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De druk op ons ecosysteem aarde wordt elk jaar nog steeds groter. Dit uit zich steeds weer in steeds extremer omstandigheden,
een hitterecord in Nederland en extreme droogtes in Oost-Afrika en Azië. De groei van de wereldbevolking is onverminderd
hoog, met name in Afrika en Zuid Amerika. Dit geeft een grote druk op de lokale ecosystemen maar ook op het klimaat. Voor
de groeiende wereldbevolking zijn er steeds hogere opbrengsten in de landbouw nodig. Hiervoor worden grote hoeveelheden
landbouwbestrijdingsmiddelen gebruikt met grote impact op de tropische ecosystemen.
De leden van GlobeGuards zetten zich er voor in om de bedreigde ecosystemen en hun karakteristieke dieren te beschermen. Vaak
richten ze zich op specifieke onderwerpen zoals de jachtluipaard, leeuw, wilde hond of chimpansee in Afrika, gieren en beren in Europa,
en dolfijnen in Bolivia en de Azoren maar ook op specifieke beschermde gebieden. Ook wordt ingezet op lokale bewustwording van de
bedreigingen en opleiding en ondersteuning van parkwachter. De strijd om de natuur wordt steeds harder. Met automatische wapens
en helikopters worden tijgers, neushoorns en olifanten gestroopt. De parkwachters staan voor steeds moeilijker en gevaarlijker opgaves
en worden geconfronteerd met levensgevaarlijke arrestaties van stropers. Een strijd die in Nederland niet altijd begrepen wordt. Elk jaar
weer worden er parkwachters gedood in hun strijd om de natuur te behouden.
Het belang van GlobeGuards als platformorganisatie wordt steeds meer opgemerkt. De belangstelling van organisaties om lid te
worden is dan ook groot. Samen worden we sterker en van elkaars ervaringen leren we veel. We streven naar een groot robuust
platform. Daar hebben we uw steun voor nodig.
Met uw bod op een natuurbelevenis helpt u de leden van GlobeGuards de natuur in stand te houden en u trakteert uzelf en uw relaties
op een unieke natuurbelevenis.
Ton van der Zon, Voorzitter GlobeGuards

Eregast en keynote speaker Frans de Waal
Prof. Frans de Waal studeerde biologie in Nijmegen, Groningen en Utrecht. Van 1975-1981
deed hij met Prof. Jan van Hooff onderzoek bij de chimpanseekolonie in Burgers’ Zoo in
Arnhem. Daarna vertrok hij naar Amerika, eerst op het Wisconsin Primate Center en vanaf 1992
hoogleraar aan de Emory universiteit van Atlanta en directeur van het Living Links Center van het
Yerkes National Primate Research Center.
Frans de Waal trok vooral aandacht toen hij in 1982 in zijn boek Chimpansee-politiek het gedrag
van chimpansees als intelligent en emotioneel gedreven presenteerde. Zijn vergelijkingen tussen
het gedrag van mens en chimpansee en andere dieren maakte hem wereldbekend. Door Times
Magazine werd hij in 2007 uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke personen. In 2013
ontving Frans de Waal een eredoctoraat van de universiteit van Utrecht en werd benoemd op
de bijzondere positie van universiteitshoogleraar.

Eregast
Frans de Waal

Veilingmeester
Frank Buunk
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Dit veilingitem wordt aangeboden door Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Hoge Veluwe wil
GlobeGuards ondersteunen met het versterken van haar leden. Door binnen GlobeGuards samen te
werken leren de leden van elkaar en krijgen hun kleinschalige natuurprojecten meer impact.

Het International Tropical Conservation Fund (ITCF) is 30 jaar geleden opgericht door Koninklijke
Burgers’ Zoo en beschermt een bijna 400 km2 groot natuurgebied in Belize, Midden-Amerika.
Dit gebied omvat uiteenlopende habitats, zoals tropisch droogbos, mangroven en koraalrif. 35 lokale
medewerkers waaronder 15 rangers werken er dagelijks hard aan om de bescherming van deze
ecosystemen en al hun bewoners te borgen.

Als hoogste bieder gaat u met een groep van maximaal acht personen een safari maken in Het
Nationale Park De Hoge Veluwe. Het park heeft wel 5.500 hectare bos, heide en zandverstuivingen.
De boswachter neemt u mee op safari met een Land Rover en vertrekt 2 uur voor zonsondergang.
Er is een grote kans op het spotten van edelherten, wilde zwijnen en moeflons. Daarnaast kunt u veel
vogels spotten. De boswachter vertelt u over het nationale park en zijn bewoners. U hebt vrije toegang
tot het park. De datum stelt u in overleg met het park vast.

Startbod: € 1.500 voor acht personen
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Als hoogste bieder ervaart u op een heel bijzondere wijze hoe de natuur ons inspiratie biedt en rust geeft. Met maximaal acht
mensen volgt u buiten de openingstijden van Burgers’ Zoo (ter keuze ochtend of avond) een yogales op een unieke locatie: voor de
haaienruit. Na een hapje en een drankje neemt een deskundige gids u mee achter de schermen bij de vissen en de waterfabriek in
de Burgers’ Ocean, voor een interessante inkijk in het vissenleven.

Startbod: € 1.000 voor acht personen
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3 Grote katten rond Kathmandu

4 Als Afrika ver weg is, is de safaribeleving toch dichtbij

Ring een roofvogel op de Veluwe

Slapen tussen de leeuwen in Nederland

Luipaarden veroorzaken veel problemen in de Nepalese hoofdstad Kathmandu en rond de laagvlakte
van het Chitwan Nationaal Park. De luipaarden doden vee en honden, en vallen soms mensen aan.
Viskatten komen ook regelmatig in conflict met mensen en worden ernstig bedreigd in hun leefgebied.
Door luipaarden en viskatten van satellietzenders te voorzien, kunnen de conflictgebieden in kaart
worden gebracht, kunnen de veehouders en bewoners tijdig gewaarschuwd worden en kunnen
adequate oplossingen gezocht worden. Stichting Leo heeft gedurende 2018 en 2019 samen met haar
partnerorganisatie National Trust for Nature Conservation (NTNC) twee luipaarden in Nepal voorzien
van satellietzenders.

