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Joop Schaminée
Eregast en keynote speaker 2021

Voorwoord
Ton van der Zon, voorzitter GlobeGuards

De tiende Dag van de Natuur van GlobeGuards, ons jubileum, staat in het teken van de gevolgen van corona. Voor 
leden van GlobeGuards en hun partners organisaties in het veld staat nu overleven voorop en natuurbescherming in 
de schaduw daarvan. De realiteit is wrang. Het coronavirus heeft een directe link met de handel in wilde diersoorten 
waardoor diersoorten in hun bestaan worden bedreigd. 

Daarom is steun aan lokale GlobeGuards-projecten harder nodig dan ooit. GlobeGuards maakt met de voeten 
in de klei en samen met de lokale bevolking het verschil voor cheeta’s, leeuwen, chimpansees, wilde honden en 
rivierdolfijnen en combineert natuurbescherming met de creatie van banen voor de lokale bevolking bijvoorbeeld 
als parkwachters. 

GlobeGuards groeit en boekt successen. Nieuwe lid-organisaties hebben zich het afgelopen jaar aangemeld. De activiteiten in het 
mariene leefgebied breiden zich uit. Het werk van de GlobeGuards werpt zijn vruchten af. Zo worden twee prachtige natuurgebieden in 
Belize en Frans-Guyana mede door uw steun veiliggesteld.

Samen met Koninklijke Burgers’ Zoo verzorgen wij deze Dag van de Natuur in een coronaveilige omgeving. GlobeGuards hoopt dat 
u weer in de gelegenheid bent om onze Dag van de Natuur te bezoeken. De GlobeGuards lid-organisaties en onze veilingmeester 
Frank Buunk hebben voor u een rijke variatie aan veilingitems opgesteld en hopen dat u ruimhartig wilt bieden. Namens de leden van 
GlobeGuards in binnen- en buitenland alvast dank!

Ton van der Zon, 
Voorzitter GlobeGuards

Prof. Joop Schaminée is als vegetatiekundige werkzaam bij Wageningen Environmental Research en sinds 2006 
als buitengewoon hoogleraar op de Victor Westhoff leerstoel verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 
de Wageningen Universiteit.

Samen met Victor Westhoff richtte hij in 1989 de Plantensociologische Kring Nederland op voor de studie van 
de vegetatie van Nederland. Hij heeft het ecologisch informatiesysteem SynBioSys en de Landelijke Vegetatie 
Databank opgezet en recent het platform Het Levend Archief voor het behoud en herstel van de bedreigde flora in 
ons land. Hij is auteur van honderden artikelen en boeken, waaronder de reeksen De Vegetatie van Nederland en 
de Europese Natuur in Nederland. 

In 2009 ontving hij de Prins Bernard Cultuurfondsprijs voor natuurbehoud, en in 2019, werd hij benoemd tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Voor Omroep Max verzorgt hij samen met Prof. Pieter van Vollenhoven het 
programma ‘Professors op Pad’ waarin op een populair wetenschappelijk manier de natuur en het natuurbehoud 
voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt.

Volgens prof. Joop Schaminée is het van belang om de wereldwijde biodiversiteitcrisis aan te pakken door enerzijds de basis van onze 
biodiversiteit (de soorten) veilig te stellen, via initiatieven als het Levend Archief, en anderzijds slimme verbanden te leggen met andere 
uitdagingen waarvoor we staan, zoals de stikstofcrisis, klimaatadaptatie en waterbeheer. Hij vertelt u hier meer over op 6 oktober. 

Veilingitem in het auditorium Bronzen Chimpansee
Het eerste veilingitem in het auditorium is dit jaar een bronzen beeld van een hangende 
chimpansee aan een gekrulde tak, die geplaatst is in een decoratieve zwarte steen. 
Dit massief bronzen beeld is een in brons gegoten tak van de krulhazelaar omdat de 
takken van deze boom zich goed lenen om in brons te gieten. De chimpansee is met zijn 
hand vast gelast aan de tak en een been rust op de tak. De afmetingen van het beeld 
bedragen 27 x 15 x 10 cm. 

Dit veilingitem wordt aangeboden door Joke Koot van het atelier JOKOart. De opbrengst 
van dit bronzen beeld gaat naar GlobeGuards.

Startbod: € 350

Eregast 
Joop Schaminée

Uw veilingmeester op  
deze jubileumveiling 

Frank Buunk
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2 Op jacht naar de jaguar in Frans-Guyana
Ontdek de natuur in uw eigen tuin

1 Walvissafari op de Oosterschelde
Draag bij aan het beschermen van de bruinvis

Stichting Rugvin is in 2005 met walvisonderzoek op de Noordzee gestart. Geleidelijk breidde de 
stichting haar onderzoek en communicatie-activiteiten uit, zoals naar de Oosterschelde en breder 
internationaal. Op de Oosterschelde speelt de bruinvis een belangrijke rol bij het vergroten van de kennis 
over walvisachtigen onder inwoners langs deze zee-arm. Met het ‘bruinvis-Foto-ID-programma’ leren 
we veel over het gedrag van Nederlands meest talrijke walvisachtige. Die informatie wordt gebruikt voor 
een betere bescherming van dit unieke zeezoogdier. Daarnaast zet Stichting Rugvin zich als ‘Whale 
Poo Ambassadors’ in voor het verbreden van de kennis van de rol die walvisachtigen wereldwijd 
spelen in het behoud van biodiversiteit en bij klimaatverandering. Uw bijdrage wordt ingezet ten bate 
van de projectkosten van het Foto ID onderzoek en de communicatieactiviteiten van het Whale Poo 
Ambassadors team. 

Als hoogste bieder krijgt u een exclusieve walvissafari op de Oosterschelde voor acht personen. Medeoprichter en onderzoeker 
Frank Zanderink neemt u vanuit Zierikzee mee de Oosterschelde op aan boord van de klipper de Nieuwe Maen. Naast de unieke tocht 
langs de bruinvishotspots van de Oosterschelde heeft u de mogelijkheid de aanwezige bruinvissen (en zeehonden) te zien, te horen bij 
Studio Bruinvis (met behulp van een hydrofoon), te fotograferen en vooral van de dieren te genieten. Wij bieden u gedurende de dag ook 
koffie/thee, drankjes en een heerlijke lokale Zeeuwse lunch aan.

Startbod: € 1.500 voor acht personen

Stichting Trésor beschermt ruim 2500 hectare aan tropisch regenwoud in Frans-Guyana. In dit 
regenwoud behoort de jacht tot één van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit. Het Trésor 
team surveilleert daarom regelmatig in het regenwoud en er wordt veel gelobbyd voor een betere 
regelgeving. Voor een sterke lobby zijn echter sterke cijfers nodig.

Met uw bijdrage kan een cameraval aangeschaft worden en stelt u de boswachters in staat om hiermee 
het monitoringsprogramma naar de grote fauna uit te breiden. Grote zoogdieren zoals de jaguar, de 
tapir en de pekari staan namelijk bovenaan het boodschappenlijstje van de jagers.

Als bieder hangt Stichting Trésor in samenwerking met de Universiteit Utrecht gedurende een maand een cameraval op in uw eigen 
tuin. U ontvangt een aantrekkelijk verslag over de aanwezige fauna, inclusief een getrokken vergelijking met de fauna in Frans-Guyana, 
geschreven door Stijn de Jong. Stijn de Jong is een geboren bioloog en ambassadeur van Stichting Trésor. Of het nou een doodgewone 
pad is of de giftigste slang van de Amazone, hij weet er alles van. Hij kan zijn bevindingen in woorden onder brengen die u nog meer van 
de natuur laten houden, u zult nooit meer op dezelfde manier naar uw tuin kijken!

