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

De veranderingen in ons ecosysteem aarde lijken elk jaar sneller te gaan. De zomer in Nederland was extreem droog, terwijl er 
elders enorme overstromingen waren. Onze landbouw veroorzaakt een enorme teruggang van onze insecten, meer dan drie kwart 
van de biomassa, iets dat ook een grote impact op onze zangvogels heeft die wij delen met hun overwinteringslanden. Zo grijpen 
onze handelingen direct in op de natuur van andere landen. Daarom is het werk van de kleine natuurorganisaties verenigd in de 
GlobeGuards onmisbaar. GlobeGuards zijn idealisten die veel van hun vrije tijd stoppen in hun missie. En daar is meer dan ooit 
behoefte aan.

GlobeGuards is een federatie van 21 natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld. Zij proberen ter plaatse, in landen waar het 
werken niet altijd even makkelijk is, direct het verschil te maken. Zij zijn onze helden die met beperkte middelen zelf aan de slag gaan 
om speci� eke diersoorten en ecosystemen te beschermen tegen de bedreigingen van buitenaf.

De GlobeGuards werken kleinschalig en met beperkte middelen. Zonder geld lukt dat niet. Daarom organiseert GlobeGuards ieder 
jaar op 4 oktober de Dag van de Natuur met een natuurveiling. Onze leden willen u dan deelgenoot maken van hun werk door hun 
natuurbelevenissen te veilen. De afgelopen Dag van de Natuur was zeer succesvol waardoor onze leden extra veel konden doen. 
Door zo’n natuurbelevenis te kopen helpt u de organisaties van GlobeGuards de natuur in stand te houden en u trakteert uzelf en 
uw relaties op een unieke natuurbelevenis met een GlobeGuard. 

Namens alle leden van GlobeGuards wens ik u op 4 oktober een fantastische avond toe met een geweldige inleider en daarna het 
aanbod van veel bijzondere natuurbelevenissen.

Ton van der Zon, 
Voorzitter GlobeGuards

Eregast en keynote speaker Meindert Brouwer
Meindert is bekend van reportages over de Serengeti, natuurbescherming 
in het Russische Verre Oosten en zijn boeken over de Amazone en de 
economische waarde van investeren in natuurbehoud. Zijn recente boek 
‘Central African Forests Forever’ gaat over kansen en oplossingen voor 
behoud van het Congo Bekken regenwoud in balans met duurzame 
economische ontwikkeling in een tijd van een enorme bevolkingsgroei 
in Afrika en mondiale druk op de natuurlijke hulpbronnen. Meindert 
werkte eerder bij KPMG en als communicatiemanager bij het WNF. Als 
natuurbeschermer en schrijver zet hij zich in voor behoud en duurzaam 
gebruik van de natuur en betaling voor ecosysteemdiensten. Afgelopen
mei ontving Meindert voor zijn werk het of� cierschap in de orde van 
Oranje Nassau.

Veilingmeester 
Willem Reimers

Voorwoord
Ton van der Zon, voorzitter GlobeGuards

Eregast 
Meindert Brouwer



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

In de afgelopen 15 jaar hebben vele mensen geholpen een nieuw juweel voor de natuur te 
creëren; het natuurreservaat Faia Brava in Noord-Portugal. Het 1.000 hectare grote gebied is 
een toevluchtsoord voor zeldzame roofvogels en gieren zoals de Haviksarend, de Steenarend, 
en de Aasgier. Inmiddels is het gebied uitgegroeid tot een hotspot voor biodiversiteit, en 
een echt wildernisgebied geworden. Natura Iberica ondersteunt de grondaankoop vanuit 
Nederland door sponsoracties en de verkoop van lokale producten zoals olijfolie. 

De buitengrens van het natuurreservaat is al aangekocht. Om het natuurgebied optimaal te kunnen beheren en het brandrisico te 
beheersen moet de laatste 50 hectare binnenin nog worden aangekocht. Voor iedere € 1.000 kan een volle hectare worden aangekocht. 

Als hoogste bieder gaat u met twee personen samen met Eric Menkveld, gebiedsmanager van Natuurmonumenten, vogelspotten op 
Texel. Hier is net zoals in Faia Brava veel bijzondere natuur gerealiseerd: het reservaat Waalenburg met zijn weidevogels en orchideeën, 
Utopia met broedende grote sterns, en heel recent Nieuw Buitenheim. Eric vertelt hoe dat in zijn werk ging en laat u het resultaat zien: een 
waar vogelparadijs. Eric is zeer goed thuis in de vogelwereld en zal u de ogen openen voor de vogels op Texel met de lepelaar als icoon. 
Met een echte Texelse borrel wordt de excursie afgesloten. De excursie vindt plaats in het voorjaar van 2019.

Startbod: € 750 voor twee personen

1 Vogelspo� en voor Faia Brava
De “making of” van nieuwe natuur op Texel



    

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

2 Workshop voor de wolven
Leer hoe je de mooiste dierenplaatjes fotografeert

Geraldine Werhahn raakte in de ban van de unieke en nog onbekende Himalaya-wolf in het hooggebergte 
van de Himalaya. Om de evolutionaire ontwikkeling en het leefgebied van de soort in kaart te brengen richtte 
zij het ‘Himalayan Wolves Project’ op. Ze ontdekte dat dit dier niet alleen mooi en schuw is, maar ook 
een unieke plaats inneemt in de evolutie van de wolf. Geraldine is grondlegger van alles wat bekend is over 
deze wolf en helpt de IUCN het dier te classifi ceren en zijn plaats in de evolutie van vergelijkbare soorten 
te bepalen. Hiermee heeft ze de basis gelegd om deze prachtige en zeldzame soort te beschermen. Voor 
haar bijzondere prestaties en passie, won Geraldine in 2018 de Future For Nature Award.

