u uw wilde hond en de groep gedurende een jaar. Welke route volgen ze in droge- en regentijd? Blijven ze op één plaats
en is het tijd voor gezinsuitbreiding? Of trekken ze toch verder door concurrentie van o.a. leeuwen en hyena’s? Met uw steun krijgt u op al
deze vragen antwoord. We bieden vijf halsbanden (inclusief verdoving en monitoring van de honden) van € 750 om vijf groepen Afrikaanse
wilde honden 365 dagen te kunnen volgen en beschermen.

Prijs: € 750

Als hoogste bieder verrast u uw vrienden met een unieke natuurbehoudslezing door de voorzitter van het Jane Goodall Instituut
Nederland over het werk van het Kibale Snare Removal Project in Oeganda en onthult u in aanwezigheid van alle aanwezigen een echte
Chimp bij u thuis aan de muur.

Startbod: € 700
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Een streepje voor
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Olifantennagels vijlen

Bij de tijgers van Burgers’ Zoo

En meer, met Marjo Hoedemaker in Dierenpark Amersfoort

Stichting Tigris zet zich in voor het behoud van de Siberische tijger, ook wel Amoertijger genoemd, waarvan er nog ongeveer 400 van
leven in de bossen in het grensgebied tussen Rusland en China. De grootste bedreiging vormen stropers, die geregeld tijgers doden. Eén
van de belangrijkste projecten waar Stichting Tigris samen met partners in Rusland aan werkt, is het verbeteren van antistroop-patrouilles
in de vier belangrijkste tijgerreservaten. Het totale oppervlak van de reservaten bedraagt ongeveer 8.000 vierkante kilometer, oftewel 20%
van Nederland. Tigris registreert via GPS elke route die de patrouilles afleggen.

De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF), zet zich met name in Sri Lanka al ruim 15 jaar in om het leven van mens en dier
dragelijker te maken. Het zogenaamde ‘human elephant conflict’, waar zowel mens als dier het slachtoffer van zijn, speelt op dit eiland
een grote rol.

Elk reservaat ontvangt per maand 1200 dollar als bijdrage aan de kosten van patrouilles en 1500 dollar aan beloningen voor de best
presterende rangers. Deze aanpak blijkt zeer succesvol; zowel de patrouille-inspanningen als de resultaten zijn omhoog geschoten. Voor
de strijd tegen stropers is meer en nieuw materieel nodig.
De hoogste bieder krijgt een streepje voor, een dag voor zes personen in Koninklijke Burgers’ Zoo aangeboden. Met de verzorger van
de tijgers neemt u een kijkje achter de schermen van het tijgerverblijf. Na een pauze met koffie en gebak, bezoekt u met een gids van
Burgers’ Zoo de andere vier soorten katachtigen van het dierenpark: leeuwen, cheeta’s, rode lynxen en panters. Na een lunch kan uw
groep op eigen gelegenheid door het park lopen.

MHEF ondersteunt voorlichtingsprojecten op scholen, met arbeidskosten en materiaal, het bouwen van een brug en een gemeenschapshuis
en het bouwen van tijdelijke en vaste elektrische omheiningen ter bescherming van oogsten en dorpen. Op dit moment loopt het project
van het dempen van ongebruikte mijnputten, waar veel olifanten in verongelukken.
De hoogste bieder krijgt niet alleen een rondleiding over dieren, maar komt ook achter de schermen, om het reilen en zeilen van een
dierentuin te bekijken. Daarbij zijn zeker ook een aantal zeer speciale ‘close encounters’, die u uw leven niet zult vergeten. Natuurlijk krijgt
u ruime gelegenheid tot filmen of fotograferen, van het dierenhospitaal tot hoe krijg je een olifant zover, dat hij zijn nagels laat vijlen.

Startbod: € 500 voor 10 personen

Startbod: € 550 voor 6 personen

22

Catalogus Dag van de Natuur!