Prijs per cameraval: € 500

RUGVIN
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4 Kunst uit Tengenenge, Zimbabwe
Uniek beeld van een neushoorn

3 Help de grazende vuurbrigades in Faia Brava
Op safari met tweedaags verblijf in luxe B&B in Portugal

In het natuurreservaat Faia Brava (Noordoost Portugal) houden vele bedreigde diersoorten 
zoals de aasgier en haviksarend stand. Rust en brandpreventie zijn hiervoor de sleutels. 
De kuddes met wilde Maronesa runderen en Garrano paarden houden het gebied open en 
voorkomen grote natuurbranden. Maar ..... door droogte in de afgelopen jaren blijven ze bij de 
waterbronnen in het zuidelijk deel van het park, met overbegrazing tot gevolg. De beheerder 
ATNatureza wil met behulp van Natura Iberica extra putten slaan, zodat de dieren het héle 
gebied gaan begrazen, en aanvoer van water vanuit het dorp overbodig wordt. De pomp 
hiervoor werkt op zonne-energie en daar is geld voor nodig. Voor een bedrag van € 2.000 kan 
ATN aan de gang en voor € 4.000 kan een complete installatie worden aangeschaft. 

Als hoogste bieder krijgt u met twee personen een verblijf (twee nachten) in Casa da Cisterna aangeboden inclusief een uitgebreide 
safari door het Faia Brava reservaat. Casa da Cisterna is van alle gemakken voorzien en ligt in het pittoreske kasteeldorpje Castelo 
Rodrigo. Eigenaresse Ana Berliner is één van de oprichters van ATNatureza en vertelt u van alles over het reservaat. De jeep safari staat 
onder leiding van één van de stafleden. U ziet de mooiste plekjes van Faia Brava en geniet van magnifieke uitzichten op de Canyons en 
de gieren. U staat oog in oog met de kuddes en natuurlijk bezoekt u de bron, met onderweg een picknick in het veld. 

Het verblijf in Casa da Cisterna is inclusief lunch (picknick) en diners. De kosten van de reis naar Portugal zijn voor eigen rekening. Het is 
mogelijk om de reis te boeken tussen april en oktober. 

Startbod: € 2.000 voor twee personen

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, een gemeenschapshuis en 
elektrische omheiningen ter bescherming van oogsten en dorpen. Ook zijn met behulp van de MHEF 
ongebruikte mijnputten gedempt, waar veel olifanten in zijn verongelukt. 

De opbrengst van dit veilingitem gaat ten eerste naar de schoolprogramma’s op Sri Lanka, om de jeugd 
bij te brengen hoe belangrijk de natuur is voor de toekomst. Daarnaast zal de opbrengst gebruikt worden 
om mensen op Sri Lanka schadeloos te stellen die veel last ondervinden van de olifanten. 

Als hoogste bieder bent u de nieuwe eigenaar van een uniek neushoorn beeld uit de kunstenaarsgemeenschap Tengenenge in 
Zimbabwe. De afmetingen van het beeld zijn 90 x 60 cm. Het beeld is van de natuursteen serpentijn, winterhard en geschikt voor zowel 
binnen als buiten.

Startbod: € 900

Neushoorn

Afmetingen: 90 x 60 cm

Gemaakt van serpetijn
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6 Adopteer een student
Bezoek de zandmotor in de Hollandse Duinen met Caroline van der Mark

5 Dineren tussen de apen van Apenheul
Help de natuur een handje in Madagaskar

Het Apenheul Natuurbehoudsfonds (ANF) beschermt sinds 1994 bedreigde apensoorten. Het fonds 
steunt lokale (natuur)educatie, onderzoek, en het beschermen en uitbreiden van natuurgebieden. Deze 
natuurgebieden zijn van levensbelang voor het voortbestaan van apen, de biodiversiteit en de lokale bevolking. 

Door grootschalige ontbossing in Madagaskar is het leefgebied van lemuren sterk verkleind. De dieren 
leven vaak in geïsoleerde groepen in kleine bosfragmenten. Het is belangrijk om deze fragmenten te 
beschermen, maar vooral met elkaar te verbinden en uit te breiden. Het opkweken van bomen en 
daarmee verbindingen aanleggen behoort daarom tot de hoofdactiviteiten van de lokale organisatie 
Mitsinjo. Naast het belang voor lemuren, is de bescherming en verbinding van tropische bossen 
essentieel voor alle plant- en diersoorten. Veel dieren en natuurgebieden ondervinden extra druk, onder 
andere door de Covid-19-uitbraak, zo ook in Madagaskar. Door een gebrek aan controle wordt er meer 
op dieren gejaagd en neemt de illegale houtkap toe.

Met de opbrengst van dit veilingitem kan de lokale organisatie Mitsinjo extra personen aanstellen die helpen bij het opkweken en 
uitplanten van jonge bomen. Tevens zorgen zij voor een extra controle op illegale activiteiten door hun aanwezigheid in het bos.

Als hoogste bieder gaat u met vier personen dineren tussen de apen in dierenpark Apenheul. Dit groene dierenpark ligt midden in 
de natuur op de Veluwe en heeft ongeveer 35 verschillende soorten apen, waarvan de meesten vrij rondlopen. U gaat aan het eind van de 
middag, wanneer het in het park rustig is, eerst op pad in Apenheul. U krijgt een uitgebreide privérondleiding door het park en vervolgens 
kunt u genieten van een viergangendiner, inclusief drankjes, en uitzicht op de apen. Voorafgaand aan het diner wordt u welkom geheten 
door de directeur van Apenheul: Roel Welsing. 

Startbod: € 1.000 voor vier personen

De wereldwijde achteruitgang van biodiversiteit is onmiskenbaar. De verantwoordelijkheid om dit enorme 
probleem aan te pakken rust in sterke mate op de jonge generatie natuurbeschermers. Zij worden nu 
opgeleid om in korte tijd het verschil te gaan maken en de achteruitgang aan te pakken. FONA ondersteunt 
deze jonge mensen in hun missie om zich na hun studie in te zetten voor nationaal of internationaal 
natuurbeheer. Via stages, scripties en masterprojecten doen ze 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 voor veldwerk, en koppelt studenten aan contacten 
van FONA’s netwerk.

Dankzij de natuurveiling van 2019 kon Johan Diepstraten onderzoek doen met een relatief nieuwe techniek om geluiden in de tropische 
bossen van Kameroen te identificeren en zo beter dierpopulaties te monitoren. Johan vertelt u graag over zijn werk op 6 oktober. 

Als bieder en adoptant neemt u met twee personen deel aan een zomerse excursie naar de Zuid-Hollandse kust waar u de nieuwste 
aanpak voor natuurlijke kustbescherming bezoekt; de zandmotor. Het bezoek vindt plaats onder de gepassioneerde leiding van Caroline 
van der Mark. Zij is projectleider en gids bij natuurherstelwerkzaamheden en werkzaam bij Ark Natuurontwikkeling. Ontdek dit spannende 
kustgebied, onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen, waar wordt samengewerkt met de natuur om ons te wapenen tegen de 
zeespiegelstijging. Ook is er aandacht voor de veranderende functie van de Noordzee naar windenergie en beschermde zeegebieden. De 
middag wordt afgesloten met een borrel bij het prachtig gelegen strandpaviljoen Flamingo’s. 

Prijs per student: € 750
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8 Berenverzorger voor een dag
Geef de beren in Het Berenbos een natuurlijk dieet

7 Houten Toekan van Beeldhoutwerk
Haal het regenwoud van Costa Rica in huis met dit prachtige houten beeld

De stichting Adopteer Regenwoud bouwt al ruim 10 jaar aan een prachtig reservaat van zwaar bedreigd 
laagland regenwoud aan de Caribische kant van Costa Rica. Door percelen regenwoud uit de handel 
te halen en samen te werken met o.a. de lokale bevolking, het naastgelegen nationaal park Barbilla en 
de mensen van de Cabecár stam wordt gewerkt aan een structureel beschermd en lokaal gedragen 
reservaat. Dit alles wordt ondersteund met een doorlopend bezet onderzoeksproject waar studenten 
zich inspannen om de rijke biodiversiteit in kaart te brengen. Met uw bijdrage kan het reservaat verder 
worden uitgebreid. 