Geraldine doorkruist te voet en te paard het onherbergzame gebied van de Himalaya en heeft daarbij 
en passant diverse andere diersoorten herontdekt, zoals de Wilde Yak. Naast dat zij een bijzonder 
gepassioneerde natuurbeschermster is, is zij ook een fantastische fotografe. De foto die zij in het hooggebergte schoot van deze 
Yak, heeft niet alleen een boost gegeven aan het onderzoek naar wilde dieren in het hooggebergte, maar ook de basis gelegd voor het 
Nepalese vijf Rupees biljet.

Als hoogste bieder neemt Martin van Lokven u samen met zes personen mee door Burgers’ Zoo. Martin van Lokven is professioneel 
wildlife-fotograaf en zal u tijdens een fotografi eworkshop leren om wilde dieren net zo te fotograferen als Geraldine. Misschien belandt 
uw plaatje wel op een eurobiljet! De opbrengst gaat naar het Himalayan Wolves Project. U wordt ontvangen met koffi e, thee en iets 
lekkers. 

Startbod: € 1.000 voor zes personen
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3 Goed uitgeruste Lion Guards
Ring een havik op de Veluwe

Stichting Leo heeft gedurende 2018 acht “Lion Guards” getraind en ondersteund in Kameroen. Deze 
Lion Guards zijn actief in en rond de nationale parken in Noord-Kameroen: Waza NP, Bénoué NP en Bouba 
Ndjida NP. Dit zijn de laatste leefgebieden voor leeuwen, hyena’s en luipaarden in Kameroen. In januari 
2016 is er een nieuw team van Lion Guards opgeleid en werkzaam in Sena Oura NP in Tsjaad. Ze maken 
wekelijkse tochten in en rond 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. Met de verzamelde gegevens kan Stichting Leo de lokale autoriteiten adviseren 
en helpen hun managementplannen aan te passen aan de hedendaagse omstandigheden om zo de grote 
carnivoren beter te monitoren en te beschermen. Er is behoefte aan nieuwe materialen, zoals GPS, mobiele 
telefoons en camera’s. 

Als hoogste bieder gaat u met twee personen een dag deelnemen aan het ringen van een havik of sperwer op de Veluwe met de 
bekende roofvogelonderzoeker Ralph Buij. Er wordt afgesproken op een plek in Gelderland, waarna gezocht wordt naar een nest met 
kuikens. Het ringen zelf neemt een half uur in beslag. Deze dag is inclusief een lunch en vindt bij voorkeur plaats in juni 2019. 

Startbod: € 750 voor twee personen
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4 Help een weesbeertje 
Berenbescherming ervaren in Armenië

Bears in Mind fi nanciert wereldwijd projecten om de beren in het wild te beschermen en beren in nood 
te helpen. Al enige jaren is Bears in Mind betrokken bij de berenprojecten van haar partner ‘Foundation for 
the Preservation of Cultural Assets’ (FPWC) in Armenië. Naast stroperij en habitatvernietiging is de handel 
in weesbeertjes groeiende en een belangrijke oorzaak van een dalende berenpopulatie in Armenië. In april 
2018 werd weesbeertje Leo in beslag genomen. Hij werd gehouden als huisdier en als een hondje op straat 
uitgelaten. Leo werd in het wild gevangen toen hij slechts twee maanden oud was. FPWC wil Leo weer in het 
wild uitzetten, na een rehabilitatieperiode van minimaal 12 maanden. Hiervoor is geld nodig; voor voeding, 
veterinaire kosten en een radiokraag als hij wordt uitgezet. 

Als hoogste bieder gaat u samen met een partner naar de Ecolodge in het Caucasus Wildlife Refuge in Armenië, een beschermd 
gebied gerund door FPWC. Van een berenexpert leert u hier alles over natuurbescherming in Armenië en maakt u verrijkingsmateriaal 
voor een weesbeertje zoals Leo. Uw reis omvat drie nachten verblijf in de lodge, transfers van en naar het vliegveld in Yerevan, drie 
maaltijden per dag, en diverse excursiemogelijkheden door de ongerepte Armeense natuur. De vlucht van en naar Yerevan is niet 
inbegrepen. De reis vindt plaats in 2019 in overleg met de expert van FPWC.

Startbod: € 2.500 voor twee personen



5 Iganyana Children’s Bush Camp
Proef prijswinnend bier in Het Nederlands Openluchtmuseum

Dit jaar bestaat het Iganyana Children’s Bush Camp 15 jaar.  Iganyana betekent geschilderde hond 
in de lokale Zimbabwaanse Ndebele-taal. Het Painted Dog Conservation Project (PDC) organiseert 
gedurende het jaar een gratis vierdaags programma voor alle 11-jarige kinderen van de scholen uit de 
buurt van het project. Sinds 2014 hebben meer dan 10.000 kinderen het Bush Camp bezocht en hun 
leven positief verandert. Deze kinderen zijn de natuurlijke beheerders van de dieren, maar als ze al enige 
interactie met dieren in het wild hebben gehad is dat waarschijnlijk een negatieve, zoals olifanten die hun 
gewassen opeten of leeuwen die hun vee doden. 

In het Bush Camp wordt deze negatieve perceptie veranderd, door de kinderen op een interessante en stimulerende manier kennis te laten 
maken met dieren in het wild. Een verblijf in het Bush Camp is net zo spannend voor deze kinderen als een bezoek van uw kinderen aan 
een dierenpark. De kinderen verlaten het Bush Camp met een nieuw begrip en waardering voor de wilde dieren waarmee ze leven en 
vooral een passie om deze te behouden. 

Als bieder gaat u samen met een partner naar Het Nederlands Openluchtmuseum alsmede hun brouwerij “De Roskam” bezoeken 
en (uiteraard) bier proeven. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem vangt de geschiedenis; in authentieke gebouwen, voorwerpen 
en ware verhalen. In de bijbehorende Brabantse brouwerij ‘De Roskam’ bereidt brouwer Patrick Leenders het smakelijke gerstennat 
op eigentijdse wijze. Hij vertelt u graag meer over dit proces en neemt u daarvoor mee op een rondleiding door de brouwerij: ‘wij 
onderscheiden ons door vakmanschap. En daar zijn we inmiddels meerdere malen voor beloond; het herfstbockbier van het museum 
staat in de top 3 van Nederland. Daar zijn we trots op.’ 

