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Onlangs was het groot in het nieuws. De wereldbevolking zal in 2023 de 8 miljard passeren en in 2050 bijna 10 miljard zal bedragen. Meer 
dan de helft van die groei zal plaats vinden in Sub-Sahara Afrika. De menselijke footprint op de aarde wordt steeds groter en de effecten 
desastreuzer. Klimaatverandering en migratie staan dagelijks in de krant maar die menselijke footprint heeft ook een enorme en steeds 
grotere invloed op de natuur. Veel soorten en natuurgebieden staan onder een hevige druk die alleen maar zal toenemen. Het tempo 
waarin plant- en diersoorten uitsterven lag in de afgelopen eeuw honderd maal hoger dan in de tijd waarin de natuur nog nauwelijks werd 
verstoord door de mens. 

Overal op aarde is die druk op de natuur enorm. In Afrika, dat met China de handen steeds meer ineen slaat voor de ontwikkeling. Maar 
elders is het niet anders met bijvoorbeeld het verdwijnen van de tijger, de orang-oetan en het regenbos. Zelfs de oceanen verwarmen en 
vervuilen en worden overbevist. 

Tot zover het helaas bekende slechte bericht. Maar er zijn ook mooie zaken te melden. 

Grote organisaties zoals Wereldnatuurfonds, GreenPeace en IUCN hebben een belangrijke rol in de natuurbescherming. Maar de kleine 
organisaties verenigd in de GlobeGuards hebben hun eigen onmisbare bijdrage. Ze hebben geen dure staf en richten zich niet op de 
grote thema’s. Ze hebben zeer gerichte acties zoals de specifieke bescherming van roofdieren, de cheetah, de leeuw, de wilde hond 
in Afrika en van gieren en beren in Europa, maar ook van bijvoorbeeld de chimpansee, bonobo en dolfijnen en de bewustwording van 
de bedreigingen van de oceanen. Natuurbeschermers in de tropen worden opgeleid en ondersteund. Ook de GlobeGuards van de 
dierentuinen zetten zich in voor die bewustwording en het stimuleren van acties in de landen zelf. GlobeGuards zijn idealisten die veel van 
hun vrije tijd stoppen in hun missie. En daar is meer dan ooit behoefte aan. 

GlobeGuards werken kleinschalig, met beperkte middelen en vrijwel zonder dat er iets aan de strijkstok blijft hangen wordt er veel 
bereikt. Zonder geld lukt dat niet. Financiële ondersteuning blijft nodig. Daarom organiseert GlobeGuards ieder jaar op 4 oktober de 
Dag van de Natuur. Dit is een van die zeldzaam mooie momenten waarop u concreet kunt bijdragen aan de kleinschalige internationale 
natuurbescherming met grootse resultaten. U slaat daarmee twee vliegen 
in één klap: u helpt de organisaties binnen GlobeGuards en daarmee 
natuur in stand te houden en u trakteert uzelf en uw relaties op een unieke 
natuurbelevenis met een GlobeGuard. Voor eenieder is er wel iets om op te 
bieden zoals een duik in de Grevelingen, met een fluisterboot in Waterland, 
in het spoor van de wilde honden, wilde katten of op zoek naar bruine 
beren, adopteer een leeuw, een heilig bos of ga op reptielenexpeditie of 
verwerf een ouderwets dierentuinbord.

Namens alle leden van GlobeGuards wens ik u op 4 oktober een fantastische 
avond toe met vele bijzondere natuurbelevenissen als gevolg.

Ton van der Zon, voorzitter GlobeGuards

Veilingmeester 
Willem Reimers

Voorwoord
Ton van der Zon, voorzitter GlobeGuards

1 Spot the cat Sponsor een cameraval en ontvang unieke beelden uit de wildernis Spots
2 Op pad voor de schildpad Een reptielen expeditie in Burgers’ Zoo FFN
3 Een drone die uitkomt Een drone les boven de duinen bij Bergen aan Zee Nova Atlantis
4 Verken de parels van Belize Een uitgebreide reis naar het Shipstern Reservaat ITCF
5 Je eigen wilde hond Volg een Afrikaanse wilde hond op afstand PDC
6 Natuurlijke innovatie Een cursus over biomimicry Rewilding Foundation
7 Een aanstekelijke passie  Ondersteun de nieuwe generatie natuurbeschermers FFN
8 De toekomst in een kopje thee Een high tea met Dr. Jane Goodall JGI
9 Sporen, speuren en spanning Negen dagen in het spoor van de wilde honden PDC
10 Verken de grootste overdekte mangrove Exclusieve rondleiding in Burgers’ Zoo na sluitingstijd ITCF
11 Get in trance met de big cats Beweeg mee op de tunes van ‘Lions in the wild’ Spots
12 Fluisteren in Waterland Een tocht met fluisterboot bij Theetuin Overleek Nova Atlantis
13 Adopteer een student Ervaar 1000 jaar natuurgeschiedenis op de Heuvelrug FONA
14 In de voetsporen van een koning Adopteer een leeuw in Nairobi National Park Leo
15 Een nachtje onder de sterren Vanuit het luxe Starcamp in Faia Brava Natura Iberica
16 Word beschermengel van een heilig bosje Want een chimpansee heeft eten en een plek om te slapen nodig Chimbo
17 Ontdek Boé voordat toeristen het doen Met Alex van Hooff en Tamara C. Borges de Oliveira GlobeGuards
18	 Duiken	voor	de	Boliviaanse	rivierdolfijn		 Maak een prachtige duik in de Zeeuwse onderwaterwereld Conceta Bolivia
19 Op berensafari in Roemenië Drie dagen in de ongerepte natuur Bears in mind
20 Op kraamvisite bij de olifanten Een avondrondleiding in Dierenpark Amersfoort MHEF
21 CSI in uw achtertuin En breng de lynx terug op de Britse eilanden Rewilding Foundation
22 Up close and personal  Achter de schermen bij Safaripark Beekse Bergen Spots
23 Diner op de golven Met de Sea Rangers FFN
24 Een oogje op de lemuren Exclusieve rondleiding in Apenheul met Iris de Winter FONA
25 Niets menselijks is dieren vreemd  Ontdek uw diergedrag tijdens een workshop in Burgers’ Zoo Lucie Burgers
26 Geen honden met strikjes Valstrikkunst thuis en antistrooptocht in Zimbabwe PDC
27 Grandioos genieten In restaurant Las Palmas van Herman den Blijker  GlobeGuards
 Kunst voor de natuur Kunstvoorwerpen GlobeGuards