Als hoogste bieder bent u de nieuwe eigenaar van een unieke houten toekan op een boomstam van ongeveer 1,7 m hoog. De 
houtbewerker Dirk Reinders maakt al jaren de mooiste houten beelden met zijn kettingzaag en speciaal voor de Dag van de Natuur 
maakt hij twee unieke houten toekan beelden. Voor de beelden is een ruime keuze aan houtsoorten beschikbaar die afkomstig zijn van 
bomen die sowieso al gekapt moesten worden. Afhankelijk van waar het beeld komt te staan, wordt het meest geschikte materiaal 
gekozen. Voor de finishing touch wordt het beeld met olie en afhankelijk van de houtsoort een anti-wormenmiddel bewerkt. De olie zorgt 
ervoor dat het beeld gelijkmatig droogt en de kans op scheuren wordt verminderd. Ook beschermt deze tegen weersinvloeden waardoor 
het beeld zowel buiten als binnen kan staan. 

De beelden worden pas na de veiling gemaakt, waardoor er geen beeldmateriaal 
beschikbaar is. De bijgeplaatste foto dient als voorproef van hoe de beelden eruit 
komen te zien. 

Startbod: € 1.500 per beeld

Het Berenbos is een samenwerking tussen Stichting Bears in Mind en Ouwehands Dierenpark. Het 
Berenbos vangt beren op die mishandeld zijn en hun leven in veel te kleine kooien hebben doorgebracht. 
In Het Berenbos leren zij weer hoe ze als een echte beer kunnen leven. Het Berenbos is een natuurlijk stuk 
bos van twee hectare groot, in Ouwehands Dierenpark, waar de beren kunnen graven, klimmen, zwemmen, 
schuilen en spelen. Zo worden de dieren gestimuleerd in hun natuurlijke gedrag. 

Stichting Bears in Mind heeft voor de beren in Het Berenbos het Natuurlijk Voedselprogramma 
ontwikkeld, waarmee de dieren voedsel krijgen dat gebaseerd is op hun seizoensgebonden dieet in het wild. 
Het Natuurlijk Voedselprogramma brengt uiteraard extra kosten met zich mee; jaarlijks zo’n € 500 per beer. 

Als hoogste bieder bent u met twee personen voor een dag lang berenverzorgers van de beren in Het Berenbos. Prachtig werk, 
waarbij wel de handen uit de mouwen moeten worden gestoken! Samen met de berenverzorgers van Ouwehands Dierenpark zorgt u 
voor een schoon bos en verstopt u het eten voor de beren. U komt op plekken waar alleen berenverzorgers mogen komen en ervaart de 
beren (maar ook de wolven die in het bos leven met de beren) van heel dichtbij. Een belevenis die u nooit meer vergeet! 

De dag zal plaatsvinden op een doordeweekse dag tussen juni en november 2022. 

Startbod: € 1.750 voor twee personen
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10 Volg een bijencursus in Utrecht
Aanleg ‘spicy’ bijenkorfhek om conflicten olifant-mens te voorkomen

9 Verbind het bos en laat apen oversteken
Ondersteun het bouwen van luchtbruggen voor primaten in de Amazone

De Amazone staat bekend om haar uitgestrekte tropische bossen en vele verschillende diersoorten. Echter 
in de Braziliaanse Amazone worden steeds meer van deze bosgebieden doorkruist met snelwegen. De 
komst van deze snelwegen zorgt niet alleen voor een verminderde bewegingsvrijheid van dieren tussen 
leefgebieden, maar zijn er ook steeds meer dierlijke verkeersslachtoffers. Overstekende dieren, zoals 
tapirs en slingerapen, worden gevangen door auto’s en komen te overlijden. Future For Nature 2019 
winnaar Fernanda Abra wijdt haar carrière aan het minimaliseren van deze ‘roadkills’ in Brazilië.

Voor op de grond levende dieren heeft Fernanda de afgelopen jaren al vele tunnels onder drukke snelwegen 
in Brazilië gebouwd. Maar om ook de boombewoners, zoals primaten, te helpen met de weg over te 
steken, heeft Fernanda nu het project ‘Reconnect’ opgezet. Hierbij zal ze luchtbruggen over de snelweg 
plaatsen, zodat bijvoorbeeld ook slingerapen veilig kunnen over steken. De opbrengst van dit veilingitem 
zal volledig naar de bouw van deze luchtbruggen gaan.

Als bieder zorgt u dus voor de bouw van een luchtbrug over een snelweg dwars door de Braziliaanse Amazone. Daarnaast zal de brug 
dankzij uw bijdrage gedurende één jaar lang gemonitord kunnen worden. Als dank ontvangt u twee keer per maand een update met 
foto’s van welke dieren de brug gebruiken, een ingelijste foto van de brug, en zal er een plaquette met uw naam onderaan de brug 
worden geplaatst.

Prijs per brug: € 2.000 

Het habitatverlies van de wilde Aziatische olifanten bedreigt hen niet alleen met uitsterven, maar drijft 
hen ook naar velden en plantages van boeren voor voedsel en water. Dit veroorzaakt soms dodelijke 
conflicten. Het project ‘Bee the Change’ van Bring The Elephant Home vermindert conflicten tussen 
Thaise boeren en Aziatische olifanten door de inzet van bijen! Met uw steun zetten we een ‘spicy’ 
bijenkorfhek op: een nieuwe combinatie van methodes om mens-olifant conflicten te verminderen. Door 
hekken met lokale bijen te combineren met hete pepers en andere pittige gewassen, waar olifanten niets 
van willen weten, blijven olifanten weg van plantages. 

Als hoogste bieder volgt u een bijencursus voor vier personen in de bijenstal van de Botanische Tuinen in Utrecht door bioloog en imker 
Rob Welschen. Tevens ontvangt u een online lezing van Antoinette van de Water, die dit model uitgebreid heeft getest in een gebied met 
mens-olifant conflicten in Thailand, met unieke beelden van cameravallen van olifanten die de bijenkorfhekken inspecteren. Na de eerste 
oogst ontvangt u een pakket olifant-vriendelijke producten, waaronder Beeyond Honey vers van uw eigen bijenkorf!

Startbod: € 1.000 voor vier personen
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12 Sporen, speuren en spanning met BMS Travellers
Zeven dagen in het spoor van de wilde honden

11 Duitse dodo
Schilderij door Evert van Hemert

De schilder-beeldhouwer Evert van Hemert is bekend om zijn mollige vrouwenbeelden. Stevig en 
rond, met kleine gezichten en uitgevoerd in brons of verf, stralen ze een aardse vrolijkheid uit. Hetzelfde 
geldt voor zijn dieren, die variëren van klein zeehondje tot buitenmaatse kat. In zijn kunstenaarschap is 
Evert van Hemert uiterst gedreven en serieus. Zijn beelden zijn het resultaat van een langdurig proces. 
Dit begint met het vormen in was of klei, daarna het gieten, het schuren en slijpen, het patineren en tot 
slot het aanbrengen van de details. Daardoor worden zijn beelden persoonlijkheden, nauw verbonden 
met de mens die Evert is. Voor zijn schilderijen vindt de kunstenaar inspiratie in zijn dagelijkse 
omgeving en in Friesland, waar hij zich in 1997 vestigde in het dorpje Kolderwolde. Thema’s als lucht, 
licht en leegte keren dan ook vaak terug in zijn schilderijen. 

Met uw bod op dit schilderij 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.

Verzekeringswaarde: € 2.500

Startbod: € 800

Evert van Hemert 

Haarlem 1952

Duitse dodo

Acryl op board, 29,2 x 29,1 cm 

gesigneerd r.o. 

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. 

Als hoogste bieder krijgt u op een 7-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 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. De vlucht, de maaltijden in het Kingdom hotel en 
de transfer van de Victoria Falls naar het project zijn voor eigen rekening. De rest van de reis is volledig verzorgd. 

Startbod: € 2.750 voor twee personen, € 4.750 voor vier personen
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14 Ring een havik of sperwer op de Veluwe
Steun natuureducatie rond Gir National Park om de Aziatische leeuw te beschermen

13 Handen uit de mouwen
Extra inrichting voor het verblijf van kleine apen

In de Democratische Republiek Congo worden Bonobo’s bedreigd met uitsterven door 
stroperij en de vernietiging van hun leefgebied. De stichting Bonobo Alive zette in 2002 met 
behulp van de lokale bevolking van Lompe en LuiKotale, de universiteit van Kinshasa én de 
Wildlife Authority de eerste stap ter bescherming van de Bonobo door de oprichting van 
een veldstation. Sindsdien wordt een gebied ter grootte van 100 km² beschermd. De lokale 
bevolking verwijdert valstrikken en zorgt dat stropers geen kans krijgen. Parallel hieraan 
loopt een onderzoeksproject om de populatie bonobo’s te monitoren en onder andere hun 
natuurlijke dieet in kaart te brengen. Tot op heden is het werk zeer succesvol. 