Prijs per vierdaags verblijf voor 10 kinderen in het Bush Camp: € 350



 Catalogus  Dag van de Natuur! 

Het International Tropical Conservation Fund (ITCF) is dertig jaar geleden opgericht door Koninklijke 
Burgers’ Zoo en vlinderpark Papiliorama in Zwitserland. Sindsdien zorgt ITCF voor de bescherming van 
een 345 km2 groot natuurgebied in Belize. De natuur in en rondom dit beschermde gebied was de 
inspiratie voor het nieuwste ecodisplay van Burgers’ Zoo: Burgers’ Mangrove. Zeekoeien, vlinders en 
wenkkrabben betoveren hier het publiek. 

Als hoogste bieder begint uw gezelschap van tien personen de avond in Burgers’ Zoo met met een lekker diner in speciale setting, 
rond sluitingstijd van het park. Daarna gaat u met de biologe op stap, als enige bezoekers in heel Burgers’ Zoo! Naast de Mangrove 
mag u in overleg nog een aantal andere diersoorten bedenken die u graag wilt bezoeken. Omdat vlinders in de Mangrove, vogels in de 
Bush en nog veel meer dieren gaan slapen zodra het schemert, is de rondleiding alleen mogelijk van mei 2019 t/m half september 2019.

Startbod: € 1.200 voor tien personen

6 Wenk de krabbetjes welterusten
Betoverende avondwandeling door Burgers’ Zoo met diner



7 Duik in de Nederlandse natuur
Een prachtige duik in de Zeeuwse onderwaterwereld

GlobeGuards wil haar eenentwintig leden ook komend jaar weer bijstaan als het gaat om 
fondsenwerving, kennisvergaring en optimalisering van de kwaliteit van hun projecten. Extra 
inkomsten voor de fi nanciering 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 duiken in het Grevelingenmeer, het mooiste duikwater van Nederland. 
U duikt samen met duikinstructeur Marco Derksen van duikschool 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. Marco legt deze bijzondere ervaring vast, zo heeft u mooie onderwaterfoto’s en 
fi lmpjes voor een blijvende herinnering. Voor deze avontuurlijke belevenis heeft u geen duikbrevet nodig. Wel een goede gezondheid. 
De duik vindt plaats in Dreischor in Zeeland. Uw duik, inclusief instructie vooraf, duurt een halve dag.

Startbod: € 300 voor één persoon



    

8 Laat de leeuw leven
Traceer de wilde katten en ontdek het andere Namibië

In Namibië ondersteunt SPOTS de organisatie Africat. Deze organisatie zet zich net als SPOTS in 
voor wilde katten. De zusterorganisatie, Africat North, zet zich geheel in voor leeuwen. Boegbeeld 
van Africat North is Tammy Hoth. Zij werkt in gebieden grenzend aan Etosha National Park, waar 
vaak sprake is van confl icten tussen de bewoners en de leeuwen. Lokale ‘Lion Guards’ helpen 
hierbij problemen te voorkomen door veekralen te bouwen en leeuwen van GPS collars te voorzien. 
Financiële ondersteuning voor veldmateriaal en uitbreiding van de Lion Guards is hard nodig, zodat 
confl icten voorkomen kunnen worden en zowel de bewoners en de leeuwen veilig blijven. 

Als hoogste bieder bezoekt u samen met een partner Okonjima Reserve in Namibië, waar ook het hoofdkantoor van Africat is 
gevestigd. Hier gaat u cheeta’s en luipaarden traceren. Daarnaast zult u een dag met Tammy Hoth op pad gaan in haar werkgebied 
Hobatere Reserve (nabij Etosha NP). U ziet dan het andere Namibië en krijgt inzicht in de lastige omstandigheden van natuurbescherming. 
U gaat op zoek naar leeuwen waarbij u ook de gebieden bezoekt waar sprake is van confl ict tussen mens en dier. 

Inbegrepen bij dit unieke kijkje achter de schermen is één overnachting op basis van halfpension, inclusief activiteiten bij het hoofdkantoor 
van Africat (Okonjima Reserve), één overnachting op basis van halfpension inclusief game drive in Hobatere lodge (nabij Etosha NP 
gelegen en in het werkgebied van Africat North). Daarnaast gaat u een dag op pad met Tammy Hoth in Hobatere, speurend naar leeuwen. 
Niet inbegrepen zijn de reiskosten (vliegreis en vervoer ter plaatse). 
Dit item is perfect te combineren in geval u al langer van plan bent een rondreis naar Namibië te boeken. 

Startbod: € 3.500 voor twee personen



9 Een drone voor de dolfi jnen 
Maak je eigen natuurfi lm

Op Pico, één van de mooiste eilanden van de Azoren, werkt Nova Atlantis er hard aan om de weinig 
bekende Risso’s dolfi jnen te beschermen. Om het sociale gedrag en onderlinge verwantschap van 
de Risso’s dolfi jnen in kaart te brengen voert Nova Atlantis een onderzoeksprogramma uit met behulp 
van foto-identifi catie, videobeelden onder water, en een drone. Hiermee kan bij de lokale autoriteiten 
aangetoond worden dat er meer beschermende maatregelen nodig zijn voor deze indrukwekkende 
dolfi jnensoort. Uw bijdrage gaat naar het onderhoud van de onderzoeksboot en het andere materieel 
dat nodig is voor het onderzoek.

Als hoogste bieder gaat u met twee personen een dag op pad met Karin Hartman van Nova Atlantis en drone piloot Pieter van de 
Harst om een fi lm te maken in een natuurgebied in Nederland. Met camera’s, een GoPro en een drone schiet u in de ochtend materiaal 
om dit vervolgens in de middag te bewerken tot een korte gemonteerde fi lm in Studio Bolo. Tot de mogelijke fi lmlocaties behoren onder 
andere het kustgebied in Noord-Holland, of met een fl uisterboot op zoek naar vogels en wijde landschappen in Waterland, Noord-
Holland. Eigen inbreng kan natuurlijk ook. Eten en drinken wordt verzorgd. 