Veilingitems
No. Veilingitem  Natuurbelevenis  Organisatie 

Extra Eregast 
John D. Liu



    

6 Als de kat van huis is, dansen de muizen
Leer net zo soepel bewegen als een kat

5 Belevenis in Belize
Drie dagen in natuurreservaat Shipstern en de lagune van Sarteneja

2 Op pad voor de schildpad
Een reptielen expeditie in Burgers’ Zoo

1 Spot the cat
Sponsor een cameraval en ontvang unieke beelden uit de wildernis

N/a’an ku sê is een stichting die zich in Namibië inzet voor luipaarden, cheeta’s, hyena’s en wilde honden. Deze nog vrij jonge organisatie 
boekt enorm veel successen, voornamelijk omdat ze een goede band hebben opgebouwd met de lokale bevolking. In Namibië leven de 
meeste luipaarden en cheeta’s buiten de beschermde gebieden, op het land van boeren. Het is essentieel om goed contact te hebben 
met deze boeren, omdat zij de roofdieren eerder als een plaag dan een zegen zien. Door dit goede contact slaagt N/a’an ku sê er in om 
boeren ervan te overtuigen roofdieren op hun land te tolereren. 
De opbrengsten van dit veilingitem worden ingezet om cameravallen aan te schaffen. Deze cameravallen worden geïnstalleerd op plaatsen 
waar men verwacht het hoogste aantal dieren vast te leggen. Wanneer een cameraval beweging opmerkt, wordt er een foto gemaakt. Het 
is altijd verrassend om te ontdekken welke dieren er zijn gespot.

Als bieder koopt u uw eigen cameraval. In ruil daarvoor ontvangt u gedurende één jaar, iedere twee maanden unieke beelden gemaakt 
door uw cameraval. Dit is een buitengewone kans om exclusieve foto’s te ontvangen van wilde dieren in hun natuurlijke leefomgeving. 
Soms spectaculair en soms tegenvallend, maar altijd verrassend. 

Prijs per cameraval: € 200 

Shahriar Ceasar Rahman beschermt op bijzondere wijze de Aziatische schildpadden en andere bedreigde soorten in Bangladesh. In 
2015 heeft hij onder andere het School for Conservation programma opgericht, waarmee hij de jacht op de Aziatische reuzenschildpad 
en veertien andere soorten in Bangladesh drastisch heeft verminderd. Daarnaast heeft hij de lokale bevolking de mogelijkheid gegeven 
om hun traditionele ecologische kennis te gebruiken voor natuurbescherming in plaats van te jagen op de lokale bedreigde diersoorten. 
In maart 2017 is Shahriar Caesar Rahman verkozen tot één van de drie winnaars van de prestigieuze Future For Nature Award.

Als hoogste bieder gaat u in Burgers’ Zoo op zoek naar verschillende soorten reptielen, onder begeleiding van een deskundige gids. 
Ook al heeft de Burgers’ Zoo geen Aziatische schildpadden, er zijn wel tal van andere spannende soorten schildpadden, naast varanen, 
slangen en kaaimannen die u gaat ontdekken in de Burgers’ Desert en de Burgers’ Bush. U bent ook aanwezig bij het voederen van de 
kaaimannen. De rondleiding wordt afgesloten met een lunch op het bushterras, waar u gezellig kunt napraten.

Startbod: € 700 voor tien personen
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4 Verken de parels van Belize 
Een uitgebreide reis naar het Shipstern Reservaat

3 Een drone die uitkomt
Een drone les boven de duinen bij Bergen aan Zee

Op Pico, een van de mooiste eilanden van de Azoren, werkt Nova Atlantis er hard aan om 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. Nova Atlantis wil bij de lokale autoriteiten aantonen dat er meer beschermende maatregelen 
nodig zijn. Tegelijkertijd geeft de stichting voorlichting en educatie aan toeristen en aan de bevolking. Sinds 2016 wordt een drone ingezet 
voor het onderzoek naar dolfijnen.

Als hoogste bieder gaat u op pad met dolfijnonderzoeker Dr. Karin Hartman en ervaart u hoe bijzonder het is om zelf een drone te 
besturen. U vliegt boven het prachtige duinlandschap bij Bergen aan Zee, waar we het afgelopen jaar twee bruinvissen hebben gespot. 
Wie weet zit dat er dit jaar ook in! Voor en na de les geniet u van een versnapering in één van de uitstekende etablissementen in Bergen 
of Bergen aan Zee. Wilt u liever een drone vlucht boven uw eigen huis? Dan is dat ook mogelijk (vooropgesteld dat het daar mag!).

Startbod: € 550 voor twee personen

Het International Tropical Conservation Fund (ITCF) is opgericht door Burgers’ Zoo en vlinderpark Papiliorama in Zwitserland. Het ITCF 
beschermt al bijna dertig jaar een natuurgebied in Belize ter grootte van 235 km2 met belangrijke flora en fauna. In dit reservaat bevindt 
zich zowel tropisch droogbos, mangrove als koraalrif. Dieren als jaguars, witlippekari’s, toekans, zeekoeien en verpleegsterhaaien kunt u 
hier tegenkomen.

In Belize is het project inmiddels alom bekend door zijn slagvaardigheid en successen. Zo’n 25 lokale medewerkers, vooral rangers, 
zetten zich dag en nacht in voor natuurbescherming. Dit gebeurt onder meer door het uitvoeren van patrouilles, de nakweek van de 
bedreigde Amerikaanse mahoniebomen en het betrekken van de lokale bevolking in het project.

Als hoogste bieder ontvangt u een uitgebreid projectbezoek voor twee personen aan het prachtige Shipstern Reservaat in Belize. 
Sinds 2017 vinden er exclusieve en kleinschalige groepsreizen plaats met maximaal 9 deelnemers. Deze 15 daagse reizen worden door 
Constanze Mager begeleid, biologe van Burgers’ Zoo en ITCF bestuurslid. Tijdens de reis kunt u onder andere leguanen spotten vanuit 
een kano, snorkelen in de mangrove en bij het tropisch koraalrif, brulapen observeren, op zoek gaan naar wilde zeekoeien en wandelen 
door het mangrove- en tropenbos. Ook bezoekt u de beroemde Maya tempels van Lamanai en de fraaie dierentuin bij Belize City. 