Stichting SPOTS zet zich vanuit Nederland in voor de bedreigde, wilde katachtigen
wereldwijd. Met de opbrengst van dit veilingitem kan SPOTS haar projecten blijven
ondersteunen alsmede aandacht genereren voor deze schitterende dieren die met uitsterven
worden bedreigd, bijvoorbeeld middels het organiseren van ludieke acties.

Het plan is om in 2019 twee nieuwe luipaarden en twee viskatten van satellietzenders te voorzien. Voor het
zenderen van een luipaard of viskat met een satellietzender is een bedrag van €5.000 nodig.
Als hoogste bieder gaat u met maximaal 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 op de Veluwe, waarna gezocht wordt
naar een nest met kuikens. Het ringen zal zeker een halve dag in beslag nemen. We beginnen met koffie en gebak en gaan dan naar
de nestlocatie toe. Hierbij kunnen foto’s worden gemaakt. Het ringen zal bij voorkeur plaatsvinden in eind mei of juni 2020.

Als hoogste bieder bent u gedurende een weekend te gast in een zespersoons lodge op het nieuwe resort van Safaripark Beekse
Bergen. Dit is dé plaats in Nederland om het ultieme safarigevoel van Afrika te ervaren, waar je letterlijk tussen de wilde dieren slaapt.
Alle accommodaties liggen verspreid tussen twee savannes en een leeuwenvlakte. Word wakker van een brullende leeuw of ontbijt
samen met nieuwsgierige giraffen, ga op safari in het Safaripark, ontspan in Maji Springs of doe juist even helemaal niets. Entree tot
het Safaripark en Speelland is inbegrepen middels de attractiepas. Ontbijt, lunch en diner zijn niet inbegrepen. Het verblijf is geldig
tot eind 2020, buiten de schoolvakanties en feestdagen. U checkt in op vrijdag en checkt uit op maandag dus drie overnachtingen.

Startbod: € 1.500 voor zes personen

Startbod: € 500 voor twee personen

6

7

5 Adopteer een student

6 Duik onder water voor de haaien van India

Beleef de Millingerwaard met Caroline van der Mark

Maak kennis met de kleurrijke natuur van de Grevelingen

FONA ondersteunt jonge mensen in hun missie om zich in te zetten voor nationaal of internationaal
natuurbeheer. En dat is hard nodig. De wereldwijde impact van de achteruitgaande biodiversiteit
is onmiskenbaar. De taken en verantwoordelijkheden om deze problemen aan te pakken rusten
in sterke mate op deze jonge generatie natuurbeschermers. Zij worden nu opgeleid om in
korte tijd het verschil te gaan maken en de achteruitgang aan te pakken. Via stages, scripties en
masterprojecten doen ze academische en praktische vaardigheden op waarmee ze zich voorbereiden
op de weerbarstige wereld. Veelal doen ze dat in het buitenland. FONA geeft inhoudelijk advies bij
ingediende voorstellen, verleent subsidies ten behoeve van veldwerk, en koppelt studenten aan sterke
contacten in FONA´s netwerk.

De Coromandelkust van India staat bekend als het natuurlijk leefgebied van vele vissen, waaronder
ernstig bedreigde soorten als de groottandzwaardvis en de geschulpte hamerhaai. In het gebied
wordt veel gevist. Waar het voor de meeste natuurbeschermers in haar land gebruikelijk is om de
verantwoordelijkheid voor bescherming van bedreigde soorten volledig bij de vissers te leggen, werkt
Divya Karnad juist samen met de hele keten. Voor haar unieke aanpak kreeg zij in 2019 de Future For
Nature Award.

Dankzij de natuurveiling van 2018 konden Nienke en Christiaan in Zuid-Amerika onderzoek doen naar het herstel van
vruchtdragende boomsoorten zoals paranoten en de Motacú palm. Deze soorten spelen sleutelrollen in tropische ecosystemen en
zijn ieder op geheel andere wijze bedreigd. U hoort hier op de veilingavond meer over.
Als bieder en adoptant neemt u met twee personen deel aan een zomerse excursie in de Millingerwaard onder de bezielende
leiding van biologe Caroline van der Mark. Zij is projectleider en gids bij natuurherstelwerkzaamheden en werkzaam bij Ark
Natuurontwikkeling. Caroline neemt u mee door de enorm gevarieerde Millingerwaard, nieuwe natuur in het hart van de Gelderse
Poort, met ruim 8000 jaar oude eiken. U besluit deze middag met een borrel en een hapje in de exotische Millinger Theetuin.

Prijs per student: € 750
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Samen met chef-koks en vissers werkt ze aan nieuwe recepten als alternatief voor de klassieke
gerechten met haai. Consumenten worden verleid om over te stappen naar deze nieuwe gerechten met
lokaal gevangen vissoorten die wel op een duurzame manier bevist kunnen worden. Met de opbrengst
van dit veilingitem kunnen nog meer mensen hierbij betrokken worden.
Als hoogste bieder gaat u duiken in het Grevelingenmeer. 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 nog veel meer. Marco maakt boven- en onderwaterfoto’s
tijdens deze bijzondere ervaring voor een blijvende herinnering. Voor deze avontuurlijke belevenis heeft u geen duikbrevet nodig, wel
een goede gezondheid. De duik vindt plaats bij Dreischor in Zeeland. Uw duik, inclusief instructie vooraf, duurt een halve dag.