Startbod: € 500 voor twee personen



    

10 Sporen, speuren en spanning
Negen dagen in het spoor van de wilde honden in Zimbabwe

Het in 1992 opgerichte Painted Dog Conservation Project (PDC) 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 valstrikken en door aanrijdingen. PDC traint 
speciale eenheden die dagelijks valstrikken verwijderen en regelmatig stropers aanhouden.

Als hoogste bieder krijgt u tijdens een 9-daagse reis naar het PDC Project in Zimbabwe, niet alleen 
de mogelijkheid om de Afrikaanse wilde honden te bewonderen maar ook om ze daadwerkelijk te 
steunen. Tijdens het verblijf krijgt u inzicht in hoe een lokaal natuurbeschermingsproject wordt geleid. U maakt kennis met veldmanager 
Peter Blinston en kijkt met hem achter de schermen van dit bijzondere project. Met spoorzoeker Jealous gaat u op pad om de Painted 
Dogs te zoeken. U bezoekt het opvangcentrum en de 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. Deze reis is volledig verzorgd, exclusief de vlucht 
en de maaltijden in het Kingdom hotel.

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



11 Adopteer een student
De natuur in met Nico de Haan

Ze zijn onmisbaar, de GlobeGuards, die zich dag en nacht inzetten voor natuurbescherming wereldwijd. 
Met hun inzet weten ze het verschil te maken. Ieder van hen is ooit als jonge onderzoeker of vrijwilliger 
begonnen en geïnspireerd geraakt. Wat zorgde er voor dat ze in beweging kwamen? Dat houdt FONA 
bezig. FONA kijkt verder vooruit en ondersteunt jonge mensen die nu nog hard studeren en zich 
warm lopen voor het nationale en internationale natuurbeheer. Via stages, scripties en projecten maken 
ze kennis met academisch en toegepast onderzoek ten behoeve van natuurbescherming, en de 
natuurbescherming zelf. FONA verleent daarvoor subsidies aan studenten, koppelt ze aan goede 
contacten binnen FONA’s netwerk en geeft inhoudelijk advies.

Dankzij de natuurveiling van 2017 kon studente Jessica van Mildert onderzoek uitvoeren naar de bedreigde blaauwoogmaki op 
Madagaskar. Hoeveel zijn er nog? Hoe versnippert is hun leefgebied? Welke bescherming is het meest effectief? Jessica vertelt het u 
zelf op 4 oktober. 

Als bieder en adoptant neemt u samen met een partner deel aan een zomerse excursie onder de persoonlijke leiding van de 
beroemde vogelkenner en natuurbeschermer Nico de Haan. Vanuit het nieuwe bezoekerscentrum de Grebbelinie bij Renswoude 
laat hij u letterlijk genieten van al zijn kennis over de vogels en het landschap in zijn “achtertuin”. De middag wordt afgesloten met een 
gemoedelijke borrel en een hapje in het bezoekerscentrum, waarna u opgetogen en sterk geïnspireerd huiswaarts keert.

Prijs per subsidie voor een student: € 750



    

12 Zenders voor de luipaarden
Bezoek de Nepalese luipaarden

Met hulp van Stichting Leo worden dit jaar twee luipaarden in Nepal voorzien van satellietzenders, om 
confl icten met lokale bewoners te voorkomen. De zenders sturen signalen uit waardoor de bewegingen van 
de luipaarden gevolgd kunnen worden. Stichting Leo ondersteunt haar partner organisatie National Trust for 
Nature Conservation (NTNC) in Nepal in een programma dat zich richt op het voorkomen van confl icten 
tussen luipaarden en mensen rond Kathmandu en rond Chitwan NP en Bardia NP in de laagvlakte van 
Nepal. De luipaarden doden vee en honden, en vallen soms mensen aan. Door de luipaarden van zenders 
te voorzien kunnen de confl ictgebieden in kaart worden gebracht, kunnen de veehouders en bewoners tijdig 
gewaarschuwd worden, en kunnen adequate oplossingen gezocht worden.

Als hoogste bieder koopt u twee satellietzenders voor twee luipaarden in Nepal. Nadat de satellietzenders 
zijn bevestigd bij de luipaarden ontvangt u een exclusieve kaart met daarop de bewegingen van de 
luipaarden zoals geregistreerd door de zenders. 

Als extraatje krijgt u samen met een partner de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan dit project. Via een professioneel 
reisbureau zal met advies van de roofdierdeskundige Babu Ram Lamichane van NTNC en Hans de Iongh van Stichting Leo een 
reis worden ingepland van 11 dagen met bezoeken aan minimaal Kathmandu en Chitwan NP. Deze reis kost ongeveer € 3.500 
per persoon extra, exclusief vliegticket. Kosten van de reis zijn voor eigen rekening, maar worden met hulp van Stichting Leo 
en partnerorganisatie NTNC georganiseerd, inclusief bezoek aan lokale projecten van Stichting Leo. In verband met het Nepalese 
klimaat gaat de voorkeur uit naar een reis in de periode maart-april of oktober-november 2019.

Startbod: € 10.000 voor twee personen
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13 Adopteer een Maleise beer
Een jaar lang adoptie-ouder van beer Linh

Bears in Mind fi nanciert wereldwijd projecten om de beren in het wild te beschermen en beren in nood 
te helpen. De stichting is bekend van Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark, een opvangcentrum voor 
mishandelde en getraumatiseerde beren. Sinds voorjaar 2016 leven in Het Berenbos ook twee tropische 
beren, de Maleise beren Linh en Cindy. Deze twee beren zijn afkomstig uit een dierentuin in Berlijn, waar 
zij slecht gehuisvest waren. 