De beste reistijd naar Belize is februari/maart. Voor de groepsreis in 2018 (of naar wens in 2019) zijn er twee plaatsen voor u gereserveerd. 
De prijs is inclusief alle overnachtingen, economy class vliegtickets, transport op locatie en gedurende het vijfdaagse verblijf in het 
reservaat alle maaltijden en programmaonderdelen.

Startbod: € 6.500 voor twee personen



 Catalogus  Dag van de Natuur! 9

6 Natuurlijke innovatie
Een cursus over biomimicry

5 Je eigen wilde hond
Volg een Afrikaanse wilde hond op afstand

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 6.600. De grootste 
bedreiging vormt de mens. Jaarlijks sterven er veel dieren in strikken en door aanrijdingen.

Als bieder sponsort u een halsband en volgt u uw wilde hond en de groep gedurende een jaar. Iedere gesponsorde halsband is inclusief 
verdoving en monitoring van de honden, om de vijf groepen 365 dagen te kunnen volgen en beschermen. 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 onder andere 
leeuwen en hyena’s? Met uw steun krijgt u op al deze vragen antwoord. 

Daarnaast ontvangt u ook per halsband een Wellnessarrangement voor twee personen bij Sanadome te Nijmegen, dat al sinds 2006 het 
Europese Ecolabel draagt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit arrangement bestaat uit twee dagkaarten, badjassen, 
handdoeken en slippers (badkleding is verplicht). U ondergaat een Rasul scrub van 45 minuten, een klassiek Oosters reinigingsritueel 
dat ontgiftend en ontslakkend werkt. Ook kunt u gebruikmaken van de massage lounger, een mechanische massagefauteuil. Bij dit 
arrangement is een lunch of dagmenu inbegrepen. Afsluitend ontvangt u een rondleiding van Albert van Rheede, chefkok van Sanadome, 
over het bijenhotel. Het bijenhotel is een uniek project, dat zorg voor mensen combineert met zorg voor bijen. 

Prijs per halsband: € 750 voor twee personen

In het noordwesten van Bolivia ligt het Tahuamanu Ecological Reserve. Dit reservaat bestaat voornamelijk uit laaglandregenwoud en is 
vergeleken met aangrenzend gebied in Brazilië redelijk ongeschonden en zeer biodivers. Hier bevinden zich nog bijzondere diersoorten als 
de jaguar, poema, boshond, reuzenmiereneter, titi-aapjes en de harpij. Het reservaat wordt steeds meer bedreigd door ontbossing voor 
grootschalige veeteelt en houtwinning, terwijl ongeschonden regenwoud juist diverse kansen biedt voor duurzame lokale economische 
ontwikkeling en het welzijn van mensen; bijvoorbeeld met de extractie van paranoten door co-operaties van zelfstandige boeren. 

De Rewilding Foundation voert samen met de Boliviaanse natuurorganisatie Conservation of Andean and Amazonian Nature (ACEAA) 
onderzoek uit naar natuurwaarden en mogelijkheden om het regenwoud beter te beschermen. Dit tevens in partnerschap met de 
Universiteit van Cumbria in Engeland. Het doel van dit project is om het vervallen onderzoeksstation in het reservaat weer in werking te 
stellen en de capaciteit van de Pando Universiteit te vergroten, om zo onderzoek naar duurzaam regenwoudbeheer te versterken.

Als hoogste bieder krijgt u een cursus biomimicry voor maximaal zes personen van bio-innovator Mark van Heukelum. Letterlijk betekent 
biomimicry ‘het leven (bio) imiteren (mimicry)’. Biomimicry is dan ook één van de vele lessen die we van het regenwoud kunnen leren. Mark 
van Heukelen zal u mee naar buiten nemen om biomimicry in de Nederlandse natuur te ontdekken, waardoor u met andere ogen naar de 
natuur gaat kijken. Deze cursus geeft u of uw bedrijf wellicht de innovatie die u nodig heeft, zo uit de natuur! 

Startbod: € 750 voor zes personen



    

8 De toekomst in een kopje thee
Een high tea met Dr. Jane Goodall

7 Een aanstekelijke passie
Ondersteun de nieuwe generatie natuurbeschermers

De jaarlijkse uitreiking van drie Future For Nature (FFN) Awards aan internationale natuurbeschermers maakt ontzettend veel los bij 
iedereen met een groen hart. Het heeft een nog jongere generatie van studenten aan hogescholen en universiteiten in 2016 bewogen 
tot het oprichten van de Future For Nature Academy. Geïnspireerd door de enorme passie en de successen van prijswinnaars steken 
honderd studenten van Leeuwarden tot Den Bosch hun handen uit de mouwen om de natuurhelden te helpen. 

De leden van de Future For Nature Academy organiseren onder andere spreker-bijeenkomsten, filmavonden en inzamelingsacties. Ook 
verbinden ze studenten met Future For Nature Award winnaars om ze daadwerkelijk bij te staan met de bescherming van krokodillen, 
schildpadden, tijgers en zeekoeien, van Colombia tot Indonesië. De passie van de inmiddels 30 Future For Nature Award winnaars over 
de hele wereld werkt enorm aanstekelijk en inspirerend op deze jonge generatie.

Door u kan het aantal leden van de Future For Nature Academy verhoogd worden van 100 naar 150. Hiermee laat u nóg meer jonge 
harten groen gloeien, die nóg meer kunnen doen voor de Future For Nature Award winnaars en voor de natuur. 

Als hoogste bieder bent u met twee personen aanwezig bij de uitreiking van de FFN Awards 2018. Daarnaast krijgt u ook nog eens de 
gelegenheid voor een persoonlijke Meet & Greet met de drie winnaars. 

Startbod: € 500 voor twee personen

Primatologe Dr. Jane Goodall begon in 1960 met haar inmiddels wereldvermaarde studie naar wilde chimpansees in Gombe, Tanzania. Zij 
heeft belangrijke ontdekkingen gedaan, die onze kijk op het gedrag en leven van chimpansees veranderden. In 1986 besloot zij haar leven 
te wijden aan de bescherming van de chimpansees en hun natuurlijke leefomgeving, door het oprichten van het Jane Goodall Instituut. 
Sindsdien reist zij als activiste 300 dagen per jaar de wereld rond om haar boodschap te verkondigen.  

Dr. Jane Goodall heeft vele onderscheidingen, waaronder VN Messenger of Peace, en heeft vele boeken geschreven. Wereldwijd motiveert 
zij miljoenen jongeren in 130 landen. Via het Roots and Shoots programma worden jongeren gestimuleerd om in hun directe omgeving, 
in actie te komen voor mens, dier en milieu. 