Toch is een uitbreiding van het huidige gebied met Bekombo zeer gewenst en bovendien noodzakelijk omdat de bonobo’s steeds vaker 
buiten het tot nu toe beschermde gebied treden. Met de opbrengst van dit veilingitem ondersteunt Ouwehands Zoo Foundation de 
uitbreiding van het huidige gebied naar Bekombo. De populatie bonobo’s in het nieuwe gebied zal worden gemonitored, een uitgebreid 
voorlichtingsprogramma voor de lokale bevolking zal worden ontwikkeld en anti-stroperij brigades zullen worden getraind. 

Als hoogste bieder steekt u met maximaal acht personen de handen uit de mouwen en maakt u samen met een ervaren dierverzorger 
van Ouwehands Dierpark Rhenen speeltjes voor de verblijven van kleine apen zoals de doodshoofdaapjes. Als uw knutselwerk erop 
zit, volgt misschien nog wel het meest uitdagende stuk: de gemaakte spullen bevestigt u in het verblijf en dan komt hét moment… wat 
doen de aapjes met uw werk…..? Tussendoor kunt u genieten van koffie met gebak. In totaal zal de excursie een halve dag in beslag 
nemen die in overleg wordt ingepland.

Startbod: € 1.200 voor acht personen

In de afgelopen jaren is er een grote sterfte geweest onder de leeuwenpopulatie in het Gir National Park 
in India. Aangezien dit de laatste populatie van de Aziatische leeuw is, kan het erg gevaarlijk zijn als 
deze populatie instort. In 2019 is Stichting Leo daarom een samenwerking aangegaan met de Carnivore 
Conservation and Research Foundation (CCF) in India. Het doel is om ondersteuning te geven bij de 
bescherming van de Aziatische leeuw in het Gir Reservaat waar de populatie op dit moment uit nog maar 
zo’n 500 leeuwen bestaat. 

De sterfte van de leeuwen is deels toe te schrijven aan hondsdolheid, die wordt verspreid door lokale 
honden. Maar er is ook veel conflict met de lokale bevolking rond het reservaat, omdat de leeuwen vee 
en mensen aanvallen. Stichting Leo ziet het daarom als prioriteit om samen met haar partner CCF een   
onderwijsprogramma op te zetten om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan en conflicten 
terug te dringen. Per schoolbezoek is een bedrag van € 1.000 nodig en het doel is om in 2022 minstens  
20 scholen te bereiken met in totaal meer dan 2000 leerlingen.

Als hoogste bieder gaat u met twee personen een dag deelnemen aan het ringen van een havik of sperwer met de bekende 
roofvogelonderzoeker Ralph Buij. Er wordt in de ochtend afgesproken bij een plek op de Veluwe, waarna gezocht wordt naar een 
haviksnest. Het ringen zelf zal een half uur in beslag nemen om de kuikens niet te veel te storen. Hierbij kunnen foto’s gemaakt worden. 
Het ringen zal bij voorkeur plaatsvinden in maanden mei of juni. 

Startbod: € 1.000 voor twee personen
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16 Op zoek naar gorilla’s in de ondoordringbare jungle
Beelden van uw eigen cameraval

15 Een avond wegdromen op meesterlijke tonen
Mini concert van piano virtuoos Wibi Soerjadi

Stichting SPOTS zet zich in voor de bedreigde, wilde katachtigen. Met de opbrengst van dit 
veilingitem kan SPOTS haar projecten blijven ondersteunen alsmede aandacht genereren voor de 
wilde, bedreigde katachtigen in Nederland bijvoorbeeld, middels het organiseren van ludieke acties.

Wibi Soerjadi is Nederlands meest succesvolle pianist. Zowel kenners als minder ervaren luisteraars raken geïmponeerd door zijn 
pianospel. Deze wereldberoemde concertpianist en componist onderscheidt zich door het uitvoeren van zijn eigen werk dat hij baseert 
op eigentijdse thema’s. Tijdens zijn concerten wisselt Wibi onsterfelijke miniatuurtjes uit de pianoliteratuur af met virtuoze bewerkingen 
van filmsoundtracks en muzikale kaskrakers. 

Wibi draagt stichting SPOTS een warm hart toe, doordat hij groot fan is van wilde katten. Ook bezocht hij projecten in Namibië die SPOTS 
ondersteunt. Mede hierdoor kan stichting SPOTS dit unieke veilingitem aanbieden.

Als hoogste bieder bent u met maximaal 25 personen welkom op Villa Diepenheim (Twente) waar Wibi in zijn eigen huis een besloten 
mini concert zal geven. Tijdens het concert worden zijn werken toegelicht, neemt Wibi u mee in zijn muzikale belevingswereld en deelt 
hij de schoonheid van de klassieke muziek en zijn passie voor de piano. Bij aankomst wordt er een hapje en drankje geserveerd en na 
afloop van het concert kunt u Wibi persoonlijk ontmoeten tijdens een meet & greet.

Datum is in overleg op een doordeweekse avond.

Startbod: € 6.000 voor 25 personen

Het is nog maar sinds kort dat onze kennis over de westelijke laaglandgorilla flink is 
toegenomen. Dit komt o.a. door wetenschappelijk onderzoek bij bais (drassige open plekken 
middenin het regenwoud) vanaf hoge observatieplatforms zoals bij Mbeli Bai in de Republiek 
Congo. Dit onderzoek, dat wordt gesteund door Gorilla Stichting Nederland, levert een 
schat aan nieuwe informatie op over het gedrag, sociale structuur, habitat-eisen, screening 
van ziektes en grootte van de populatie.

De groepsstabiliteit van de westelijke laaglandgorilla’s is relatief laag, individuen wisselen regelmatig tussen groepen, groepen worden 
gevormd of opgeheven en groepen of individuen kunnen immigreren in of emigreren uit de bai-populatie. Wanneer onbekende individuen 
in de bai verschijnen, kan het een uitdaging zijn om met zekerheid vast te stellen of ze echt nieuw zijn voor de populatie of dat ze al bekend 
waren bij eerdere onderzoeksteams. Daarbij brengen gorilla’s slechts ongeveer 1% van hun tijd door in open plekken in het bos, wat leidt 
tot grote hiaten in de waarnemingen. 

Om beter inzicht te krijgen in o.a. de groepsdynamiek van de meer dan 460 gorilla’s die zijn waargenomen in Mbeli Bai, wordt een 
automatische bewaking met cameravallen in de bossen gerealiseerd. Speciale identificatiesoftware moet het voorheen handmatige 
identificatieproces versnellen. 

Als bieder koopt u een cameraval die gebruikt gaat worden tijdens het project. U ontvangt gedurende het onderzoek unieke beelden 
van de westelijke laaglandgorilla’s, gemaakt door uw eigen cameraval!

Prijs per cameraval: € 250
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18 Indische loopeend
Bronzen beeld door Coba Koster

17 Een nacht op een olifantenobservatie platform
Verminder mens-olifant conflicten in Thailand

Habitatverlies bedreigt niet alleen de wilde Aziatische olifant met uitsterven, het drijft hen ook naar de 
plantages van boeren voor voedsel en water, wat soms dodelijke conflicten veroorzaakt. Bring The 
Elephant Home (BTEH) zet zich in om de overlevingskans van olifanten te vergroten en een wereld te creëren 
waarin mensen en olifanten in harmonie samenleven. De bewoners van het dorp Ruam Thai, dat grens aan 
Kuiburi National Park, ondervinden bijna elke nacht overlast van de 300 olifanten die daar leven. Midden 
in dit gebied heeft BTEH haar veldstation gevestigd, om samen met de lokale bewoners aan duurzame 
oplossingen te werken. 