Als hoogste bieder wordt u een jaar lang de adoptie-ouder van Linh. Uiteraard mag u samen met vier 
gasten rekenen op een rondleiding door Het Berenbos om Linh te kunnen bewonderen. Verder komt uw 
naam op een speciaal adoptiebord bij de uitgang van Het Berenbos te staan, op de website van Bears in Mind, én in de Berekrant. U 
ontvangt een foto op canvas van deze prachtige beer, en ook nog eens vijf vrijkaarten voor Ouwehands Dierenpark. Daarnaast sturen 
wij u elk kwartaal de Berekrant. Hierdoor transformeert u in één klap tot een echte berenbeschermer!

Startbod: € 1.750 voor vijf personen



    

14 De beste sprint is er een van teamwork
Interactieve presentatie van voormalig Olympisch sprintkampioen 

Stichting SPOTS zet zich in voor bedreigde, wilde katachtigen. Dit doen zij door middel van 
het ondersteunen van projecten die daadwerkelijk iets toevoegen aan natuurbescherming en 
het creëren van een netwerk voor diverse kattenprojecten. Daarnaast wordt er aandacht in 
Nederland gegenere erd, bijvoorbeeld door het organiseren van ludieke acties. Om dit te kunnen 
blijven doen, is fi nanciële ondersteuning nodig. 

Patrick van Luijk is meervoudig Nederlands kampioen atletiek op de 100m en 200m sprint, Europees zilver op de 200m, en hij stond 
twee keer in de Olympische fi nale met het estafette team. Patrick voelt zich ook nauw betrokken bij de cheeta, dé sprinter van het 
dierenrijk. Daarom is hij ook altijd betrokken geweest bij SPOTS. 

Als hoogste bieder krijgt u van Patrick van Luijk voor maximaal 30 personen een dynamische en interactieve presentie over hoe een 
Olympische sprinter omgaat met een element waar Olympische sprinters niet voor gemaakt zijn: teamwork. Samenwerken, intrinsieke 
motivatie en communicatie zijn de kernwoorden van deze presentatie dus bij uitstek ook geschikt voor teams en/of bedrijven. De 
presentie wordt afgesloten met een lunch verzorgd door SPOTS, en kan op locatie worden gegeven. Voor kleine groepen is het 
mogelijk om de presentie bij Patrick’s centrum waar trainingen worden gegeven te verzorgen; Bio Check in Rotterdam. 

Startbod: € 3.000 voor maximaal 30 personen 



15 Voorkom dat de bossen in Borneo stilvallen
Exclusieve rondleiding in Burgers’ Bush by night

Adam Miller won dit voorjaar de Future For Nature Award voor zijn belangrijke inzet om illegale 
vogelhandel in Indonesië tegen te gaan. Adam bracht de vogelhandel in Borneo in kaart en concludeerde 
dat er meer dan 120 verschillende soorten zangvogels te koop worden aangeboden, waaronder ook zeer 
bedreigde zangvogels. Hiervoor worden veel (bedreigde) zangvogels uit het wild gevangen en dreigt het 
regenwoud stil te vallen. De Silent Forest Campaign is door de Europese Dierentuinvereniging EAZA in 
het leven geroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor deze zangvogelcrisis.

De lokale NGO Planet Indonesia, die Adam in 2014 oprichtte, heeft als doel het beschermen van dieren, 
voornamelijk zangvogels, die op de Red List van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
staan. Door de bijzondere en inclusieve werkwijze van Adam wordt de lokale bevolking weer actief 
betrokken bij het beheer van hun eigen leefgebied en het ontwikkelen van strategieën om de lokale 
problematiek aan te pakken. 

Als hoogste bieder ontvangt u een rondleiding voor zes personen tijdens de winterse schemeruren in de Bush van Burgers’ 
Zoo. Hier ervaart u de wonderlijke geluiden van zangvogels in het regenwoud. De avond is inclusief koffi e en thee vooraf, en diner. 
Bovendien neemt u een kijkje in de spectaculaire Ocean na sluitingstijd! Met uw bod helpt u Adam Miller om te voorkomen dat de bossen 
in Borneo stil vallen.

Startbod: € 750 voor zes personen



    

16 Het wilde westen van Duitsland
Op zoek naar grote roofdieren net over de grens

Net over de grens in Duitsland (West-Niedersachsen) komen indrukwekkende wilde roofzoogdieren 
zoals de wolf, lynx, otter en wilde kat, terug in het landschap na een lange periode van afwezigheid. 
De Rewilding Foundation doet onderzoek naar deze spontane verwildering en de onderliggende 
drijfveren en ecologische randvoorwaarden. De vraag is namelijk of en hoe de wilde roofzoogdieren zich 
ook duurzaam in het ‘drukke’ Nederland kunnen vestigen, en wat hebben ze dan nodig? 

Sinds twee jaar volgt de Rewilding Foundation de vestiging van wolven in het agrarische cultuurlandschap 
van West-Niedersachsen, en wil nu de inventarisatie uitbreiden naar een meerjarige monitoring.

Als hoogste bieder gaat u op een wandeltocht inclusief lunch voor maximaal vier personen in het verwilderende landschap van 
West-Niedersachsen. Samen met ecoloog en roofdieronderzoeker Erwin van Maanen (co-auteur van het boek De Wolf Terug: Eng 
of Enerverend?) gaat u op zoek naar indrukwekkende wilde dieren in gebieden waar wolven zich hebben gevestigd. 

Startbod: € 1.250 voor vier personen



17 Proef het regenwoud
Leer 1001 toepassingen van planten uit het regenwoud

Stichting Trésor is begonnen met het realiseren van een natuurreservaat van 2.500 hectare regenwoud 
in Frans-Guyana. Twintig jaar na dato heeft de stichting een voorbeeldrol in het gebied. De belangrijkste 
pijlers van Trésor zijn bescherming, onderwijs en onderzoek. 