Als hoogste bieder heeft u de gelegenheid om tijdens een high tea een exclusief gesprek aan te gaan met Dr. Jane Goodall. U kunt 
bijvoorbeeld meer horen over haar beweegredenen om op 83-jarige leeftijd 300 dagen per jaar te reizen en lezingen te geven. Of 
discussiëren over hoe zij de toekomst van de aarde ziet en hoe wij daar aan kunnen bijdragen en wat haar redenen voor hoop zijn. 

De high tea vindt plaats in maart 2018 op een nader te bespreken plaats in Nederland (afhankelijk van het programma van Jane Goodall). 
Dit is een unieke kans om deze zeer bijzondere en inspirerende vrouw te ontmoeten én om met haar van gedachten te wisselen. 

Startbod: € 5.000 voor vier personen



    

10 Verken de grootste overdekte mangrove
Exclusieve rondleiding in Burgers’ Zoo na sluitingstijd

9 Sporen, speuren en spanning 
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 tijdens een 9-daagse reis naar het Painted Dog Conservation 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 
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 vlucht en de maaltijden in het Kingdom hotel 
na, is deze reis volledig verzorgd.

Startbod: € 2.500 voor twee personen, € 4.300 voor vier personen

Het International Tropical Conservation Fund (ITCF) is opgericht door Burgers’ Zoo en vlinderpark Papiliorama in Zwitserland. Het ITCF 
beschermt al bijna dertig jaar een natuurgebied in Belize ter grootte van 235 km2 met belangrijke flora en fauna. Dit beschermde gebied 
inspireerde Burgers’ Zoo tot de bouw van Burgers’ Mangrove, de grootste overdekte mangrove ter wereld. In dit bijzondere nieuwe 
ecodisplay van 3.000 m3 kunt u planten en dieren uit Belize zelf beleven.

Als hoogste bieder krijgt u een exclusieve rondleiding voor maximaal 10 personen na openingstijd van Burgers’ Zoo door Burgers’ 
Mangrove, waar de natuurlijke omgeving van het door ITCF beschermede gebied in Belize prachtig is nagebootst. Hier krijgt u uitleg 
door een bioloog over de zeekoeien, wenkkrabben, vlinders en de andere bewoners van dit bijzondere ecodisplay. Daarna gaat u heerlijk 
avondeten in de Bush of het Safari Restaurant. 

Startbod: € 1.200 voor tien personen



    

12 Fluisteren in Waterland
Een tocht met fluisterboot bij Theetuin Overleek

11 Get in trance met de big cats
Beweeg mee op de tunes van ‘Lions in the wild’ 

Als er één iemand is die middels zijn muziek mensen in beweging kan brengen is dat wel ‘onze eigen’ Martin Garrix. Martin werd in 2016, 
als jongste ooit, verkozen tot populairste dj ter wereld. Één van zijn tracks heet ‘Lions in the wild’. Opnames van deze track zijn onder 
andere gemaakt in Namibië, waar met behulp van SPOTS de leeuwen nog echt in het wild te bewonderen zijn. Naast de leeuwen, zet 
SPOTS zich in voor vele andere bedreigde, wilde katachtigen. Door middel van het geven van voorlichting en het creëren van een netwerk 
voor diverse kattenprojecten zet SPOTS zich in voor projecten die daadwerkelijk iets doen voor natuurbescherming. 

Als hoogste bieder krijgt u vier VIP kaarten voor het concert van Martin Garrix tijdens het Amsterdam Dance Event op vrijdag 20 oktober 
(22.00 tot 05.00) of zaterdag 21 oktober (17.00 tot 22.00) in de RAI. Het concert op vrijdag 20 oktober is alleen voor 18+, maar omdat 
Martin Garrix zeer populair is onder de jeugd is het concert op zaterdag 21 oktober voor alle leeftijden. Naast de VIP kaarten ontvangt u 
ook een uniek Martin Garrix merchandise pakket.

Voorafgaand aan het concert wordt u opgewacht door Simone Eckhardt (oprichtster van stichting SPOTS), en Marjo Hoedemaker (Marjo 
Hoedemaker Elephant Foundation), in Dierenpark Amersfoort. Hier krijgt u een exclusieve rondleiding achter de schermen, gevolgd door 
een hapje eten. Daarna vertrekt u naar de RAI. De rondleiding kan ook op een andere dag uitgevoerd worden.

Startbod: € 2.500 voor vier personen 

Op Pico, één van de mooiste eilanden van de Azoren, werkt Nova Atlantis er hard aan om de bedreigde Risso’s dolfijnen te beschermen. 
Daarvoor voeren zij een onderzoeksprogramma uit waarbij de dieren op zee gevolgd worden om hun sociale gedrag en onderlinge 
verwantschap in kaart te brengen. Hiermee wil Nova Atlantis bij de lokale autoriteiten aantonen dat er meer beschermende maatregelen 
nodig zijn voor deze indrukwekkende dolfijnensoort. Tegelijkertijd geeft de stichting voorlichting en educatie aan toeristen en de bevolking.

Als hoogste bieder gaat u op pad met dolfijnonderzoeker Dr. Karin Hartman. Deze keer bestuurt ze niet de onderzoeksboot bij Pico, 
maar vaart u met een fluisterboot vanuit het pittoreske Theetuin Overleek – een plek met een prachtige veranda en heerlijke taarten. Een 
mooie tocht door het Noord-Hollandse Waterland, met een mix van weidevogels, hazen en fraaie slootjes langs monumentale huizen. 
Vóór of na de vaartocht geniet u van de uitstekende gerechten en drankjes van Theetuin Overleek.

Startbod: € 550 voor twee personen



    

14 In de voetsporen van een koning
Adopteer een leeuw in Nairobi National Park 

13 Adopteer een Student
Ervaar 1000 jaar natuurgeschiedenis op de Heuvelrug

Jonge mensen zitten vol dromen, drive en ambitie om het beste wat ze hebben in te zetten voor een betere wereld. Een stage of onderzoek 
is vaak je eerste verbinding met natuurbescherming in de praktijk. FONA ondersteunt gedreven studenten en pas afgestudeerden. Dit 
wordt gedaan door middel van een financiële bijdrage, inhoudelijk advies en verbinding met ons professionele netwerk. 
Via de veiling kunt u rechtstreeks een student ondersteunen! FONA koppelt u aan een student. U kunt contact leggen, en krijgt na afloop 
het onderzoeksverslag. Waar mogelijk spelen we in op uw interesse. 