Startbod: € 400 voor één persoon

Catalogus Dag van de Natuur!
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7 Racen voor de Cross River gorilla

8 Maak de Faia Brava puzzel compleet

Als VIP in de pits bij de Mazda MX-5 Cup

Exclusief VIP arrangement tijdens de Edelhertenbronst in Nationaal Park Veluwezoom

De Cross River gorilla’s danken hun naam aan het gebied waar ze leven: bij de Cross River
op de grens van Kameroen en Nigeria. Het zijn hiermee de meest westelijk en noordelijk
levende gorilla’s. Zij zijn van alle ondersoorten het meest bedreigd. Er zijn naar schatting
nog maar 250 – 300 individuen die verspreid leven over ongeveer negen van elkaar
geïsoleerde gebieden.

Sinds 2000 zet de lokale Portugese beheerorganisatie ATNatureza (ATN) zich in voor
het beschermen en ontwikkelen van het Faia Brava reservaat (Noordoost Portugal).
Dankzij de steun van verschillende organisaties en particulieren is het ze gelukt om al ruim
1.000 hectare van dit waardevolle gebied te kopen. Daarmee stellen ze het leefgebied van
soorten als de havikarend, steenarend en aasgier veilig. Natura Iberica ondersteunt vanuit
Nederland de grondaankoop in Faia Brava door sponsoracties en de verkoop van lokale
producten zoals olijfolie.

Gorilla Stichting Nederland steunt een team van community rangers die zich inzetten
voor het behoud van 25 – 30 Cross River gorilla’s in de Afi Mountains Wildlife Sanctuary in Nigeria. Dit gebied staat onder druk door
het verlies van bosgebied voor landbouw, wegen en bebouwing. Daarnaast is de illegale jacht voor bushmeat een grote bedreiging. Uw
bijdrage wordt ingezet voor de salarissen, kleding en training van deze helden!
Als hoogste bieder krijgt u een exclusieve VIP ervaring voor twee personen in de pits tijdens een van de wedstrijden van de Mazda
MX-5 cup. Deze nieuwe raceklasse met de achterwiel aangedreven sportroadster MX-5 wordt gereden op vier circuits in Nederland en
België waaronder Zandvoort en Spa-Francorchamps. Ruim 30 coureurs uit België en Nederland zullen strijden om de felbegeerde
Cup. U krijgt toegang tot een van de evenementen op een circuit naar keuze. De reis naar het circuit is voor eigen rekening. Als VIP
bent u de gehele dag welkom in de hospitality van Mazda, inclusief eten en drinken. Daarnaast krijgt u een plaats op de hoofdtribune
en kunt u de hele dag achter de schermen kijken bij de racers.

Startbod: € 500 voor twee personen

De afgelopen 18 jaar kocht ATN met steun van velen meer dan 400 stukjes grond, nu resteren er in deze legpuzzel nog ongeveer 20
percelen (30 hectare) om het reservaat helemaal af te maken. Voor elke € 1.000 kan een hectare land gekocht worden. Volgend jaar
zomer moet de klus geklaard zijn. Dan bestaat ATNatureza 20 jaar en zal de Portugese minister van natuur het compleet gemaakte
reservaat officieel openen. Helpt u mee?
Als bieder krijgt u een exclusief VIP arrangement voor twee personen tijdens de Edelhertenbronst in Nationaal Park
Veluwezoom. Elk najaar rond eind september/ begin oktober trekken de edelherten naar vaste plekken in het gebied waar de
mannetjesherten met elkaar strijden om de hinden. Onder begeleiding van een boswachter in een groep van maximaal 10 personen
wordt u naar een bijzondere locatie gebracht, waar u kunt genieten van dit prachtige schouwspel. De excursie wordt exclusief
gehouden voor de bieders op dit veilingitem.
Daarnaast ontvangt u ook een uitnodiging voor de officiële opening van het Faia Brava reservaat op 6 juni 2020.

foto edelherten: Roel van Ekeris

Prijs per puzzelstuk: € 500 voor twee personen
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9 Naar de Risso’s op de Azoren

10 Wat je van beren leren kan

Leer alles over de dolfijnen op Pico

Een rondleiding in Het Berenbos van Ouwehands

Op Pico, één van de mooiste eilanden van de Azoren, werkt Nova Atlantis hard om de onbekende
Risso’s dolfijnen te beschermen. Om het sociale gedrag en onderlinge verwantschap van de
Risso’s dolfijnen in kaart te brengen voert Nova Atlantis een onderzoeksprogramma uit met behulp
van foto-identificatie, videobeelden onder water, en een drone. Hiermee kan bij de lokale autoriteiten
aangetoond worden dat er meer bescherming nodig is voor deze indrukwekkende dolfijnensoort. Uw
bijdrage gaat naar de reparatie, en een nieuwe motor van de onderzoeksboot en het andere materieel
dat nodig is voor het onderzoek.

Bears in Mind financieert wereldwijd projecten om 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. Met uw bijdrage ondersteunt u het werk van Bears in Mind en
leert u wat er komt kijken bij de projecten.

Als hoogste bieder krijgt u een zeer exclusief privéverblijf voor twee personen op het onderzoeksstation van Nova Atlantis,
waar u een midweek mee gaat draaien in het onderzoek naar het sociale gedrag van de Risso’s dolfijnen en andere bewoners in de
baai van Ribeiras, op het eiland Pico op de Azoren. Vanuit het station leert u alles over het spotten van de walvisachtigen. U gaat ook
minimaal één keer mee op de boot, waar u gedrag leert te observeren en noteren en waar u foto’s maakt van rugvinnen ter identificatie
van de dieren (onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden). Bij slecht weer en ruwe onbegaanbare zee gaat u het eiland
verkennen. Een bezoek aan vulkanische meertjes, lava grotten, het walvismuseum of een eilandtour met een wijnproeverij behoren
hierbij tot de mogelijkheden.
Nova Atlantis werkt onder een speciale onderzoeksvergunning en heeft toestemming om de dieren van nabij te observeren. Met een
drone wordt het gedrag vanuit de lucht gefilmd. Normaal mogen toeristen nooit mee aan boord, dus dit is uw kans om op unieke
wijze kennis te maken met wilde zeezoogdieren.