Uw steun stelt boeren in staat om in plaats van olifant-aantrekkende, olifant-werende gewassen te verbouwen en vermarkten. Er is 
extra winst voor biodiversiteit, inkomsten, vaardigheden en risicospreiding en herbebossing. Boeren die nu ananas verbouwen krijgen 
hulp bij de transitie naar gewassen als hete pepers, citroengras, galangal, en limoen, toevallig ingrediënten van de traditionele Thaise Tom 
Yum soep. De gewassen zijn bovendien bruikbaar in lifestyle producten als zeep en kaarsen, die ‘’branded’ worden als olifant vriendelijk. 
Een deel van de opbrengst van de producten wordt besteed aan habitat uitbreiding en -herstel. 

Als hoogste bieder heten wij u met twee personen welkom op ons veldstation in het dorp Ruam Thai, waar accommodatie en alle 
maaltijden gedurende vier dagen (drie nachten) verzorgd worden. U gaat met onderzoekers mee op zoek naar olifanten en bezoekt 
verschillende community-based conservation projecten, zoals het bijenkorfproject, de testvelden met alternatieve gewassen, de Tom 
Yum kwekerij en de Tom Yum productvervaardiging. Verder krijgt u een Thaise massage en kookcursus met Tom Yum kruiden. De 
kosten van de reis naar en van Hua Hin zijn voor eigen rekening. De datum van vertrek wordt in onderling overleg vastgesteld en moet 
binnen twee jaar (vanaf oktober 2021) plaatsvinden.

Startbod: € 2.500 voor twee personen

De dierplastieken van Coba Koster ontroeren door de liefde en zorgvuldigheid waarmee ze zijn 
gemaakt. De kunstenares boetseert haar dieren allereerst in klei. De vorm die daaruit voortkomt, maakt 
het werk heel persoonlijk: los gekneed, met een verfijnde detaillering en het gebruik van verschillende 
kleuren patina’s. De kunstenares heeft een voorliefde voor het uitbeelden van pluimvee, vooral kippen, 
eenden en ganzen. Het is haar niet te doen om een exact evenbeeld van het dier te scheppen.

Met uw bod op dit unieke beeld stelt u GlobeGuards nog beter in staat om haar leden bij elkaar 
te brengen voor de uitwisseling van informatie en deskundigheidsbevordering op het gebied van 
fondsenwerving.

Verzekeringswaarde: € 3.500

Startbod: € 1.500

Coba Koster

Coevorden 1951

Indische loopeend

Brons, 56,5 x 25 cm 

Gesigneerd op de basis en gedateerd ‘89
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20 Iganyana Children’s Bushcamp
Vitesse VIP-arrangement met Alex van Hooff als gastheer

19 Herstel de onderzoeksboot
Verken bunkers en Oer-IJ in de Noordhollandse duinen

De Azoren zijn een vulkanische eilandengroep in de Atlantische oceaan, bekend om de vele 
soorten zeezoogdieren die rondom de eilanden te zien zijn. Op Pico, één van de mooiste eilanden, 
werkt Nova Atlantis hard aan de bescherming van de onbekende Risso’s dolfijnen. 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.

Nova Atlantis wil daarnaast een  nieuw onderzoek  starten naar de  individuele akoestiek  van de Risso’s dolfijnen. Hiervoor moet 
de grotere onderzoeksboot, die al een aantal jaren buiten gebruik is, opgeknapt worden. Vanaf deze boot kunnen meer studenten en 
onderzoeksmaterialen meegenomen worden. Uw bijdrage zal gaan naar het opknappen van de onderzoeksboot.

Als hoogste bieder gaat u met maximaal tien personen op een bunkertocht in Noord-Holland onder begeleiding van expert John 
Heideman, die is verbonden aan het archeologisch museum “Huis van Hilde” in Castricum. Hij neemt u mee naar de duinen en bossen 
van PWN en zal daar vertellen over o.a. de Tweede Wereldoorlog en de speciale functies die sommige bunkers hadden in dit gebied. 
Bijvoorbeeld dat een groot deel van de collectie van het Rijksmuseum hier werd verstopt, waaronder de Nachtwacht. Ook zult u de 
meanders van het Oer-IJ bezoeken. Voor en na de tocht geniet u van heerlijke hapjes en drankjes in het sfeervolle Hof van Kijkuit. Kortom 
een excursie waarbij geschiedenis, aardrijkskunde en de natuur worden gecombineerd.

Startbod: € 750 voor tien personen

Het Painted Dog Conservation (PDC) project in Zimbabwe organiseert durende het jaar een gratis 
vierdaags programma voor alle 11-jarige kinderen van de lokale scholen. Het Iganyana Children’s 
Bush Camp is één van de belangrijkste onderdelen van het project. Sinds 2014 hebben meer dan 
11.000 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 wilde dieren hebben gehad is 
dat waarschijnlijk een negatieve, zoals olifanten die hun gewassen opeten.

In het Bush Camp wordt deze perceptie veranderd, door de kinderen op een stimulerende manier kennis te laten maken met wilde 
dieren. Een Bush Camp verblijf is net zo spannend voor hen als een bezoek van uw kinderen aan een dierenpark. De kinderen verlaten 
het Bush Camp met een nieuwe waardering voor de wilde dieren waarmee ze leven en vooral een passie om deze te behouden. Door 
het coronavirus zijn de scholen rondom het project lange tijd dicht geweest en konden de Bush Camps niet door gaan. In 2021 willen we 
graag, samen met u, de gedupeerde kinderen verrassen met extra Bush Camps.

Als bieder gaat u samen met Alex van Hooff een onvergetelijke avond in de prachtige ambiance van het Gelredome tegemoet. U bekijkt 
de wedstrijd vanuit uw eigen business loge die beschikt over een logebalkon met twaalf plaatsen. Bij binnenkomst ontvangt u een 
Vitesse sjaal en tijdens de wedstrijd kunt u genieten van hapjes, drankjes en een lunch of dinerbuffet. Als kers op de taart krijgt u de 
mogelijkheid om mee te doen aan een wedstrijdpoule waarbij voor de winnaar een gesigneerde bal klaarligt. 

Prijs per vierdaags verblijf voor tien kinderen in het Bush Camp:  
€ 400 voor één persoon 
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22 Diving Deep
Schilderij door Tamara de Haan

21 Help het leefgebied van de Togo slippery frog
Kies de naam voor de grote plantenkwekerij in Ghana

De Togo slippery frog is pas in 2006 ontdekt maar wordt nu al met uitsterven bedreigd. Het leefgebied 
van deze unieke kikkersoort in Ghana verdwijnt langzaam door uitbreidende landbouwactiviteiten en 
bauxietmijnen. Op dit moment is nog maar 20% van het originele bos in Ghana intact. Future For Nature 
2014 winnaar Caleb Ofori Boateng heeft de kikker ontdekt en zet zich nu in om de soort en zijn habitat 
te beschermen. 

Om de laatste leefgebieden van de Togo slippery frog in Ghana te behouden, werken Caleb en zijn 
team ‘Herp-Ghana’ samen met lokale gemeenschappen aan het opzetten van een groot beschermd 
natuurgebied. Het natuurgebied is alleen erg gedegradeerd door eerdere agricultuur en boskap activiteiten, 
dus zijn Caleb en zijn team een herbebossingsprogramma gestart om het voormalig tropische bos weer 
in ere te herstellen. De zaailingen voor de herbebossing moeten op dit moment nog van heel ver komen en 
daarom is er nu een plan om een grote plantenkwekerij op locatie te bouwen, zodat de zaailingen beter 
overleven en sterke bomen kunnen worden. 

Als hoogste bieder draagt u direct bij aan het herstellen van een bijzonder stuk natuur en daarmee de bescherming van de 
kritisch bedreigde Togo slippery frog en andere diersoorten in het gebied. Als dank voor uw steun krijgt u de naamgevingsrechten 
(in overleg met Herp-Ghana) voor de nieuwe plantenkwekerij! Daarnaast zult u gedurende de bouw van de kwekerij en start van het 
herplantingsprogramma updates krijgen over de voortgang van de ontwikkelingen en krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
verwachte video over het natuurgebied.