Een voorbeeld: Fionne Kiggen ontving dankzij de veiling van 2016 ondersteuning voor haar onderzoek. Ze onderzocht zeeschildpadnesten 
op Sint Eustatius. Weinig eitjes komen uit, mogelijk omdat het zand te heet is. Is dat zo? Welk effect heeft klimaatverandering? En kunnen 
zeeschildpadden die verandering aan? Op 4 oktober wil ze u de uitkomst graag vertellen. 

Als hoogste bieder ontvangt u een rondleiding voor twee personen door 1000 jaar natuurgeschiedenis op de Utrechtse Heuvelrug, 
onder begeleiding van FONA bestuurslid Gonda Laporte. Gonda weet de verbinding van de mens met de natuur tot leven te brengen. Ze 
beheert het familielandgoed Het Kombos in Maarsbergen: een parel van ruim 40 hectare waar natuur al meer dan een eeuw op nummer 
een staat. Hier krijgt u een unieke inkijk in het landgoedbeheer met nieuw blauwgrasland, een eendenkooi, vlak naast de verbrede A12, 
en midden in het nationaal park de Utrechtse Heuvelrug. Als afsluiter ontvangt u een hapje en een drankje op het landgoed, samen met 
jonge natuurbeschermers. Periode augustus-september.

Prijs per student: € 750

Vlak naast de Keniaanse hoofdstad Nairobi ligt het Nairobi National Park. De leeuwen uit dit park lopen geregeld door de buitenwijken 
van Nairobi en de omliggende landbouwgebieden, waar ze voor onrust zorgen onder de lokale bevolking. Één van de voornaamste 
problemen is dat ze honden en vee doden. 

Sinds 2014 zijn met hulp van Stichting Leo en de International Fund for Animal Welfare (IFAW), elf leeuwen van het park voorzien van 
satelliet zenders door de Kenya Wildlife Service. Deze zenders sturen signalen uit als de leeuwen dorpen met vee naderen. Hierdoor 
kunnen de conflictgebieden in kaart worden gebracht, de veehouders en bewoners tijdig worden gewaarschuwd en kunnen adequate 
oplossingen worden gezocht. Stichting Leo is ook nauw betrokken bij een voorlichtingsprogramma met lokale veehouders rond Nairobi 
National Park. Om dit programma te kunnen voortzetten en uit te breiden zijn er verscheidene materialen nodig, waaronder cameravallen, 
posters en flyers. 

Als bieder adopteert u één van de gezenderde leeuwen. U ontvangt een ‘paspoort’ met daarbij exclusief toegang tot de website 
waar u de afgelegde routes van uw eigen leeuw kunt volgen. U kunt uw koning volgen gedurende de levensduur van de batterij of de 
satellietzender.

Prijs per leeuw: € 200



    

16 Word beschermengel van een heilig bosje
Want een chimpansee heeft eten en een plek om te slapen nodig

15 Een nachtje onder de sterren
Vanuit het luxe Starcamp in Faia Brava

In het noordoosten van Portugal ontwikkelt de jonge Portugese Associação Transumância e Natureza (ATN) het reservaat Faia Brava. In 
dit gebied leven de zeldzame aasgier en haviksarend, grazen wilde runderen en paarden, en zullen straks ook de wolf en de Iberische 
lynx verschijnen. Hiervoor moeten alleen nog de laatste stukken land aangekocht worden. Natura Iberica schiet hiervoor te hulp 
met fondsenwerving. Met uw bijdrage kan het land gekocht worden en kan de Faia Brava uitgroeien tot een wildernisreservaat van 
internationale allure. 

Als hoogste bieder verblijft u een luxe nacht onder de sterren van Faia Brava in het Starcamp. Vanuit uw safari-lodge kijkt u recht de 
Côa vallei in en geniet u van de geluiden, de kleurrijke luchten, zwevende gieren en de heldere sterrenhemel. ‘s Ochtends serveert Sara 
u ontbijt en wordt u opgehaald door een van de ATN gidsen voor een excursie door het gebied. U bezoekt ook het land dat met de 
veilingopbrengst is aangekocht. Voorafgaand aan de reis ontvangt u een pakket met exclusieve Faia Brava producten zoals olijfolie, wijn, 
amandelen, honing, jam, en een kurken Faia Brava notitieboekje om uw reiservaringen in op te schrijven. Goed te plannen als onderdeel 
van uw vakantie in de regio.

Startbod: € 1.000 voor twee personen

In de smalle valleien die de savanne van de Boé in zuidoost Guinee-Bissau doorsnijden, leeft een populatie van zo’n 1000 chimpansees. 
Hier vinden de chimpansees hun voedsel en bouwen ze hun slaapplaatsen. Helaas wordt dit door de toenemende bevolking steeds 
lastiger; vele bomen worden gekapt om ruimte te maken voor de landbouw. Gelukkig worden enkele plekken ontzien; de heilige bosjes. 
Dit zijn de laatste plukjes natuurbos van een paar hectare groot op ecologisch belangrijke plaatsen, zoals rond waterbronnen. De vele 
heilige bosjes vormen samen een netwerk van toevluchtsoorden voor het vele wild dat in dit gebied leeft.

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. Chimbo doet dit samen met de ingestelde CVVs: Dorpscomités van Waakzaamheid. Zij 
patrouilleren actief in het gebied rond hun dorp om te zorgen dat de natuur behouden wordt.

Als bieder adopteert u een heilig bosje in de Boé. Chimbo sluit namens u een contract af met de eigenaar van het heilige bosje, om 
het de komende 5 jaar actief te beschermen. De eigenaar krijgt een fiets en een telefoon ter beschikking om Chimbo en de autoriteiten 
te alarmeren bij problemen of illegale activiteiten. Ook plaatst Chimbo een cameraval bij het heilige bosje en zorgt dat de beelden van 
de camera worden geanalyseerd. 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 van het heilige bosje. 