Er valt ontzettend veel te leren over het tropisch regenwoud. Bijna alle planten hebben wel een toepassing. 
Als u ooit verdwaald raakt in het bos, wat moet u dan weten om te overleven? Hoe deden slaven die 
ontsnapten van de plantages dat eigenlijk? Aan de hand van dit soort vraagstukken willen we schoolkinderen 
in Frans-Guyana meer leren over de waarde van hun bossen! Met uw bijdrage voorziet u een kind in Frans-
Guyana van een schoolboek over het regenwoud en een reeks excursies naar het reservaat.

Als bieder ontvangt u per persoon een compleet verzorgde ochtend, afgesloten met een lunch, in de Botanische Tuinen van de 
Universiteit Utrecht. Samen met een tropenexpert zult u de smaken, geuren en toepassingen van de planten in het regenwoud gaan 
ontdekken. U proeft culinaire toepassingen, u leert overleven in het bos, u drinkt op uw gezondheid en u leert onzichtbaar worden!

Prijs per educatiepakket: € 150 
 



    

18 Neus aan neus met een olifant 
Achter de schermen bij Dierenpark Amersfoort

De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF) zet zich al 17 jaar in om het leven van mens en 
dier dragelijker te maken, voornamelijk op Sri Lanka. Op dit eiland speelt het zogenaamde ‘human-
elephant confl ict’ een grote rol, waar zowel mens en 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 exclusieve rondleiding na sluitingstijd voor maximaal twaalf personen 
onder begeleiding van Marjo Hoedemaker langs de 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’; kom neus aan neus te staan met olifanten, giraffen, en neushoorns. 

Startbod: € 500 voor maximaal twaalf personen
 



19 K9 Speurhonden
Volledig ontspannen in Sanadome

Hwange NP in Zimbabwe staat bekend om zijn grote kuddes olifanten, maar is minder bekend om 
zijn ongeveer 250 Afrikaanse wilde honden. Wilde honden en andere diersoorten kunnen zich vrijelijk 
bewegen in de omringende gebieden, omdat Hwange NP geen omheining heeft. Helaas is de kans om 
een strik of stroper tegen te komen buiten het park aanzienlijk groter. Het Painted Dog Conservation 
Project (PDC) ondersteunt hier speciaal getrainde eenheden, die sinds 2017 zijn uitgebreid met twee K9 
speurhonden teams. Zij speuren strikken en stropers op en stoppen hen. Gezien het grote succes 
is het gewenst om deze teams uit te breiden. Voor de kosten van onder andere opleiding van hond en 
trainer, voeding en medicijnen is een fi nanciële bijdrage hard nodig. 

Als bieder  krijgt u een adoptiecertifi caat, foto’s en video van uw K9 team in actie en regelmatig 
nieuwsbrieven. Daarnaast ontvangt u een Wellnessarrangement voor twee personen bij Sanadome 
in Nijmegen, dat al sinds 2006 het Europese Ecolabel draagt voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Dit arrangement bestaat uit 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 neemt Albert van Rheede, chefkok 
van Sanadome, u mee naar het bijenhotel. Het bijenhotel is een uniek project, dat zorg voor mensen 
combineert met zorg voor bijen.

Prijs per K9 team: € 1.250 



    

20 De juiste zender voor de beren
Een radiokraag en berensafari in Roemenië

Al jarenlang ondersteunt Bears in Mind de activiteiten van NGO Milvus in Roemenië. In dit prachtige land 
leeft een grote berenpopulatie, maar helaas zien veel mensen de beer en andere carnivoren als een pest. 
Milvus zet alles op alles om zoveel mogelijk informatie over de populaties te verzamelen en beer-mens 
confl icten tot een minimum te beperken. Dat is erg belangrijk in een land waar zoveel beren en mensen 
naast elkaar leven.

Als hoogste bieder koopt u een radiokraag waarmee Milvus gegevens kan verzamelen over de beren 
die in het onderzoeksgebied leven. Hoe meer gegevens er over de populaties zijn, des te beter de beren 
beschermd kunnen worden. U ontvangt een rapport met daarin foto’s en data van de betreffende beer. 

Om het nog mooier te maken heeft u de mogelijkheid om voor twee personen voor € 1.500 extra de gekraagde beer in Roemenië 
te gaan bekijken. U kunt dus uw ‘eigen’ beer gaan spotten in de ongerepte bergen van Roemenië! Deze belevenis omvat een 
2-daagse excursie in het onderzoeksgebied van Milvus, inclusief overnachting op basis van logies en maaltijden. De reis is 
exclusief vliegtickets, maar wel inclusief transfers van en naar het vliegveld in Roemenië. De reis vindt plaats in 2019 in overleg 
met een expert van Milvus.

Startbod: € 3.000 voor twee personen



21 Een moderne natuurheldin
Ontmoet de nieuwste generatie neushoorns van Burgers’ Zoo

Trang Nguyen geeft je hét gevoel van girl power: een jonge, Aziatische vrouw die succesvol vecht tegen 
vooroordelen en traditionele rolverdelingen. Als een moderne natuurheldin weet ze zich staande te houden 
in een omgeving waar het voor een jongedame ongewoon is om zich in te zetten voor natuurbescherming.

In 2018 won Trang de Future For Nature Award vanwege haar inzet tegen de illegale handel in 
bedreigde, wilde dieren. Zij probeert een brug te slaan tussen Afrika en Zuidoost-Azië; de belangrijkste 
route in illegale handel van neushoornhoorn, ivoor en huiden van wilde dieren. Over de afzetmarkt in Azië 
is nog weinig bekend, maar Trang slaagt erin om de illegale keten van stroper tot consument in kaart te 
brengen en zodoende actief te bestrijden. Dit is niet zonder gevaar, omdat corruptie een grote rol speelt in 
deze handel én zij undercover werk uitvoert om illegale handel te tackelen.