Startbod: € 1.500 

Stichting Rugvin zet zich in voor het Whale Poo Ambassadors project. Dit internationale project 
richt zich op het beter bekend maken van de rol die walvissen wereldwijd spelen in het behoud van 
biodiversiteit en de klimaatverandering. In de strijd tegen de klimaatverandering worden in de 
zeeën rondom ons talloze windmolens gebouwd. Echter, mensen vergeten dat in de zee al duizenden 
‘ingenieurs’ oftewel walvissen aanwezig zijn, die al eeuwenlang bezig zijn met het beheer van de 
biodiversiteit en klimaatverandering. Eén van belangrijkste feiten hierbij is dat de poep van walvissen 
zorgt voor de groei van plantaardig plankton. Zonder dit plankton wordt er minder CO2 uit de lucht 
opgenomen, minder zuurstof geproduceerd, is er geen dierlijk plankton, zijn er geen vissen en ga zo 
maar door… Het beschrijven van deze walvisprocessen is erg belangrijk en daarom zal de opbrengst 
van dit veilingitem volledig naar het Whale Poo Ambassadors project gaan. 

Als hoogste bieder ontvangt u het prachtige schilderij genaamd ‘Diving Deep’ van de kunstenares Tamara de Haan. De inspiratie voor 
dit prachtige schilderij is het zwart witte patroon van de orka en de sierlijke manier waarop hij door het water beweegt. Diving Deep 
gaat over een orka die zich weer onder het waterplafond voortbeweegt op zoek naar voedsel. Wat gaat het worden? Haring, zalm of toch 
een ander maaltje waar deze orka zich in heeft gespecialiseerd om te vangen? Wie zal het zeggen. Het waterdek is met een stevige laag 
opgezet waardoor de rimpeling van het water ook daadwerkelijk te voelen is. De afmetingen van het schilderij (acrylverf op canvasdoek) 
bedragen 50 x 70 cm en de zijkanten zijn mee geschilderd. 

Startbod: € 300

RUGVIN

Tamara de Haan

Diving Deep

Acrylverf op canvasdoek, 50 x 70 cm
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24 Samen brengen we het bos terug in Faia Brava
Exclusieve lezing over herbebossing door prof. Koen Kramer

23 Vraag naar nieuwe uniformen
Ga mee op patrouille met een dorpscomité

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 dat twee keer zo groot is als onze provincie 
Utrecht in het zuidoosten van Guinee-Bissau, geldt zelfs binnen het land als arm. In dit gebied komt 
een grote populatie chimpansees voor.

Stichting Chimbo  heeft dorpscomités opgericht in het gebied. Elk  dorpscomité  bestaat uit vijf 
community rangers die de chimpansee populatie rond hun dorp monitoren. Ze hebben daarnaast 
een voorlichtende functie op natuur- en milieugebied in hun dorp en zorgen voor controle op stroperij. 
Ieder dorpscomité gaat twee keer per maand op patrouille en maakt een schriftelijke rapportage over 
zo’n veldbezoek. Ze hebben fietsen waarmee ze naar onze trainingen kunnen komen en zo nodig de 
overheid snel van de aanwezigheid van stropers op de hoogte kunnen brengen.

De al geruime tijd functionerende dorpscomités hebben vijf jaar geleden voor het laatst uniformen gekregen en zijn inmiddels toe aan 
nieuwe. Per persoon krijgen ze een broek, riem, overhemd met opdruk, een paar laarzen, sokken en een ID-kaartje met foto. We willen 
graag alle 150 community rangers  in onze 30 dorpscomités een nieuw uniform kunnen geven (kosten per uniform € 120 en dus per 
dorpscomité € 600).

Elke bieder die het mogelijk maakt dat 10 dorpscomités nieuwe uniformen krijgen, wordt uitgenodigd om op kosten van Stichting 
Chimbo aanwezig te zijn bij de uitreiking van de uniformen en op patrouille te gaan met één of meerdere dorpscomités. De reis naar 
Guinee-Bissau is voor eigen rekening.

Per dorpscomité: € 600 

Ruige rotskliffen met bijzondere vogels zoals de havikarend en de aasgier, kenmerken het 
natuurgebied Faia Brava in de Côa vallei van Noordoost Portugal. Al sinds 2003 werkt 
de natuurorganisatie ATNatureza hier aan de bescherming en herstel van het bos, voor 
meer voedselaanbod en schuilgelegenheid voor wilde dieren, meer biodiversiteit, minder 
bodemerosie en een beter watervasthoudend vermogen van de bodem. Sinds 2015 
ondersteunt Natura Iberica dit project vanuit Nederland met raad en daad.

Om vaart te maken is ATNatureza met hulp van Natura Iberica ook gestart met bosaanplant. Verspreid in het landschap gaan kleine 
bospercelen de natuurlijke verjonging verder aanjagen. Samen met Land Life Company zetten we de modernste technieken in voor 
aanplant, groei en monitoring. 

U helpt ons enorm door een stuk van 150 m2 nieuw bos te adopteren. We planten daar 35 bomen, zoals steeneik, kurkeik en jeneverbes. 
Met afbreekbare watercocoons vangen we de geringe regenval op, waardoor meer dan 80% van de boompjes overleven. Elk boompje 
krijgt een ‘tag’, en wordt jaarlijks gemeten, zodat we de groei en vastlegging van CO2 kunnen volgen. Met een app kunt u de groei van 
‘uw’ bos ook zelf volgen! 

Als bieder bent u met twee personen uitgenodigd voor een lezing door prof. Koen Kramer op de Wageningen Campus, over 
perspectieven van herbebossing wereldwijd. Ook vertelt hij meer over de innovatieve aanpak van Land Life Company waar hij aan 
verbonden is. We gaan met elkaar in discussie en sluiten de middag af met een borrel. Doet u mee?

De lezing is op vrijdag 25 maart 2022 om 15:00 uur.

Prijs per perceel: € 600
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26 Duiven in het park
Schilderij door Eugeen Joors

25 Fotografie workshop met Alexander Koenders
Leer van een bekende topfotograaf en bescherm het regenwoud in Costa Rica

De stichting Adopteer Regenwoud bouwt al ruim 10 jaar aan een prachtig reservaat van zwaar bedreigd 
laagland regenwoud aan de Caribische kant van Costa Rica. Door percelen regenwoud uit de handel 
te halen en samen te werken met o.a. de lokale bevolking, het naastgelegen nationaal park Barbilla en 
de mensen van de Cabecár stam wordt gewerkt aan een structureel beschermd en lokaal gedragen 
reservaat. Dit alles wordt ondersteund met een doorlopend bezet onderzoeksproject waar studenten 
zich inspannen om de rijke biodiversiteit in kaart te brengen. Met uw bijdrage kan het reservaat verder 
worden uitgebreid. 

Als hoogste bieder krijgt u met maximaal zes personen een exclusieve natuurfotografie workshop van Alexander Koenders. U wordt 
ontvangen door Alexander met koffie en koek waarna eerst uitgebreid op de theorie wordt ingegaan. Een sterke natuurfoto moet de 
kijker verbinden met het dier en zijn omgeving. Naast de noodzakelijke techniek en timing, zijn observatie en empathie essentieel voor 
impact. Dit en andere belangrijke inzichten van natuurfotografie kan Alexander Koenders u als geen ander uitleggen. Vervolgens gaat u 
samen naar buiten voor een natuurwandeling langs de Lek waarbij de focus natuurlijk ligt op het vastleggen van de mooie Nederlandse 
natuur. Met goed oefenen dicht bij huis wordt het fotograferen in het regenwoud van Costa Rica een stuk leuker!

Startbod: € 1.000 voor zes personen

De Belg Eugeen Joors was een bekend schilder van dieren en stillevens, die door tijdgenoten werden 
geprezen om hun ‘realisme’. In navolging van schilders als Jean-Baptiste Robie brak Joors met de 
traditie van het zorgvuldig gearrangeerde pronkstilleven en koos hij voor een natuurlijkere schikking van 
zijn bloemen. Daarnaast was hij vaardig in het schilderen van landschappen. Samen met de oudere 
Charles Verlat, net als hij professor aan de academie van Antwerpen, schilderde Joors het beroemde 
panorama ‘De slag bij Waterloo’. De schilder exposeerde overal in Europa en ontving vele prijzen, zowel 
nationaal als internationaal. Zijn voorstellingen blinken uit door hun zorgvuldige stofuitdrukking en 
rijke coloriet.