23

21

Adopteer een student
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Drones en flippers

Met proeverij en rondleiding op het Wagenings Wijngoed

Speur de Oosterschelde af naar bruinvissen

Meer dan ooit tevoren gaat het bij internationale natuurbescherming om persoonlijke passie van professionals. Elk jaar weer staan er
nieuwe studenten op. Aan het eind van hun studie zijn ze gegrepen door de noodzaak om in beweging te komen en het verschil te maken
voor onze natuur. Via een laatste stage of onderzoek bereiden ze de weg voor naar hun professionele loopbaan. Ze denken opnieuw na
over oplossingen en komen vaak met originele onderzoeksvoorstellen. In deze fase staan sponsoren nog niet in de rij.

Op Pico, een van de mooiste eilanden van de Azoren, wil Nova Atlantis al het nodige doen om daar de bedreigde Risso’s dolfijnen te
beschermen. Daarvoor voeren zij een wetenschappelijk onderzoeksprogramma uit waarbij de dieren op zee gevolgd worden om hun
sociale gedrag en onderlinge verwantschap in kaart te brengen. Daarmee wil Nova Atlantis de lokale autoriteiten aantonen dat er meer
beschermende maatregelen nodig zijn. Tegelijkertijd geeft de stichting voorlichting en educatie aan toeristen en aan de bevolking. In
samenwerking met lokale ondernemers proberen zij met ecotoerisme de economie van het eiland te versterken.

FONA wil juist deze aankomende professionals de helpende hand bieden. Goede onderzoeksvoorstellen verdienen een steun in de rug:
met aandacht voor de opzet, door het verbinden van netwerken én met financiële ondersteuning. U kunt helpen het verschil te maken
door het onderzoek van een student te adopteren. Doet u mee?
Wat krijgt u als bieder?
Wij koppelen uw bijdrage aan een concreet onderzoek en informeren u over de voortgang. Daarnaast bieden we u een verzorgde
ontmoeting met de studenten aan op het Wagenings Wijngoed. U krijgt een rondleiding van Wijngaardenier Ester Schoenmaker.
Haar verhaal gaat over biologische productie, biodiversiteit en over sociale betrokkenheid in de wijngaard, de drie zuilen waarop ook
natuurprojecten rusten. Samen met studenten proeft u diverse wijnen en komt ondertussen veel te weten over hun drijfveren en al het
mooie werk waar ze mee bezig zijn.

In 2016 is de drone voor de eerste keer ingezet voor het onderzoek naar dolfijnen.
Als hoogste bieder gaat u op pad met dolfijnonderzoeker Dr. Karin Hartman van stichting Nova Atlantis om de fijne kneepjes van het
besturen van een drone te leren voor het dolfijnonderzoek. U ontmoet Karin Hartman bij de Oosterschelde, waar de kans groot is dat u
met behulp van de drone onze eigen Nederlandse kustdolfijn, de bruinvis, zal kunnen waarnemen. Voor koffie en gebak wordt gezorgd.

Startbod: € 550 voor 2 personen

Prijs: € 750 per student
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De zeekoeien van stal
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Maiden voyage

Als VIP bij een bijzondere verhuizing

Vaar mee met de allereerste tocht van de Sea Rangers

Met de opbrengst ondersteunt ITCF de uitbreiding met 14.500 hectare van het waardevolle Shipstern Natuurreservaat in Belize, een
9.000 hectare groot, zeer gevarieerd natuurgebied met een enorme rijkdom aan bijzondere planten en dieren, waaronder de Bairds tapir,
vijf soorten katachtigen, meer dan 300 soorten vogels én zeekoeien.

Future For Nature-winnaar Wietse van der Werf startte in Rotterdam de Sea Ranger Service, ‘s werelds eerste maritieme rangerdienst.
De 50.000 euro die hij heeft gewonnen met de Future For Nature Award 2016 investeert hij onder andere in het opleiden van werkloze
Rotterdamse jongeren tot ‘zeewachters’. Op het nieuwe schip van de Sea Rangers zullen zij helpen beschermde gebieden op zee te
handhaven en koraalriffen te restaureren.