Als hoogste bieder maakt u met vier personen kennis met één van de dieren waar Trang zich onvermoeid voor inzet: de nieuwe 
generatie neushoorns. Neem een kijkje achter de schermen bij de pasgeboren neushoorn samen met de dierenverzorger in Burgers’ 
Zoo. Het geheel verzorgde middagprogramma is inclusief koffi e en thee vooraf, en lunch. Uw bod helpt Trang om een universitair 
masterprogramma in Vietnam op te zetten rondom illegale handel in wilde dieren, om nóg meer jongeren te motiveren om de handel een 
halt toe te roepen en de neushoorn effectief te beschermen.

Startbod: € 750 voor vier personen



    

22 Mother nature’s best kept secret 
Op expeditie naar het Shipstern Reservaat in Belize

Het International Tropical Conservation Fund (ITCF) is dertig jaar geleden opgericht door Koninklijke 
Burgers’ Zoo en vlinderpark Papiliorama in Zwitserland. Sindsdien zorgt ITCF voor de bescherming van 
het 345 km2 grote Shipstern Reservaat in het Midden-Amerikaanse Belize. Van zeekoe tot toekan, van 
jaguar tot witsnuitneusbeer: voor heel veel diersoorten is dit gebied hun thuis. In een omgeving waar veel 
bos wordt gekapt voor landbouw, is het reservaat met zijn bossen, mangroven en kustgebieden hun veilige 
haven.

De speerpunten van het project zijn natuurbescherming en duurzame bosbouw. Landaankoop voor de aanleg van een eco-corridor 
tussen de beschermde deelgebieden is een issue dat ITCF in 2018 voor een extra uitdaging stelt. De lokale bevolking wordt nauw 
betrokken bij de projecten. Dit uit zich ook in de nieuwe pijler ‘natuurtoerisme’, waarvan de omringende gemeenschappen profi teren. 
Vanuit Burgers’ Zoo reizen sinds twee jaar groepjes medewerkers en gidsen naar Belize, op projectbezoek. Reist u in 2019 mee?

Als hoogste bieder worden er twee plaatsen voor u vrij gehouden voor de 16-daagse exclusieve groepsreis van 3 t/m 18 maart 
2019 naar Belize. De reis brengt u niet alleen naar ons project toe, maar geeft u ook de gelegenheid om op Maya ruïnes te klimmen en 
te snorkelen bij het koraalrif. Deze reis is inclusief economy vliegtickets, alle overnachtingen op basis van een tweepersoonskamer, 
transport op locatie, en gedurende de vijf dagen bij het project alle maaltijden en alle excursies.

Startbod: € 6.500 voor twee personen



23 Spot the cat
Een cameraval met unieke beelden uit de wildernis

De N/a’an ku sê stichting in Namibië zet zich in 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



    

24 Verminder het leeuwendeel van de confl icten
Op excursie in de Oostvaardersplassen

Sinds 2014 zijn met hulp van Stichting Leo in totaal 12 leeuwen in Nairobi NP en 2 leeuwen in Nakuru NP 
in Kenia voorzien van satellietzenders door Kenya Wildlife Service om confl icten met lokale veehouders 
te voorkomen. De zenders sturen signalen uit als de leeuwen dorpen met vee naderen. Stichting Leo is 
betrokken bij een voorlichtingsprogramma met lokale veehouders rond Nairobi en Nakuru NP. 

In 2018 zijn zeker vier leeuwen uit Nairobi NP en zeker twee leeuwen in Nakuru NP gedood. Stichting Leo 
ondersteunt Kenya Wildlife Service in een programma dat gericht is op het voorkomen en compenseren 
van confl icten tussen leeuwen en veehouders. Het plan is om in 2019 twee nieuwe leeuwen van 
satellietzenders te voorzien. Door leeuwen van zenders te voorzien, kunnen de confl ictgebieden in kaart 
worden gebracht, kunnen de veehouders en bewoners tijdig gewaarschuwd worden en kunnen er adequate 
oplossingen gezocht worden.

Als hoogste bieder gaat u met een groep van maximaal zes deelnemers op een geheel verzorgde excursie naar het Natuurreservaat 
de Oostvaardersplassen onder begeleiding van een boswachter van Staatsbosbeheer en Hans de Iongh van Stichting Leo. In de 
ochtend wordt afgesproken bij het informatiecentrum van Staatsbosbeheer in Lelystad. De boswachter geeft hier een lezing over het 
beheer van het gebied, en Hans de Iongh over de parallellen met het wildbeheer in Kenia, waarna u op excursie gaat door het park. Hier 
zijn grote kuddes edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen te zien. Daarnaast is er grote kans op het spotten van vossen, zeearenden 
(die broeden in het gebied), en watervogels. Tijdens deze dag wordt een lunch aangeboden door Stichting Leo. Het bezoek vindt plaats 
in het voorjaar (april-mei) 2019.

Startbod: € 5.000 voor zes personen



25 Broeden op succes 
Woon de selectie van de winnende teams bij en overhandig de prijs

Je studie is klaar en je staat te popelen om jouw bijdrage aan een betere wereld te leveren. Maar dan blijkt 
de praktijk weerbarstig. Het aantal vacatures is beperkt. Toch ontstaan er lokale initiatieven die wel degelijk 
aanslaan en die positieve veranderingen teweegbrengen. Want, zoals Sir David Attenborough zegt: “In the 
end […], it is that one individual that is determined that something should be done.” Future For Nature 
Award winnaar Ofi r Drori vult hem aan in een pleidooi aan studenten: “Conservation NEEDS new ideas 
and new approaches. You have a better chance than conservationists BECAUSE you have no experience.” 
Maar hoe?

FONA schrijft een prijsvraag uit voor individuele of kleine groepjes jonge mensen met frisse ideeën. Dat nieuwe idee leidt tot een 
natuurbeschermingsplan, uitvoerbaar in Nederland of elders. Vanaf najaar 2018 begeleiden coaches de jonge natuurprofessionals 
bij hun stappen om een goed plan met grote slaagkans te maken. Alle plannen worden gepresenteerd tijdens een fi nale in het voorjaar 
van 2019. Het winnende team krijgt € 2.000. De nummers twee en drie ontvangen respectievelijk € 1.000 en € 500. Bent u één van die 
sponsoren?