Als hoogste bieder krijgt u een rondleiding voor vijf personen. Dit is hét item voor liefhebbers van beren
en wolven. Een deskundige van Bears in Mind neemt u mee door Het Berenbos, waar 10 bruine beren,
5 wolven en twee Maleise beren leven. U observeert het gedrag van deze dieren en leert de individuele
bruine beren herkennen. Na al dat turen kunt u heerlijk ontspannen in het restaurant van Pandasia, om te
genieten van een Aziatische lunch. Hierna kan het gezelschap op eigen gelegenheid alle andere dieren in
Ouwehands Dierenpark bekijken.
De rondleiding is mogelijk vanaf half april tot en met eind oktober 2020. Het is inclusief toegang tot Ouwehands Dierenpark, een
parkeerkaart en lunch naar keuze in restaurant van Pandasia.

Startbod: € 500 voor vijf personen

De midweek is exclusief de reis naar de Azoren en diners, maar inclusief accommodatie + activiteiten, ontbijt & lunch. Het verblijf is
mogelijk tussen half mei en eind september 2020 (exclusief augustus).

Startbod: € 1.500 voor twee personen
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11 Onderwijs voor de olifanten

12 Children’s Bush Camp

Dierenpark Amersfoort voor u alleen

Avondsafari met boswachter Arjan Postma

De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF) zet zich sinds 2001 in om het leven van
mens en dier dragelijker te maken, voornamelijk op Sri Lanka. Op dit eiland speelt het zogenaamde
‘human-elephant conflict’ een grote rol, waar zowel mens en dier slachtoffer van zijn. De MHEF biedt
ondersteuning bij verschillende projecten zoals het bouwen van een brug en een gemeenschapshuis, en
tijdelijke en vaste elektrische omheiningen ter bescherming van oogsten en dorpen. Ook zijn met behulp
van de MHEF ongebruikte mijnputten gedempt, waar veel olifanten in zijn verongelukt. Dit jaar gaat de
opbrengst van dit veilingitem voornamelijk naar de schoolprogramma’s op Sri Lanka, om de jeugd bij te
brengen hoe belangrijk de natuur is voor de toekomst.

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

Als hoogste bieder krijgt u een exclusieve rondleiding voor maximaal twaalf personen door Dierenpark Amersfoort na
sluitingstijd. Onder begeleiding van Marjo Hoedemaker krijgt 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; u bezoekt de slaapkamer van de leeuwen,
komt neus aan neus te staan met olifanten en kunt een selfie maken met de giraffen.

Startbod: € 500 voor twaalf personen

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 hoogste bieder krijgt u een avondsafari voor maximaal tien personen van Arjan Postma; boswachter, de op één na slimste
mens van Nederland en schrijver. Van zijn hand verschenen ‘Buiten!’, ‘Buiten met je hond’ en ‘Buiten gebeurt het’. Dit laatste boek zult
u ook gesigneerd ontvangen. Als geboren verteller brengt hij zijn passie en kennis voor de Nederlandse natuur graag over op anderen.
De avondsafari is inclusief koffie, thee en iets lekkers.

Startbod: € 1.250 voor tien personen
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13 Op zoek naar luipaarden in de Atlas

14 Geef grijze kroonkraanvogels de rijkdom van een lang leven

Beelden van uw eigen cameraval

Ontmoet de sierlijke grijze kroonkraanvogel in Avifauna

Samen met een klein team van roofdieronderzoekers uit Italië, Slovenië en Bosnië zal de Rewilding
Foundation een expeditie opzetten naar de laatste luipaarden van Noord-Afrika. Ooit strekte
de Noord-Afrikaanse luipaardpopulatie zich uit over Marokko, Algerije en Tunesië. Deze is de laatste
decennia met 99% afgenomen. De belangrijkste oorzaken zijn het verdwijnen en versnipperen van
een geschikte habitat, conflicten met mensen, afname van prooidieren, stroperij en ongecontroleerde
trofeejacht. In de jaren ´50 werd de populatie op 50 dieren geschat en vanaf de jaren ´70 verdwenen de
luipaarden bijna compleet. De laatste 10 jaar zijn er weer sporen ontdekt in het Atlasgebergte, maar tot
nu toe is er geen systematisch onderzoek verricht.

In Rwanda, het thuisland van Future For Nature Award 2019 winnaar Olivier Nsengimana, staan
grijze kroonkraanvogels symbool voor rijkdom en een lang leven. Maar het gaat niet goed: 50 tot 80%
van deze dieren is de afgelopen 50 jaar verdwenen. Dit komt door de afname van hun leefgebied en
doordat ze als ‘huisdier’ worden gehouden. Veel van de vogels sterven echter in gevangenschap of al
tijdens de vangst en het transport.

Er worden cameravallen geïnstalleerd op plaatsen waar de afgelopen jaren sporen zijn gevonden en waar naar verwachting luipaarden
zich ook nu weer zullen laten zien. Naast luipaarden zullen andere voor deze regio bijzondere diersoorten ook waargenomen kunnen
worden, zoals de caracal en serval (de serval is hier voor het eerst in 2013 gefotografeerd!). Het doel van dit onderzoek is om aan te
tonen dat er nog wel degelijk grote katten in het Centrale Atlasgebergte van Marokko leven, om zo het gebied en de dieren beter te
kunnen beschermen.
Als bieder koopt u een cameraval die gebruikt gaat worden tijdens het project. U ontvangt gedurende het onderzoek unieke beelden
van bijzondere dieren, gemaakt door uw eigen cameraval!