Met uw bod op dit schilderij 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.

Verzekeringswaarde: € 4.800

Startbod: € 2.400

Eugeen Joors

Antwerpen 1850-1910 Berchem (Antwerpen)

Duiven in het park

Olieverf op paneel, 24 x 32,5 cm

Gesigneerd r.o. en gedateerd 1895
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28 Privé ontmoeting met olifanten, apen en meer…
Een avondrondleiding in Dierenpark Amersfoort

27 Ontdek het zeeleven op de Azoren
Ervaar walvissen en dolfijnen vanuit een onderzoeksboot

De Azoren zijn een vulkanische eilandengroep in de Atlantische oceaan, bekend om de vele 
soorten zeezoogdieren die rondom de eilanden te zien zijn. Op Pico, één van de mooiste eilanden, 
werkt Nova Atlantis hard aan de bescherming van de onbekende Risso’s dolfijnen. 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.

Nova Atlantis wil daarnaast een  nieuw onderzoek  starten naar de  individuele akoestiek  van de Risso’s dolfijnen. Hiervoor moet 
de grotere onderzoeksboot, die al een aantal jaren buiten gebruik is, opgeknapt worden. Vanaf deze boot kunnen meer studenten en 
onderzoeksmaterialen meegenomen worden. De opbrengst van dit item gaat naar het opknappen van de onderzoeksboot.

Als hoogste bieder krijgt u een zeer exclusief privéverblijf voor twee personen op het onderzoeksstation van Nova Atlantis, in 
het recent compleet vernieuwde gastenverblijf met spectaculair uitzicht over de oceaan. Tijdens uw midweek op de Azoren in juni of juli 
gaat u mee met de onderzoeksboot op zee. Dit is een unieke en persoonlijke ervaring! U leert van alles over de zeezoogdieren die u 
tegenkomt, over het onderzoek van Nova Atlantis naar de grijze dolfijn, en over de impact van whalewatching (en het onderzoek) op de 
dieren, en hoe we dat zoveel mogelijk minimaliseren.

De midweek is exclusief reis naar de Azoren en diners, maar inclusief accommodatie, activiteiten, ontbijt en lunch.

Startbod: € 2.000 voor twee personen

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 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. 

Als hoogste bieder krijgt u een exclusieve rondleiding voor maximaal tien 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 tien personen
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30 Verminder de conflicten tussen leeuwen en veehouders
Doe mee aan het zenderen van leeuwen

29 Uitbreiding van de ‘Christina Kuip’ fruitboomgaard
Plant een speciale fruitboom voor de gorilla’s

Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center (GRACE) ligt in het hart van 
conflictgebied in de oostelijke provincies van de Democratische Republiek Congo. Het 
is de enige opvang ter wereld voor de met uitsterven bedreigde Grauer gorilla (oostelijke 
laaglandgorilla). Daarnaast herintroduceert GRACE Grauer gorilla’s in het wild.

De GRACE-boerderij is een belangrijk onderdeel van de opvang en heeft een aantal functies. Zo wordt de boerderij ingezet om het 
dieet van de gorilla’s aan te vullen, het herbeplanten van het buitenverblijf van de gorilla’s en het kweken van bomen voor de lokale 
gemeenschap die als bouwmateriaal of brandstof gebruikt kunnen worden. Het mooie nieuws is dat de boerderij is uitgebreid met een 
fruitboomgaard. Dit initiatief is eind 2020 genomen door Gorilla Stichting Nederland ter nagedachtenis aan Christina Kuip, vrijwilliger 
en trouwe supporter van de stichting. De boomgaard zal fruit leveren voor de 14 Grauer gorilla’s, het personeel van de opvang en de 
lokale bevolking. 

Met de opbrengst van de veiling kan GRACE de nog kleine boomgaard uitbreiden en zullen er meer inheemse wilde fruitboomsoorten 
worden gepland. Een voorbeeld hiervan is de Myrianthus (apenvrucht), een boom met vruchten waar gorilla’s dol op zijn. Een gedeelte van 
de nieuwe aanplant zal worden gereserveerd voor de lokale gemeenschap en speciaal voor de vrouwengroep van het naastgelegen 
dorp Kasugho. Zij ontvangen fruit voor eigen gebruik, verkoop op de markt en om fruitbomen op het eigen erf te planten. De vrouwengroep 
zal tevens een cursus boomverzorging volgen.

Als hoogste bieder krijgt u een plaquette met een foto van de gorilla’s die van hun eten genieten en een speciaal bericht van het 
GRACE team. Daarnaast ontvangt u foto’s van de uitbreiding en updates over een periode van twee jaar.

Startbod: € 2.500

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 benaderen zodat een team van rangers tijdig 
in actie kan komen om ervoor te zorgen dat het vee veilig is. 

In de afgelopen jaren zijn in Meru- en Nakuru National Park verschillende leeuwen gedood door de lokale 
bevolking na conflicten met veehouders. 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 in 2022 minimaal twee nieuwe leeuwen van satelliet zenders te voorzien in Meru en/of Nakuru National 
Park. Door leeuwen van zenders te voorzien, kunnen de conflictgebieden in kaart worden gebracht, de 
veehouders en bewoners tijdig gewaarschuwd worden en kan er gezamenlijk naar adequate oplossingen 
gezocht worden. 

Als hoogste bieder brengt u met vier personen een bezoek aan het project rond het Meru of Nakuru National Park en kunt u aanwezig 
zijn bij het zenderen van een leeuw. De kansen op een succesvolle zendering zijn groot, maar afhankelijk van de lokale omstandigheden. 
Het bezoek van maximaal vier dagen wordt verzorgd door Stichting Leo en haar partner organisatie Kenya Wildlife Service, die tevens 
als gids zal optreden tijdens uw verblijf in een luxe lodge in de buurt van het park. Na het bezoek zult u regelmatig geïnformeerd worden 
over de bewegingen van de gezenderde leeuwen. 

De kosten van de reis naar Kenia en de lokale kosten (verblijf, transport en eten) in Kenia zijn voor eigen rekening. Dit item kan worden 
ingepast in een langer bezoek aan Kenia door de bieder. 

Startbod: € 10.000 voor vier personen
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32 Proef het regenwoud
Leer 1001 toepassingen van planten uit het regenwoud

31 De Maharadja voor het behoud van de olifant
Ontvang dit unieke exemplaar uit de 2D Art Photography Series van Elephant Parade

Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Hun natuurlijk leefgebied verdwijnt in een alarmerend tempo, 
waardoor olifanten buiten beschermde gebieden op zoek naar voedsel en water gaan. Het verminderen 
van conflicten tussen mensen en olifanten is één van de grootste uitdagingen op het gebied van 
olifantenbescherming. Bring The Elephant Home zet zich in voor een betere toekomst voor Aziatische en 
Afrikaanse olifanten, en voor de mensen die bij hen in de buurt wonen. Want als de olifant verdwijnt, verliezen 
we een prachtige diersoort, die zo cruciaal is voor de natuur waar we allemaal afhankelijk van zijn.

U helpt Thaise boeren in de transitie naar gewassen waar olifanten niet van houden en draagt bij aan 
herbebossingsprojecten om het leefgebied van olifanten te vergroten. Zo zorgt u voor minder gewelddadige 
mens-olifant conflicten, en een duurzame toekomst voor mens en olifant! 

Als hoogste bieder ontvangt u “Maharadja”: een uniek exemplaar uit de eerste 2D Art Photography Series van Elephant Parade. 
Elephant Parade organiseert de grootste olifantenexpositie ter wereld, en steunt hiermee de Aziatische olifant. De foto is van fotograaf 
Bert Janssen, is 150 x 150 cm en ingelijst op dibond/plexi krasvrij. De foto wordt geleverd met een certificaat en de achterkant is 
gesigneerd. Van de opbrengst gaat 75% naar Bring The Elephant Home, en 25% naar Elephant Family, een non-profit organisatie die 
zich ook inzet voor de bescherming van de Aziatische olifant en hun leefgebied. 