Als hoogste bieder krijgt u voor vier personen toegang tot de feestelijke fi nale bij bezoekerscentrum de Grebbelinie en overhandigt 
u de prijs. Daarmee ontstaat direct een band tussen winnaars en sponsoren, die in de toekomst van grote waarde is. We sluiten de avond 
af met een hapje en een drankje. Daarnaast wordt u ook uitgenodigd voor de FONA excursie (zie veilingitem 11: Adopteer een student). 

Startbod: € 500 voor vier personen



    

26 Vele handen maken licht werk 
Jeepsafari door de Portugese wildernis

Het natuurreservaat Faia Brava kent unieke natuurwaarden, zoals de aasgier en de haviksarend. 
Het reservaat is nog in opbouw maar wordt bedreigd door de vele bosbranden die Portugal 
teisteren. Met hulp van stichting Natura Iberica gaat de lokale beheerorganisatie Associação 
Transumância e Natureza (ATN) het gebied weerbaar maken tegen natuurbranden. En 
dat is hard nodig, want vorig jaar brandde maar liefst een kwart van de hele regio af! Tot 
nu toe is Faia Brava gespaard gebleven door inzet van veel vrijwilligers. ATN beheert het 
gebied zo natuurlijk mogelijk, geholpen door grote grazers die de ondergroei kort houden. 
Het veldteam verwijdert soms struiken en krijgt training om zelf brand te blussen. Met de 
aanleg van extra poelen zorgen ze voor bluswater én biodiversiteit. 

Iedere bieder krijgt een Faia Brava verwenpakket bestaand uit olijfolie, wijn, zoete en pittige amandelen en bramenjam uit het gebied. 

Als hoogste bieder (vanaf € 1.000) krijgt u een jeepsafari voor maximaal zes personen door het Faia Brava natuurreservaat in 
Portugal. U kunt zelf zien hoe het gebied brandveilig wordt gemaakt. Ook geniet u van een authentieke Portugese lunch gesponsord 
door Natura Iberica. De safari is goed in te plannen als onderdeel van uw vakantie of stedentrip naar Lissabon, Porto of Madrid in 2019. 
Helpt u Faia Brava brandveilig te maken? U kunt helpen met: 

Gereedschap en brandwerende kleding: € 250 per parkwachter
Bluspoelen: € 500 per poel
Professionele benzine bosmaaier: € 1.000 per stuk



27 VIP tour langs de reuzenpanda’s
Bewonder de reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark 

Bieden op deze belevenis betekent dat u bijdraagt aan het werk van GlobeGuards, om zo haar leden 
het komende jaar weer zo goed mogelijk te ondersteunen bij fondsenwerving, kennisvergaring en 
optimalisering van de kwaliteit van hun projecten. Dit veilingitem wordt aangeboden door Quagga, het 
natuurbehoudfonds van dierentuinen.

Als laatste bieder krijgt u een exclusieve rondleiding door Pandasia in Ouwehands Dierenpark 
voor twee personen, inclusief ontvangst met koffi e. Na de koffi e begint uw rondleiding gegeven door 
één van de panda-experts en komt u van alles te weten over het wel en wee van de twee reuzenpanda’s 
Xing Ya en Wu Wen. U maakt een voedermoment mee en u heeft ruim de gelegenheid om de vragen te 
stellen die u altijd al had willen stellen over de wondere wereld van deze bamboe-etende carnivoor. 

Amerikaans bod: € 25 voor twee 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 geboden, waarbij ieder bod telt en door de bieder wordt betaald. De 
veilingmeester bepaalt wanneer de bieding sluit. Degene die als laatste heeft geboden, is de winnaar. 



 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. Deze items kunt u voorafgaand de veiling bekijken:
• Originele informatieborden uit Burgers’ Zoo om uw kamer of tuin op te leuken. U kunt kiezen uit borden met de volgende diersoorten:
 • Ringstaartmaki
 • Pinguïn
 • Blauwvleugelkookaburra
 Startbod: € 100 per stuk

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

 Startbod: € 100 per stuk

•  Ecoline tekening gemaakt door Hilmar Derksen. Deze prachtige tekeningen zijn ook aangeboden aan Saba Douglas-Hamilton, 
Doutzen Kroes en Dr. Jane Goodall, DBE. 

 • Olifant
 • Chimpansee
 Startbod: € 75 per stuk

• Sierlijke opgezette vogels uit de tuin van Hans Nieukerke, aangeboden door Leida van den Brink
 Startbod: € 100 per stuk

• Gesigneerde items door Dr. Jane Goodall, DBE. Twee tasjes en twee notitieboekjes
Startbod: € 30 per stuk

Nota bene:
Uw eindbod geldt voor de belasting als gift voor een goed doel en is daarmee voor u fi scaal aftrekbaar.

Alle belevenissen die worden geveild, zijn geldig tot 1 januari 2020 en worden in overleg met u voor 
die tijd gerealiseerd. Mocht u niet in de gelegenheid zijn voor die datum “de belevenis te benutten”, 
dan vervalt het recht op deze wederdienst van het door u ondersteunde project tenzij u in goed 
onderling overleg met de aanbieder van de belevenis een oplossing kunt vinden.
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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 zijn helden van kleine natuurbeschermingsorganisaties. De projecten waar zij aan werken zijn klein, overzichtelijk 
en worden uitgevoerd op uiterst effi ciënte 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 21 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.

In deze catalogus vindt u alle ter veiling aangeboden natuurbelevenissen; in alle rust kunt u alvast bepalen welke GlobeGuards leden u 
wilt ondersteunen, en op welke items u wilt gaan bieden..

Wilt u verzekerd zijn van een plaats, meld u dan zo snel mogelijk aan via www.globeguards.nl/contact 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Onnika van Oosterbosch dagvandenatuur@globeguards.nl of 
GlobeGuards via www.globeguards.nl/contact