Prijs per cameraval: € 250
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Olivier roept iedereen in Rwanda op om de grijze kroonkraanvogels die zij in gevangenschap houden aan
zijn organisatie te geven, om er samen voor te zorgen dat deze bijzondere vogels ook in de toekomst
rondvliegen in Rwanda. Tot zijn eigen verbazing reageren mensen massaal en inmiddels heeft hij al meer
dan 150 vogels teruggezet in het wild. Voor de vogels die niet meer terug kunnen is Olivier een veilige
haven aan het creëren met daarbij een informatiecentrum over het leven en de leefgebieden van de grijze
kroonkraanvogel. Uw bod komt direct ten goede aan Oliviers project.
Als hoogste bieder brengt u een uniek bezoek aan Avifauna voor vier personen. U wordt er rondgeleid door een vogelverzorger die
u alles kan vertellen over de grijze kroonkraanvogel en andere kraanvogels en u krijgt een vogeldemonstratie. Dit is de gelegenheid om
een antwoord te krijgen op al uw vragen over vogels! Bij deze unieke excursie hoort koffie met gebak en een heerlijke lunch.

Startbod: € 750 euro voor vier personen
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15 Bos in beeld

16 Tijgers spotten in India

Masterclass fotografie in de ruige ooibossen van Millingerwaard

Uw kans op een unieke wildlife belevenis

Stichting Trésor is begonnen met het realiseren van een natuurreservaat van 2.500 hectare
regenwoud in Frans-Guyana. Vijfentwintig jaar later heeft de stichting nog steeds een voorbeeldfunctie
in het gebied. Dit jaar werd bekend dat maar liefst 1 miljoen soorten bedreigd zijn. En dat maakt
natuurbescherming urgenter dan ooit.

De tijger is de grootste katachtige ter wereld en hij wordt niet voor niets de ‘koning van de jungle’
genoemd. Altijd al een tijger willen zien in zijn eigen leefomgeving? Dit is uw kans!

In een land waar meer dan 90% bos is, zijn gek genoeg veel scholieren nog nooit in het bos geweest.
Stichting Trésor investeert o.a. in educatie op lagere scholen om scholieren bewust te maken van de
pracht en de kwetsbaarheid van de natuur in hun achtertuin. Dit wordt gedaan op een bijzondere en
eigentijdse manier. Met uw bijdrage voorziet u in materiaal en lessenreeksen waarmee we lokale kinderen
leren ‘vloggen’. Deze vlogs kunnen we vervolgens weer gebruiken om lespakketten te maken voor de
kinderen in de stad. Zo maakt u onderwijs mogelijk voor én door scholieren.
Als bieder krijgt u een masterclass natuurfotografie van Melchert Meijer zu Schlochtern, fotograaf, cameraman en veldregisseur
van de prijswinnende natuurdocumentaire ‘Wad, overleven op de grens van water en land’. Voor deze masterclass reist u in mei 2020
af naar het ruige Millingerwaard, waar de Waal begeleid wordt door uitgestrekte linten van rivierduinen, ooibossen en bloemrijke
graslanden. Wie weet komt u zelfs de bever tegen. Kortom: genoeg te fotograferen! De excursie is volledig verzorgd inclusief een
heerlijke luxe lunch bij de idyllische Millinger theetuin. U wordt verzocht een eigen fotocamera en laarzen mee te nemen.

Prijs per scholier: € 350

Ondanks alle stroperij gaat het goed met de Bengaalse tijger in India, mede dankzij de inkomsten uit
het toerisme. Hij wordt dan ook regelmatig gezien in de nationale parken.
U gaat vijf dagen op safari in Kanha National Park. Vanwege de ligging en rijkdom aan andere
bijzondere dieren staat dit bekend als een van de mooiste parken van India. Naast de tijger heeft u
kans om oog in oog te staan met de lippenbeer, de luipaard, de Indiase wilde hond en vele andere
dieren waarvan u niet wist dat ze bestonden.
Meer informatie over deze reis vindt u op de website van All for Nature Travel: www.allfornature.nl/nieuws
Met uw bod op deze belevenis draagt u bij aan het werk van GlobeGuards. Zo kan GlobeGuards ook het komende jaar haar
leden weer ondersteunen bij fondsenwerving, kennisvergaring en optimalisering van de kwaliteit van hun projecten. Dit veilingitem wordt
aangeboden door All for Nature Travel. Dit houdt in dat de gehele opbrengst van dit veilingitem ten bate is van GlobeGuards!
Als hoogste bieder verblijft u vijf dagen, vier nachten, in de gerenommeerde Kanha Jungle Lodge o.b.v. volpension incl. activiteiten,
park fee’s, binnenlandse vluchten en transfers vanaf Delhi. U gaat vijf keer op safari met uw eigen natuurgids.
Voorwaarden
Het vliegticket naar Delhi, is niet bij uw bod inbegrepen. Dit kost ongeveer € 700 p.p.. De
reis vindt plaats in 2020 en is op basis van beschikbaarheid. De parken in India gesloten
zijn van mei t/m half oktober.

Met dank aan dhr. Stam

Startbod: € 2.000 voor twee personen
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17 All you need is love…

18 Verminder het leeuwendeel van de conflicten

Bijwoning als VIP gast van de Kersteditie All You Need Is Love

Overnachting 1.000-sterren hotel met excursie in Oostvaardersplassen

In Namibië ondersteunt SPOTS de organisatie Africat North die zich inzet voor leeuwen.
Boegbeeld van deze organisatie is Tammy Hoth. Zij werkt in gebieden grenzend aan Etosha
National Park, waar vaak sprake is van conﬂicten tussen de bewoners en de leeuwen. Lokale
‘Lion Guards’ helpen 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 conﬂicten voorkomen kunnen worden en zowel de bewoners en de
leeuwen veilig blijven.

Sinds 2014 zijn met hulp van Stichting Leo in totaal 31 leeuwen in diverse delen van Kenia voorzien van
satellietzenders door de Kenya Wildlife Service, om conflicten met lokale veehouders te voorkomen.
De zenders sturen signalen uit als de leeuwen dorpen met vee naderen zodat een team van rangers
tijdig in actie kan komen om ervoor te zorgen dat het vee veilig is. Stichting Leo is betrokken bij een
voorlichtingsprogramma met lokale veehouders rond Nakuru en Meru National Park.