Als hoogte bieder bent u in het voorjaar van 2017 met twee personen exclusief als VIP’s aanwezig bij de verhuizing van de zeekoeien
van de Bush naar de nieuwe Mangrove. In dit gloednieuwe ecodisplay zullen de vriendelijke reuzen nog beter tot hun recht komen! De
verhuizing van de ongeveer 300 kilo zware zeekoeien is een spannende operatie. Afgezien van mogelijk aanwezige pers ben u de enige
buitenstaander die mee mag kijken, onder deskundige begeleiding. Voor de rest is het nog een verrassing wat er die dag in Burgers’ Zoo
op het programma staat.

Startbod € 550 voor 2 personen

26

Als hoogste bieder bent u erbij: in september 2017 wordt het eerste zeewaardige patrouilleschip van de Sea Rangers in de Rotterdamse
haven te water gelaten. Het zal een groot spektakel gaan worden met optredens, theater en ondersteuning van vele bekende Nederlanders.
U vaart mee met deze bijzondere eerste tocht tussen de VIP’s en ontmoet u natuurlijk ook Wietse van der Werf persoonlijk.

Startbod: € 1000 voor 2 personen
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DIERecteur voor een dag
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Adopteer een Bushcamp scholier

En zorg voor groentetuintjes in Zimbabwe

En draag bij aan natuurbehoud in Kameroen

Door de aanhoudende droogte is er ernstige hongersnood in grote delen van Zimbabwe. Oogsten zijn mislukt. Dit heeft meer stroperij
tot gevolg. Dat is een relatief makkelijk alternatief om aan voedsel te komen. Maar meer stroperij leidt direct tot minder wilde honden.

Stichting Leo heeft in 2015 een zeer succesvol Childrens Bushcamp gehouden in Bénoué Nationaal Park in Kameroen. Na dit grote
succes is er behoefte om dit Childrens Bushcamp jaarlijks te laten terugkeren om de jonge generatie kennis te laten maken met het belang
van natuurbehoud. U kunt hier een bijdrage aan leveren.

Een van de oplossingen van het Painted Dog Conservation project om het stropen tegen te gaan is het aanleggen van groentetuinen, die
worden bijgehouden door de vrouwen in het dorp. Door het plaatsen van waterputten, het aanleren van speciale manieren van verbouwen
en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen zijn de vrouwen in staat voedzame groenten voor henzelf en hun familie te verbouwen
en kunnen zij wat overblijft verkopen op de lokale markt, zodat er niet gestroopt hoeft te worden. De opbrengst van uw bod zal gebruikt
worden voor zaden, waterleidingen en hekwerk.
Als hoogste bieder bent u samen met uw assistent voor één dag directeur van Koninklijke Burgers’ Zoo. Wie heeft er nooit eens over
gedroomd om de directeur van een dierentuin te zijn? Lekker waggelen met de pinguïns, slingeren met de chimpansees of ? Alex van
Hooff, DIERecteur van Burgers’ Zoo, deelt zijn baan graag een keer met u. Deze dag leert u veel over het leiden van een groot bedrijf en
doet u unieke ervaringen op: Hoe maak je een aquarium met haaien schoon? Wat te doen als er een dier ontsnapt?