Startbod: € 1.500

Stichting Trésor beschermt wat kwetsbaar is. Wat ooit begon met een impulsieve landaankoop, is 
25 jaar later het succesverhaal van Stichting Trésor: een beschermd landschap, een ecotoeristische 
hotspot en een voorbeeldrol in de natuurbeschermingswereld in Frans-Guyana. Stichting Trésor werkt 
aan bescherming, onderwijs en onderzoek in het rijke regenwoud van de Guyana’s.

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 één kind in Frans-Guyana van een educatiepakket over het regenwoud en een reeks excursies naar 
het reservaat.

Als bieder ontvangt u per persoon een compleet verzorgde ochtend, afgesloten met een heerlijke lunch, in de Botanische Tuinen van 
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 te worden!

Prijs per educatiepakket: € 250

Bert Janssen

Maharadja

Ingelijst op dibond/plexi krasvrij, 150 x 150 cm
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34 Merrie met veulen
Bronzen beeld door Christophe Fratin

33 Help de weesbeertjes
Bezoek een berenproject in Laos

Bears in Mind werkt al geruime tijd samen met Free the Bears (FTB), een internationale NGO die 
verschillende opvangcentra voor mishandelde beren heeft in Zuidoost-Azië. Ze doen ook onderzoek naar 
bedreigde wilde beren in bijvoorbeeld Laos en Vietnam. Het laatste project dat met steun van Bears in Mind 
is gerealiseerd, is een eerste hulp centrum voor weesbeertjes in het Tat Kuang Si Bear Rescue Centre. 

De laatste jaren is er een groeiende online handel in weesbeertjes uit het wild. Bears in Mind heeft fondsen 
beschikbaar gesteld voor de bouw van de zogenaamde cub nursery & intensive care unit. Hier kunnen de 
vaak erg jonge beertjes bij binnenkomst direct behandeld worden en bijkomen van de erbarmelijke start van 
hun leven. Er is ook een quarantaine ruimte met vier aparte dens en een overdekte ‘binnenspeeltuin’ aanwezig.

FTB heeft inmiddels twee opvangcentra in Laos, voornamelijk voor Aziatische zwarte beren, maar ook voor pangolins, slangen, rode 
panda’s en andere inbeslaggenomen wilde dieren die tijdelijk of permanent onderdak en verzorging nodig hebben. Daarnaast heeft FTB 
berenopvangcentra in Cambodja en Vietnam. 

Als hoogste bieder brengt u met vier personen een bezoek aan het opvangcentrum in Laos. In het centrum zult u de medewerkers 
helpen met de dagelijkse verzorging van de beertjes zoals het maken van verrijkingsmaterialen en de bereiding van voedsel. Daarnaast 
zullen er diverse excursies onder begeleiding van een lokale gids ondernomen worden, in dit mooie deel van Laos, waar ook wilde beren 
voorkomen. Uw reis omvat drie overnachtingen nabij het opvangcentrum, transfers van en naar het vliegveld in Luang Prabang, drie 
maaltijden per dag en diverse excursies onder begeleiding. De vlucht van en naar Luang Prabang is niet inbegrepen. 

Startbod: € 6.000 voor vier personen

De Franse ‘animalier’ Christophe Fratin kreeg al vroeg een gedegen kennis van de anatomie van dieren 
door zijn vader, die preparateur was. In zijn geboortestad volgde hij eerst een opleiding tot beeldhouwer, 
later studeerde hij in Parijs bij Théodore Géricault. Hier ontdekte hij zijn voorliefde voor paarden. 
Fratin was, samen met Antoine Louis Barye, een van de eerste Franse beeldhouwers die bronzen 
diersculpturen naar het leven maakte. Honden en paarden komen in zijn oeuvre veel voor, maar ook 
wilde dieren. Fratin exposeerde zijn werk op de Salons van 1831 tot 1842 en van 1850 tot 1864. De 
belangrijkste beeldencollectie van Fratin bevindt zich in Metz. Een van de bekendste sculpturen van 
Fratin, twee adelaars met hun prooi, staat in Central Park in New York. 

De opbrengst van dit bronzen beeld gaat naar GlobeGuards.

Verzekeringswaarde: € 18.000 

Startbod: € 8.800

Christophe Fratin 

Metz (Frankrijk) 1801-1864 Le Raincy (Frankrijk)

Merrie met veulen

Brons, 36,5 x 42 cm 

Gesigneerd op basis met naamstempel

Herkomst

Koninklijke Verzamelingen; Paleis Soestdijk tot 2011; privécollectie  

Prins Bernhard

Bijzonderheden

Diepte: 13 cm (incl. basis); nr. ‘4B-98’ onderop

Uit januari 2012 Vlag en wimpel
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36 VIP tour langs de reuzenpanda’s
Bewonder de reuzenpanda’s Xing Ya, Wu Wen en Fan Xing in Ouwehands Dierenpark

35 All You Need Is Love…
Bijwoning als VIP gast van de kersteditie All You Need Is Love

In Namibië ondersteunt SPOTS de organisatie Namibian Lion Trust 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 worden en zowel de bewoners en de leeuwen veilig blijven.

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, 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 als 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

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 Ouwehand 
Zoo Foundation, het natuurbeschermingsfonds van Ouwehands Dierenpark. 

Als laatste bieder krijgt u een exclusieve rondleiding door Pandasia in Ouwehands Dierenpark voor 
twee personen, inclusief ontvangst met koffie. Na de koffie begint uw rondleiding gegeven door één van 
de Panda-experts en komt u van alles te weten over het wel en wee van de drie reuzenpanda’s Xing Ya, 
Wu Wen en Fan Xing. 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. 
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GlobeGuards
Platform van 23 natuurorganisaties

Sponsoring 
Help ons de natuur te beschermen! 

Is uw bedrijf bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hebben uw werknemers een groen hart? Dan nodigen wij u uit om 
GlobeGuards en haar projecten te ondersteunen. 

Wat kunnen wij voor uw bedrijf betekenen?
Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook is het kader van Cause 
Related Marketing is het voor een bedrijf interessant om zich aan een goed doel te koppelen. Het inzetten van een natuurbeschermingsproject 
voor een promotie kan zeer resultaatverhogend werken. 

De ideale match
Het is belangrijk dat er een goede match is tussen uw bedrijf en het project dat u ondersteunt. Daarmee komt uw activiteit geloofwaardig 
over en bereikt u de beste resultaten. De variëteit in landen en dieren waarmee onze GlobeGuards actief zijn, vormen goede 
aanknopingspunten. Maar u kunt ook een match vinden in bijvoorbeeld het onderwerp: het voorzien van radiozenders, het beschikbaar 
stellen van een safarivoertuig, het plaatsen van hekwerk of medicijnen en voeding voor dieren in de opvang. 

Voor meer informatie over de verschillende leden kijkt u op: www.globeguards.nl

Wat kunt u voor ons betekenen?
U kunt de GlobeGuards ondersteunen op ieder niveau:
• Wij kunnen een ideale match voor uw bedrijf tot stand brengen voor de langere termijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze 

Programma Coördinator via info@globegards.nl.
• Via de website www.globeguards.nl kunt u éénmalig of structureel doneren voor een langere periode. 
• Wij nodigen u graag uit om mee te doen aan Veiling op De Dag van de Natuur die altijd rond 4 oktober plaatsvindt. Op deze avond 

kunt u of uw bedrijf bieden op unieke natuurbelevenissen aangeboden door de leden van GlobeGuards.

Iedere bijdrage is van harte welkom en komt direct ten goede aan de ondersteuning van de unieke natuurbeschermingsprojecten 
van de GlobeGuards leden.

PS: Omdat GlobeGuards is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Bogende Instelling), is de donatie fiscaal aftrekbaar voor bedrijven.

mailto:info@globegards.nl
http://www.globeguards.nl


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 23 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 
Mara Kortekaas dagvandenatuur@globeguards.nl of
GlobeGuards via www.globeguards.nl/contact

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

Alle belevenissen die worden geveild, zijn geldig tot 
1 januari 2023 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.

Deze veiling wordt mede gerealiseerd met dank aan: 

Koninklijke Burgers’ Zoo en All for Nature Travel

http://www.globeguards.nl/contact