Als hoogste bieder bent u met twee personen VIP gast bij de Kerstuitzending van All You Need Is Love (inclusief korte
rondleiding). Een studio vol liefde, ontroerende herenigingen en onmogelijke liefdes die toch mogelijk blijken te zijn tegen alle
verwachtingen in. De Kersteditie van All You Need Is Love is inmiddels een traditie geworden voor de invulling van Kerstavond. Een
warm bad van positiviteit die helemaal hoort bij het ultieme Kerstgevoel. Hoe bijzonder om dat nu eens van dichtbij te mogen ervaren
en u zo klaar te maken voor een super Kerst. Vooraf neemt de oprichtster van SPOTS, Simone Eckhardt, u mee voor een lunch of
diner, afhankelijk van het tijdstip van de opnames.
Datum van de opname is nog niet bekend maar is meestal rond 19 december.

Startbod: € 1.000 voor twee personen

Met de zenders worden conflicten voorkomen door een waarschuwingssysteem. Stichting Leo
ondersteunt Kenya Wildlife Service in een programma dat gericht is op het voorkomen en compenseren
van conflicten tussen leeuwen en veehouders. Het plan is om vier nieuwe leeuwen van satellietzenders
te voorzien, en daardoor conflictgebieden in kaart te brengen, veehouders en bewoners tijdig te kunnen
waarschuwen en adequate oplossingen te zoeken. Voor het aanbrengen van een satellietzender is een
bedrag van € 1.000 per leeuw nodig, de satellietzenders zelf kosten Euro 3.000 per stuk.
Als hoogste bieder krijgt u een unieke overnachting voor twee personen in een 1.000-sterren hotel, namelijk een vlot op het
water in het Horsterwold bij Zeewolde. Na het ontbijt vertrekt u naar de vernieuwde Oostvaardersplassen waar u met een ervaren
gids op vogel- en zoogdierexpeditie gaat. Hier kunt u de vogelrijkdom bewonderen en grazers spotten. U geniet van een geheel
verzorgde picknick op een mooie plek in de Oostvaardersplassen. De overnachting en excursie zijn mogelijk gedurende mei augustus 2020.

Foto leeuwen: Loulou Beavers

Startbod: € 1.000 voor twee personen
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19 Onderdompelen in de Nederlandse Amazone

20 Adopteer een dorpscomité

Een VIP dag in de Biesbosch

Een interactieve les over natuurbescherming in Afrika

Conceta Bolivia zet zich al een aantal jaren vol passie in voor het behoud van de
unieke, alleen in het Amazonegebied van Bolivia voorkomende, Boliviaanse
rivierdolfijn. Er wordt langzamerhand steeds meer bekend over deze unieke
rivierdolfijn en de vele ernstige bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen,
onder andere watervervuiling, het bouwen van stuwdammen en bijvangst van de
vissers. Kennisoverdracht en bewustwording over de enorme waarde van deze
dieren voor het Boliviaanse Amazonegebied is naast wetenschappelijk onderzoek
dan ook van het grootste belang. Met uw bijdrage kan Conceta Bolivia les- en
voorlichtingsmateriaal blijven ontwikkelen.

Guinee-Bissau, een land ten zuiden van Senegal en Gambia, is één van de armste landen ter wereld.
De bevolking van de Boé, een moeilijk bereikbaar gebied in het zuidoosten van Guinee-Bissau dat
twee keer zo groot is als onze provincie Utrecht, geldt zelfs binnen het land als arm. In dit gebied komt
een grote populatie chimpansees voor. Chimbo monitort met 28 dorpscomités hoe het gaat met
de chimpanseepopulatie rond hun dorp. Ze gaan twee keer per maand op patrouille, waarbij er ook
wordt gecontroleerd op tekenen van stropen.

Als hoogste bieder wordt u met vier personen ondergedompeld in het unieke Nederlandse Amazonegebied: De Biesbosch. U
begint deze dag na koffie en wat lekkers op het Museumeiland. Boswachter J. v.d. Neut van Staatsbosbeheer neemt u te voet,
per dienstauto en boot een hele dag mee op pad. Met meer dan 35 jaar ervaring van zowel flora en fauna alsook zijn kennis over de
geschiedenis van de Biesbosch staat deze rondleiding garant voor een onvergetelijke dag vol bijzondere verhalen en ontmoetingen.
Spot de zeearend, de grote zilverreiger en mogelijk staat u oog in oog met de trots van de Biesbosch: de bever. De dag wordt
afgesloten met een hapje en een drankje op een mooie locatie.

Startbod: € 600 voor vier personen

Maar er zijn veel meer dorpen. Met eerdere bijdragen via een veiling van GlobeGuards zijn vijf dorpen (zonder zo’n dorpscomité)
geholpen hun heilige bossen beter te beschermen. Onderdeel van dat programma was om cameravallen te plaatsen en de inwoners
te laten zien dat naast het culturele en sociaal economische belang van die heilige bossen ook dieren een belang hebben bij zo’n
beschermd bos. De dorpelingen bleken erg trots te zijn op alle dieren die ze op die camerabeelden zagen: veel chimpansees en
andere apensoorten, luipaarden en andere grote katachtigen, en hoefdieren zoals buffels en bosbokken.
De vijf dorpen die nog geen dorpscomité hebben, maar wel actief hun heilige bossen beschermen, hebben gevraagd of Chimbo bij hen
ook een comité op wil zetten. Ze zijn enthousiast geworden door het zien van alle camerabeelden. Om dit te realiseren is financiering
nodig voor onder andere ondersteuning, uniformen, fietsen, naamkaartjes, training en een vergoeding voor de patrouilles. Daarnaast wil
Chimbo de garantie kunnen bieden om een comité vijf jaar te financieren.
Als hoogste bieder krijgt de klas van uw (klein)kind een interactieve les van Piet Wit (oud voorzitter van CEM-IUCN). Tijdens deze
les vertelt hij wat er allemaal komt kijken bij natuurbescherming in Afrika. Hiermee maakt u, net als de inwoners van de Boé, ook uw
(klein)kinderen en hun klasgenoten enthousiast voor natuurbescherming.