Startbod € 250 voor 2 personen

Het Bénoué complex is één van laatste leefgebieden voor leeuwen en andere grote zoogdieren in West en Centraal Afrika. Ook hier
zijn veel menselijke activiteiten die schade toebrengen aan de dieren en hun habitat. Om de lokale bevolking bewust te maken van het
belang van behoud van de natuur, is het van groot belang de jonge generatie enthousiast te maken. Hiervoor zullen Childrens Bushcamps
worden georganiseerd om de kinderen die rond Bénoué wonen op een speelse manier kennis te laten maken met de natuur. In een week
tijd willen we 250 kinderen lessen geven over ecosystemen, de herbivoren en carnivoren, en de planten in hun gebied. Naast klassikale
lessen zullen de kinderen ook zelf op onderzoek gaan in de natuur.
Om een Childrens bushcamp te kunnen organiseren in 2017, hebben wij een financiële bijdrage nodig van € 5000. Door een of meer
scholieren te adopteren zorgt u ervoor dat meer kinderen zich bewust worden van de noodzaak om hun natuurlijke rijkdom te beschermen.
Iedere adoptant draagt bij aan natuurbehoud in Kameroen en ontvangt een prachtig geïllustreerd jubileumboek van twintig jaar
onderzoekssamenwerking in Kameroen.

Prijs: € 200
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Als VIP bij de reuzenpanda’s

Bij de opening van hun verblijf in Ouwehands Dierenpark

GlobeGuards wil haar leden ook het komende jaar weer zo goed mogelijk ondersteunen bij fondsenwerving, kennisvergaring en
optimalisering van de kwaliteit van hun projecten. Voor de financiering van diverse activiteiten die hiertoe worden georganiseerd, heeft
GlobeGuards extra inkomsten nodig. Zo blijft het lidmaatschapsgeld laag en kunnen onze leden, de kleine natuurbeschermingsorganisaties,
meer middelen en energie blijven steken in de succesvolle kleinschalige projecten die zij over de hele wereld uitvoeren.
Ouwehands Dierenpark biedt u voor dit laatste bod, als klap op de vuurpijl, twee VIP-kaartjes voor de opening van het schitterende
verblijf, waar u de reuzenpanda’s vanaf dat moment kunt bewonderden.

Kunst voor de natuur

1

Op de Dag van de Natuur zullen ook dit jaar buiten de catalogus om verschillende kunstvoorwerpen worden geveild
•
•
•

Schitterende natuurfoto’s van Erik van Dijk ten bate van GlobeGuards
Een houtsculptuur van Otto Koedijk ten bate van GlobeGuards
Willem Reimers, de veilingmeester, zal zoals in voorgaande jaren, ook ten bate van de GlobeGuards, weer sierlijke eigen creaties van
natuurstenen aanbieden.

Amerikaanse bieding
Waarbij steeds met 25 euro wordt opgeboden, ieder bod
telt en door de bieder wordt betaald, de laatste bieder de
‘hoogste’ is en iedereen die nog geld over heeft, ook degenen
met een wat kleinere beurs, de kans heeft deze bijzondere
belevenis mee te maken.

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 2018 en worden in overleg met u als hoogste
bieder voor die tijd gerealiseerd. Als een afspraak voor
die tijd niet kan worden gemaakt, vervalt het recht op deze
wederdienst van het door u ondersteunde project.
30

Wie zijn de GlobeGuards?

Alle leden van GlobeGuards (voorheen FIN, Federatie voor Internationale Natuurbescherming) zijn helden van kleine natuurbeschermingsorganisaties. De projecten waar zij aan werken zijn klein, overzichtelijk en worden uitgevoerd op uiterst efficiënte wijze. 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 25 GlobeGuards 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 driegangen-diner 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. Reserveer daarvoor uw eigen tafel.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats, meld u dan zo snel mogelijk aan via www.globeguards.nl/contact
In deze catalogus vindt u alle ter veiling aangeboden natuurbelevenissen; in alle rust kunt u alvast bepalen op welke items u wilt gaan
bieden.
Voor nadere informatie neemt u contact op met
Triple E, de organisatie achter Landschapsveilingen,
via www.globeguards.nl/contact of Simone Blok
info@globeguards.nl of T 06-5507 9407

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

Het drukwerk van deze catalogus is GlobeGuards aangeboden door All for Nature Travel
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