Prijs per bosje: € 1.000



    

18 Duiken voor de Boliviaanse rivierdolfijn 
Maak een prachtige duik in de Zeeuwse onderwaterwereld

17 Ontdek Boé voordat toeristen het doen
Met Alex van Hooff en Tamara C. Borges de Oliveira

GlobeGuards wil haar tweeëntwintig leden ook komend jaar weer bijstaan als het gaat om fondsenwerving, kennisvergaring en 
optimalisering van de kwaliteit van hun projecten. Extra inkomsten voor de financiering van diverse activiteiten van GlobeGuards zijn altijd 
welkom. Zo kan het lidmaatschap laag blijven en kunnen de leden meer middelen en energie blijven steken in de succesvolle kleinschalige 
projecten die zij over de hele wereld uitvoeren.

Als hoogste bieder gaat u (alleen of maximaal met 2 andere mensen) onder leiding van de ravissante Braziliaanse natuurbeschermer 
Tamara C. Borges de Oliveira en Alex van Hooff de Boé bezoeken, het gebied waar de chimpansees leven die door de Stichting Chimbo 
beschermd worden. U beleeft een uitgebreide excursie in het veld op zoek naar de chimpansees; lopend, op de fiets en per auto. Ook 
neemt u deel aan het Fula-dorpsleven in een oorspronkelijke Afrikaanse setting, ver weg van de moderne maatschappij, toeristen en zelfs 
de lokale overheid. 

Doordat de Boé moeilijk bereikbaar is en de tocht er naartoe nogal wat tijd vergt, zal deze reis in totaal tien dagen duren. De reis is inclusief 
transport binnen Guinea Bissau, verblijf, maaltijden en een lokale gids. Vlucht, visum, verzekering en medicijnen zijn voor eigen rekening 
(totaal ongeveer € 1.500 per persoon).

Startbod: € 15.000 voor maximaal drie personen

De Boliviaanse rivierdolfijn is een belangrijke schakel in het zoetwaterecosysteem van het Boliviaanse Amazonegebied. Er is nog vrij 
weinig bekend over het leven van deze soort. We weten wel dat invloeden zoals watervervuiling, visnetten en de bouw van stuwdammen 
helaas een ernstige bedreiging vormen voor het voortbestaan van deze diersoort. Bewustwording vergroot het draagvlak en de inzet 
voor de bescherming van de Boliviaanse rivierdolfijn. CONCETA Bolivia wil graag voor de bescherming van deze bijzondere dolfijn de 
voorlichtings- en educatieactiviteiten gericht op de lokale bevolking en de toeristen die het Amazonegebied van Bolivia bezoeken verder 
ontwikkelen.

Als hoogste bieder gaat u duiken in het Grevelingenmeer, het mooiste duikwater van Nederland, samen met een ervaren duikinstructeur 
van SEAFARI. Eén op één, zonder andere duikers. Tijdens uw duik zult u verrast worden door de kleurrijke onderwaterwereld die 
Nederland biedt. Krabben, kreeften, anemonen, zeesterren, garnalen en heel veel meer. Uw instructeur legt deze bijzondere ervaring vast, 
zo heeft u mooie onderwaterfoto’s en filmpjes voor een blijvende herinnering. Met uw duik in de Hollandse wateren zorgt u ervoor dat ook 
de rivierdolfijn blijft opduiken in Boliviaanse wateren.

Voor deze avontuurlijke belevenis heeft u geen duikbrevet nodig. Wel een goede gezondheid. U ontmoet de instructeur van SEAFARI in 
Scharendijke in Zeeland. Uw duik, inclusief instructie vooraf, duurt een halve dag.

Startbod: € 300 



    

20 Op kraamvisite bij de olifanten
Een avondrondleiding in Dierenpark Amersfoort

19 Op berensafari in Roemenië
Drie dagen in de ongerepte natuur

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 natuurlijk stuk bos van twee hectare groot, waar 
de beren kunnen graven, klimmen, zwemmen, schuilen en spelen. Zo wordt het natuurlijke gedrag van de beren gestimuleerd. 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. Het Natuurlijk Voedselprogramma brengt uiteraard kosten met zich mee; jaarlijks zo’n € 600 
per beer. 
 
Als hoogste bieder wordt u en uw reispartner opgewacht in het Roemeense Târgu Mureș door de berenexpert van NGO Milvus. 
Gedurende drie dagen gaat u op diverse excursies de ongerepte natuur verkennen, op zoek naar wilde bruine beren. De reis omvat verblijf 
in een hotel op basis van logies, diverse excursies en drie maaltijden per dag. Niet inbegrepen zijn de reis naar Târgu Mureș en drankjes. 
De reis vindt plaats in 2018 in overleg met de expert van Milvus. Dé gelegenheid om drie dagen lang het leven van een berenexpert te 
leiden!
 
Startbod: € 1.500 voor twee personen

De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF) zet zich al 15 jaar 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 als dier slachtoffer van zijn. De 
MHEF biedt ondersteuning bij verschillende projecten zoals voorlichting op scholen, het bouwen van een brug en een gemeenschapshuis, 
en met de bouw van tijdelijke en vaste elektrische omheining ter bescherming van oogsten en dorpen. Ook zijn met hulp van de MHEF 
ongebruikte mijnputten gedempt, waar veel olifanten in zijn verongelukt. 

Als hoogste bieder krijgt u een avondrondleiding onder begeleiding van Marjo Hoedemaker langs dieren in Dierenpark Amersfoort. Ook 
neemt u een kijkje achter de schermen waar u het reilen en zeilen van een dierentuin leert kennen. Daarbij zijn zeker ook een aantal zeer 
speciale ‘close encounters’, die u niet snel zult vergeten. U gaat op kraamvisite bij de olifanten, bezoekt de slaapkamer van de leeuwen 
en de tijgers en maakt een selfie met een giraffe.

Startbod: € 500 voor tien personen



    

22 Up close and personal 
Achter de schermen bij Safaripark Beekse Bergen

21 CSI in uw achtertuin
En breng de lynx terug op de Britse eilanden

De lynx stierf 1300 jaar geleden uit op de Britse eilanden door jacht en vervolging. Daarmee was terugkeer van dit charismatische dier voor 
lange tijd van de baan. De Lynx UK Trust heeft echter voortvarend het initiatief genomen om de lynx weer terug te brengen. Dit project is 
momenteel in volle gang en een vergunningaanvraag ligt klaar. Het project krijgt overweldigend veel steun van de Britse bevolking, waaronder 
ook onverwacht veel vanuit belanghebbenden zoals landeigenaren en bosbouwers. Veel veehouders moeten nog overtuigd worden van het 
feit dat lynxen meer herten eten dan schapen. De verwachting is dat de terugkeer van de lynx, allereerst in Northumberland en Schotland, 
een positieve uitwerking zal hebben op de ecologie (onder andere reductie van vraat aan jonge bomen door herten), maar ook voor een 
wilder landschap kan zorgen met impuls voor (eco)toerisme en een meer duurzame landelijke ontwikkeling. 