Prijs per dorp: € 1.500
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21 Een drone die uitkomt

22 Wheels for a cheetah

Maak uw eigen natuurfilm

Help mee een terreinwagen in elkaar te zetten

Op Pico, één van de mooiste eilanden van de Azoren, werkt Nova Atlantis hard om de onbekende
Risso’s dolfijnen te beschermen. Om het sociale gedrag en onderlinge verwantschap van de
Risso’s dolfijnen in kaart te brengen voert Nova Atlantis een onderzoeksprogramma uit met behulp
van foto-identificatie, videobeelden onder water, en een drone. Hiermee kan bij de lokale autoriteiten
aangetoond worden dat er meer bescherming nodig is voor deze indrukwekkende dolfijnensoort. Uw
bijdrage gaat naar de reparatie en een nieuwe motor van de onderzoeksboot en het andere materieel
dat nodig is voor het onderzoek.

Cheeta’s zijn bekend van Afrika maar ze leefden ooit ook in Klein Azië, Pakistan en India. Deze
ondersoort is nu praktisch uitgestorven en helaas leeft het dier nu alleen nog met zekerheid in
Iran. Iranian Cheetah Society (ICS) doet wat ze kan om nog een toekomst te verzekeren voor
dit dier. De gebieden waar de cheeta in Iran leeft, zijn ruig en moeilijk begaanbaar. Een goede
terreinwagen is essentieel om het werk te kunnen doen. Zet samen met Stichting SPOTS een
volledige terreinwagen in elkaar zodat de projectmedewerkers van ICS hun werk optimaal
kunnen uitvoeren.
Om een terreinwagen in elkaar te zetten zijn de volgende onderdelen benodigd:
• Imperiaal: € 700
• Brandstoftank: € 850
• Chassis: € 1.600
• Motor: € 2.500
• 8 schokbrekers: € 1.100 (€ 137,50 per stuk)
• 4 deuren: € 600 (€ 150 per deur)
• 4 wielen met band: € 800 (€ 200 per band)
• 4 stoelen: € 1.000 (€ 250 per stoel)
Of financier een volledige tweedehands terreinwagen voor € 11.000!

Als hoogste bieder leert u met twee personen vliegen en filmen met een drone vanaf een strand in Noord-Holland. Dit is
dezelfde drone als waarmee Nova Atlantis dolfijnen en walvissen vastlegt. U leert de drone te bedienen met de joysticks, patronen
vliegen, rekening houden met de stand van de zon en, het allerbelangrijkst, hoe u onder alle omstandigheden gemakkelijk de drone
weer terugkrijgt! U filmt de Noordzee, de duinen en (in het voorjaar) de achterliggende bollenvelden. De instructie begint in een leuke
strandtent met een versnapering. Na afloop keert u daar terug om de beelden te bekijken en analyseren. Na afloop van deze dag
ontvangt u uw eigen dronebeelden. Deze vliegles vindt plaats vóór half mei, of vanaf half oktober 2020.

Startbod: € 250 voor twee personen

Iedere bieder krijgt een set unieke foto’s van de Aziatische cheeta, gemaakt
door een cameraval (digitaal en gedrukt).
+ Bieders vanaf € 1,000 krijgen een vergrote foto op canvas van de
Aziatische cheeta.
+ De bieder op het chassis krijgt een uniek voetbaltenue dat gebruikt werd
door het Iraanse voetbalteam tijdens de WK voetbal in 2014; hierop werd de
Aziatische cheeta afgebeeld
+ De bieder op de motor ontvangt zes vrijkaarten voor Safaripark Beekse
Bergen.
+ De bieder op de volledige terreinwagen krijgt een privé rondleiding
in Safaripark Beekse Bergen met SPOTS oprichtster Simone Eckhardt,
inclusief diner of lunch voor vier personen.
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23 Sporen, speuren en spanning

24 Adopteer uw eigen mahonieboom

Negen dagen in het spoor van de wilde honden

Ondersteun het herbebossingproject in Belize

Het in 1992 opgerichte Painted Dog Conservation (PDC) Project heeft als doel door middel van
actie, voorlichting en onderzoek de Painted Dog (Afrikaanse wilde hond) te beschermen. De grootste
bedreiging vormt de mens. Jaarlijks sterven er veel dieren in strikken en door aanrijdingen. PDC traint
speciale eenheden die dagelijks valstrikken verwijderen en regelmatig stropers aanhouden.

Het International Tropical Conservation Fund (ITCF) is 30 jaar geleden opgericht door Koninklijke
Burgers’ Zoo en beschermt een bijna 400 km2 groot natuurgebied in Belize, Midden-Amerika. In dit
tropisch bos werkt ITCF aan het behoud van de bedreigde Amerikaanse mahonie. De afgelopen
vier jaar zijn al duizenden zaailingen opgekweekt en op open plekken in het bos uitgeplant. Kweek,
controle en onderzoek naar de voortgang zijn noodzakelijk en vergen aandacht en fondsen.

Als hoogste bieder krijgt u op 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 dierenkliniek. Ook loopt u mee op patrouille met de anti-stroperseenheden, op zoek naar valstrikken.

Als bieder wordt u adoptiehouder van één jonge mahonieboom. U ontvangt uiteraard zijn individueel nummer en GPS positie en
de boom wordt specifiek gelabeld. Vijf jaar lang ontvangt u een jaarlijkse update met foto van hoe het met uw boom gaat en een
halfjaarlijkse update over het Belizeproject in het algemeen.

Prijs per boom: € 350

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 Waterfalls 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, de
maaltijden in het Kingdom hotel en transfer van Victoria Falls naar het project na, is deze reis volledig verzorgd.