De Rewilding Foundation is partner in het Lynx UK Trust project en geeft ondersteuning bij het consulteren van de lokale bevolking, 
onderzoek naar ecotoerisme in lynx projecten in Duitsland, lezingen over ‘Rewilding’ en het verkrijgen van lynxen uit een bejaagde 
Zweedse populatie. De lynxen krijgen daarmee feitelijk een tweede leven. 

Als hoogste bieder ontvangt u een CSI onderzoek naar welk dierenleven uw achtertuin rijk is; een onderzoek naar de natuurwaarde 
van uw eigen tuin. Met behulp van speciale cameravallen en sporenonderzoek zal worden gekeken naar welk nachtelijk of heimelijk 
dierenleven in uw tuin voorkomt en actief is. Mogelijk zult u versteld staan. U ontvangt de resultaten in een overzichtelijke rapportage. 

Startbod: € 750 

Cheetah’s leven vooral in Afrika. Toch leeft er nog een belangrijke populatie in Iran. De cheetah staat hier onder enorme druk en is 
praktisch uitgestorven. Een organisatie die zich inzet voor deze ondersoort is de Iranian Cheetah Society (ICS). SPOTS ondersteunt 
ICS onder meer met het aanschaffen van cameravallen. Deze worden geplaatst op strategische punten waarvan men vermoedt dat hier 
grootwild voorkomt. De gebieden in Iran waar cheetah’s leven zijn namelijk zeer uitgestrekt en soms moeilijk bereikbaar, waardoor het 
dierenleven nooit goed in kaart gebracht kan worden zonder cameravallen. 

Als hoogste bieder krijgt u een rondleiding voor zes personen aangeboden in Safaripark Beekse Bergen, onder leiding van een 
roofdierenverzorger. Deze brengt u achter de schermen voor een ontmoeting ‘up close and personal’ met de cheetah’s en leeuwen. 
U sluit de rondleiding af met een lunch, waarna u het park op eigen gelegenheid verder mag bezoeken. Dit kan per boot, auto, bus of 
gewoon ter voet. 

Startbod: € 600 voor zes personen



    

24 Een oogje op de lemuren
Exclusieve rondleiding in Apenheul met Iris de Winter

23 Diner op de golven
Met de Sea Rangers

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. Wietse van der Werf startte in Rotterdam de Sea Ranger Service, ‘s werelds 
eerste maritieme rangerdienst. In 2016 was hij één van de drie winnaars van de Future For Nature Award en heeft hij de verkregen  
€ 50.000 onder andere geïnvesteerd in het opleiden van werkloze Rotterdamse jongeren tot Sea Rangers. Na een bootcamp opleiding 
van vijf weken zullen deze Sea Rangers worden uitgezonden om voor overheden beschermde zeegebieden te beheren. Het initiatief 
bestrijdt op deze wijze jeugdwerkloosheid, re-integreert veteranen en bewaakt en herstelt het zeelandschap.

Als hoogste bieder kunt u met twee personen aanschuiven bij de bemanning van de Sea Rangers tijdens een exclusief zeevarend diner 
in Rotterdam. Leer de Sea Rangers kennen en geniet van de culinaire lekkernijen, vers vanuit de kombuis. Het diner zal plaatsvinden in 
april 2018, vlak na de officiële doping van het nieuwe Sea Ranger schip. 

De opbrengst wordt evenredig verdeeld over het project van Future For Nature winnaar 2017 Hana Ridha en de Sea Rangers van Wietse 
van der Werf.

Startbod: € 1.000 voor twee personen

FONA ondersteunde Iris de Winter en andere jonge natuurbeschermers bij hun onderzoek naar de lemuren van Madagaskar. Met deze 
bijzondere primaten gaat het steeds slechter. Hun leefgebied gaat snel achteruit en veel soorten worden gestroopt. Één van deze 
diersoorten is de blauwoogmaki, de enige primatensoort die net als de mens blauwe ogen heeft. 

Het onderzoek was voor Iris en haar teamgenoten de aanzet zich volledig in te zetten voor de bescherming van de blauwoogmaki’s. 
Zij zetten hun wetenschappelijke kennis en opgebouwde netwerk op in Madagaskar om deze lemuren een veilig leefgebied te bieden. 
Hiervoor hebben ze de natuurorganisatie Manga Maso - wat ‘blauw oog’ betekent – opgericht. Het komend jaar brengen ze het leefgebied 
van de lemuren in kaart (o.a. met behulp van drones) en verbinden ze losse bosfragmenten door bosaanplant om het leefgebied van de 
lemuren te vergroten. Ze leiden rangers op om zowel het vangen van lemuren als illegale houtkap te verminderen. 

Als hoogste bieder neemt Iris de Winter u mee in Apenheul naar de gevarieerde kolonie lemuren, en vertelt ze u alles over de unieke 
eigenschappen van deze dieren. U leert hoe ze leven, waarom ze met uitsterven worden bedreigd en hoe wij het tij kunnen keren. Met Iris 
gaat u de lemuren observeren, waarbij ze haar ervaringen uit Madagaskar met u deelt. U sluit de unieke beleving af met een drankje, en 
wie weet bent u dan vriend voor het leven van deze bijzondere dieren!

Startbod: € 800 voor vier personen

fo
to

: M
ar

co
 C

ar
è

fo
to

: D
ls

ha
d 

M
uh

am
ad



    

26 Geen honden met strikjes 
Valstrikkunst thuis en antistrooptocht in Zimbabwe

25 Niets menselijks is dieren vreemd 
Ontdek uw diergedrag tijdens een workshop in Burgers’ Zoo

Diergedrag is boeiend, en er zijn op allerlei vlaktes fascinerende gelijkenissen te vinden tussen mens en dier. De Lucie Burgers Stichting 
probeert inzichten te verwerven die het voortbestaan van diersoorten kunnen helpen. Dit wordt gedaan door ingediende projecten van 
gedragsonderzoekers een steuntje in de rug te geven. Hierbij gaat de voorkeur uit naar thema’s en onderzoeken die een grote impact 
hebben op natuurbehoud in het wild. 