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

26

27

25 Het bos terug in Faia Brava

26 Rondleiding Jan van Hooff

Op natuursafari in het Deelerwoud

Kom alles te weten over diergedrag

Ruige rotskliffen met bijzondere vogels zoals de havikarend en de aasgier kenmerken
het natuurgebied Faia Brava in de Côavallei van Noordoost Portugal. In het verleden
is het bos in dit gebied gedegradeerd door vele branden. Met hulp van Natura Iberica
herstelt de lokale beheerorganisatie ATNatureza er de natuurlijke bosvegetatie. Hiermee
worden meerdere positieve effecten bereikt: meer voedselaanbod en schuilgelegenheid
voor wilde dieren, minder bodemerosie, en een beter watervasthoudend vermogen van de
bodem. ATNatureza herstelt bos liefst via natuurlijke verjonging, maar als het nodig is
ook met gerichte aanplant van kleine plots van een kwart hectare. Voor elke € 1.000 kan
ATNatureza een plot nieuw bos aanplanten. Helpt u mee?

GlobeGuards ondersteunt haar leden met fondsen, met kennis en het verbeteren van de kwaliteit
van hun projecten. Met het bieden op deze belevenis met Prof. Jan van Hooff draagt u bij aan het
werk van GlobeGuards. Prof. Jan van Hooff is emeritus hoogleraar ethologie en socio-ecologie aan
de Utrechtse Universiteit en mede-oprichter van de beroemde chimpansee-kolonie in het dierenpark
waar hij opgroeide: Burgers’ Zoo.

Als hoogste bieder krijgt u een natuursafari voor maximaal zeven personen in het Deelerwoud. Dit gebied van Natuurmonumenten
op de Veluwe in Gelderland gaat u ontdekken met chauffeur en gids. De safari brengt u op plekken waar bezoekers normaal
niet mogen komen. De kans is dan ook groot dat u edelherten en wilde zwijnen van dichtbij kunt spotten. Onderweg leert u het
natuurgebied en de dieren kennen. U sluit de safari af met een drankje in de werkschuur van de boswachters. De safari vindt plaats
tussen april en november 2020.

Startbod: € 1.000 voor zeven personen

28

Als bieder krijgt u in een gezelschap van maximaal twaalf personen een lezing van Prof. Jan van
Hooff over het gedrag en het sociale leven van chimpansees, onze naaste verwanten. Hij is een
wereldwijd bekende primatoloog. U wordt door hem ontvangen met koffie en taartje in Burgers’
Bush. Na de lezing leidt Jan van Hooff u rond in de Burgers’ Zoo. De bijeenkomst wordt afgesloten
met een drankje op het savanne-terras. U bent ruimschoots in de gelegenheid om vragen te stellen
over de chimpansees maar ook over allerlei andere zaken op gebied van diergedrag.

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.
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27 Kunst voor de natuur

Op de Dag van de Natuur zullen ook dit jaar buiten de catalogus om verschillende kunstvoorwerpen worden geveild.
Deze items kunt u voorafgaand aan de veiling bekijken:

Prints met verschillende
leeuwenonderwerpen,
gemaakt door de bekende
fotograaf Taco van der Eb.
Vijf unieke prints. Ten bate
van Stichting Leo.
Startbod: € 250 per stuk

Sierlijke opgezette vogels uit de tuin van Hans Nieukerke,
aangeboden door Leida van den Brink. Ten bate van
GlobeGuards.
Startbod: € 40 per stuk

Tekeningen van primaten, gemaakt in de jaren ’80 door Piero
Cozzaglio. Totaal 10 unieke tekeningen. Ten bate van Marjo
Hoedemaker Elephant Foundation.
Startbod: € 40 per stuk

Drie keer het boek ‘Stoor nooit een vlooiende aap’ van
Constanze Mager, gesigneerd. Verschenen mei 2019, een
managementboek met veel inspiratie uit het dierenrijk. Ten bate
van GlobeGuards.
Prijs per boek: € 75.
Nota bene:
Uw eindbod geldt voor de belasting als gift voor een goed
doel en is daarmee voor u fiscaal aftrekbaar.

Kikkertjes voor de toekomst van de natuur. Broches gemaakt
door Richard van de Koppel, ontwerper van de Future For Nature
Award. Twee designs, geschikt voor dames en heren. Ten bate
van Future For Nature.
Startbod: € 75 per stuk
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Geitenkaas van 8 kilo, speciaal ontwikkeld door Kaasmaker
Henri Willig Groep BV voor het jaar van Rembrandt en de Gouden
Eeuw. Een “Limited Edition” kaas van kwalitatieve pure Hollandse
geitenmelk. Ten bate van een educatieproject in Congo dat wordt
gesteund door Gorilla Stichting Nederland.
Startbod: € 300

Boek Megadiversity: Earth’s Biologically Wealthiest Nations van
Russell A. Mittermeier, eregast van het Future For Nature Awards
Event 2019. Ten bate van GlobeGuards.
Startbod: € 75

Alle belevenissen die worden geveild, zijn geldig tot 1
januari 2021 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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Wie zijn de GlobeGuards?
Alle leden van GlobeGuards zijn helden van kleine natuurbeschermingsorganisaties. De projecten waar zij aan werken zijn klein, overzichtelijk
en worden uitgevoerd op uiterst efficiënte wijze met minimale overhead. De GlobeGuards zijn op de plek waar het gebeurt. Samen met
lokale mensen gaan ze voor die spreekwoordelijke tank staan en voorkomen dat bedreigde soorten volledig verdwijnen. Door hun werk te
steunen, kunt u ervoor zorgen dat toekomstige generaties vele soorten dieren nog steeds in het wild kunnen observeren.
Meer informatie over alle 19 GlobeGuards leden vindt u op www.globeguards.nl

Meld u aan!
Voor de Dag van de Natuur, een natuurbelevenissenveiling en een fantastische avond uit, aangeboden door Koninklijke Burgers’ Zoo,
compleet met driegangen-diner en drankjes.
Deze unieke veiling voor de internationale natuurbescherming is een ideale gelegenheid om vrienden, klanten of andere relaties mee te
nemen en hen ook mee te laten bieden.
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

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