Als hoogste bieder ontdekt u uw eigen diergedrag tijdens een exclusieve 2,5 uur durende workshop in Koninklijke Burgers’ Zoo die 
normaal niet te boeken is. Deze workshop biedt plaats voor maximaal 12 personen en is inclusief koffie, gebak en borrel. U gaat op stap 
met dierentuinbiologe en schrijfster Constanze Mager, waarbij u en uw gasten een bijzondere inkijk krijgen in de fascinerende parallellen 
tussen menselijk en dierlijk gedrag. U kunt kiezen uit drie thema’s: 
1. ’Vijftig tinten dierentuin’, een themawandeling voor een onvergetelijk vrijgezellenfeest.
2. ‘De zeven leiderschapsstijlen van apen’, een interactieve beschouwing om u en uw collega’s opnieuw te leren kennen. 
3. ‘Het zijn net mensen’, waar de reislustigheid, verzameldriften en andere hobby’s van dier en mens onder de loep worden genomen. 

Startbod: € 800 voor twaalf personen

Honderd jaar geleden waren er nog ongeveer 500.000 Afrikaanse wilde honden, in 2017 zijn er nog slechts 6.600 over. Het is een van de 
meest bedreigde diersoorten in de wereld. Naast de hyena en de leeuw vormt de mens de grootste bedreiging voor de Afrikaanse wilde 
honden. Wilde honden hebben een groot jachtgebied nodig en door de toenemende bevolking is hiervan steeds minder voorhanden. 
Jaarlijks sterven er ook vele honden in strikken of door aanrijdingen, terwijl deze schuwe diersoort nog nooit een mens heeft aangevallen. 
Daarnaast geven Afrikaanse wilde honden de voorkeur aan hun natuurlijke prooi en wordt vee zelden of nooit gedood.

Om te patrouilleren tegen stroperij en om valstrikken te ruimen, zijn goed onderhouden Land Rovers nodig. Samen kunnen we een 
volledige Land Rover in elkaar zetten zodat de Anti Stropers Rangers hun werk optimaal kunnen doen. De prijzen per onderdeel zijn: 

Schokbreker € 140, deur € 150, wiel € 190, stoel € 250, imperiaal € 700, brandstoftank € 850, chassis € 1.600, 
motor € 3.000, volledige tweedehands Land Rover € 12.500 

Iedere bieder krijgt een valstrikkunstwerkje oftewel ‘snare-art’ in de vorm van een wilde hond. Bieders vanaf € 500 krijgen een diner 
voor twee met Peter Blinston, Directeur project aangeboden. Bieders vanaf € 3.000 ontvangen bovenstaand diner en een 4x4 Off 
Road Experience. De bieder vanaf €12.500 krijgt een 5-daags verblijf (excl. de reis naar Zimbabwe) voor vier personen bij ons project in 
Zimbabwe, rijdt de nieuwe tweedehands Land Rover in en kan het antistropers-voertuig naar zich laten vernoemen.

Startbod: € 140



27 Grandioos genieten
In restaurant Las Palmas van Herman den Blijker 

Las Palmas is zo’n tien jaar geleden geopend als het grootste visrestaurant van Nederland. Inmiddels is het ‘the place to be’ voor een 
hoogstaand diner. Wat er op uw bord komt, ziet u van tevoren zelf vanaf uw tafel. Schelpdieren liggen in een vitrine, het vlees hangt in 
vleesrijpkasten en de enorme open keuken geeft mooi zicht op het werk van de koks. Hier worden de heerlijkste gerechten bereid met 
uitsluitend pure en dagverse producten. Mooie wijnen én de locatie op de Kop van Zuid in Rotterdam maken uw avond helemaal af. 
Behalve topkok en ondernemer is Herman den Blijker ook op TV actief. Zo werkte hij samen met hotelier én ‘onze’ veilingmeester Willem 
Reimers in het programma Herrie in het Hotel. Samen hielpen ze noodlijdende hotels met restaurants in het binnen- en buitenland er weer 
boven op.

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

Als laatste bieder gaat u, met een gezelschap van vier personen, dineren in Herman den Blijker’s restaurant Las Palmas in Rotterdam. 
U wordt op deze avond ontvangen met een glas Prosecco, om vervolgens te genieten van een uitgebreid 3-gangen diner met wijn-
arrangement.

Startbod: € 25 voor vier personen

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 opgeboden, ieder bod telt en wordt door de bieder betaald. De laatste bieder is 
de ‘hoogste’ en gaat er met de belevenis vandoor.

 Kunst voor de natuur

Op de Dag van de Natuur zullen ook dit jaar buiten de catalogus om verschillende kunstvoorwerpen worden geveild ten bate van 
GlobeGuards:

•	 Originele informatieborden uit Burgers’ Zoo om uw kamer of tuin op te leuken. Deze kunt u voorafgaand aan de veiling bekijken. U 
kunt kiezen uit borden met de volgende diersoorten:
•	 Dinosaurus (uit de tentoonstelling van 2015, set van drie)
•	 Westelijke laaglandgorilla
•	 Chimpansee
•	 Maleise beer 

•	 Elegante eigen creaties van parels en halfedelstenen, net zoals voorgaande jaren aangeboden door onze veilingmeester Willem 
Reimers

•	 Een unieke houten tastpuzzel van Otto Koedijk
•	 Sierlijke opgezette vogels uit de tuin van Hans Nieukerke (oud voorzitter GlobeGuards), aangeboden door Leida van den Brink
 

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 
2019 en worden in overleg met u als hoogste bieder voor 
die	tijd	gerealiseerd.	Als	een	afspraak	voor	die	tijd	niet	kan	
worden gemaakt, dan vervalt het recht op deze wederdienst 
van	het	door	u	ondersteunde	project.
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Deze veiling wordt mede gerealiseerd met dank aan: 

Koninklijke Burgers’ Zoo en All for Nature Travel

Wie zijn de GlobeGuards? 
Alle leden van GlobeGuards (voorheen FIN, Federatie voor Internationale Natuurbescherming) zijn helden van kleine natuurbeschermings-
organisaties. 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 22 GlobeGuards leden vindt u op www.globeguards.nl

Meld u aan!
De Dag van de Natuur, een natuurbelevenissenveiling én driegangen-diner, is een fantastische avond uit die u aangeboden wordt door 
Koninklijke Burgers’ Zoo.
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 dagvandenatuur@globeguards.nl of 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
Onnika van Oosterbosch via dagvandenatuur@globeguards.nl of 
GlobeGuards via www.globeguards.nl/contact


