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Dag van de Natuur

Een grote veiling van natuurbelevenissen

met borrel en feestelijk diner, 

dat alle gasten wordt aangeboden door  

Koninklijke Burgers’ Zoo

op zondag 4 oktober 2015

16.00 – 22.00 uur

in Koninklijke Burgers’ Zoo, Arnhem
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Voorwoord

Wist u dat… er ondertussen minder tijgers wereldwijd in de natuur leven dan in dierentuinen… ‘dansberen’ van 
het straatbeeld in Europa zijn verdwenen, maar er nog altijd beren in heel kleine kooien bij benzinestations en 
restaurants zitten… er nog altijd neushoorns worden bejaagd om hun hoorn… dat de ijsbeer een uitstekende 
zwemmer is, maar er nu regelmatig dieren een verdrinkingsdood sterven... het mogelijk is schaapskuddes te be-
schermen tegen beren en wolven met de hulp van herdershonden.

Daar gaat het om. Daar doen de leden van de Federatie voor Internationale Natuurbescherming (FIN) het voor. 
Natuurbeschermers die uit puur idealisme de grote uitdaging aangaan: in het verre buitenland, in oerwouden, 
op taiga’s en woeste baren zorgen zij dat bedreigde plant- en diersoorten niet ten onder gaan. Kleinschalig, met 
beperkte middelen en vrijwel zonder strijkstok, wordt er veel bereikt. Maar financiële ondersteuning blijft altijd 
dringend nodig om soorten als gieren, bultruggen, tijgers en cheeta’s van de ondergang te redden.

Daarom organiseert de FIN ieder jaar op 4 oktober de Dag van de Natuur. Een van die zeldzame momenten waarop 
u als burger of bedrijf kunt bijdragen aan kleinschalige internationale natuurbescherming. U slaat daarmee twee 
vliegen in één klap; u helpt de natuur in stand te houden en trakteert uzelf op een unieke natuurervaring.

De organisaties van de FIN stellen voor de veiling een of meer waardevolle natuurbelevenissen* ter beschikking. 
Dat kan variëren van een dag meelopen met de dierenarts van de dierentuin, een romantisch diner in Het Berenbos,  
reizen in Zimbabwe of het observeren van bruinvissen. Stuk voor stuk unieke belevenissen die het de moeite 
waard maken flink mee te bieden op deze veiling.

Namens alle leden van de FIN wens ik u een fantastische avond op 4 oktober met vele bijzondere natuurbeleve-
nissen als gevolg.

Hans Nieukerke
Voorzitter Federatie voor Internationale Natuurbescherming

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 2017 en worden in overleg met u als hoogste 
bieder voor die tijd gerealiseerd. Als een afspraak voor die tijd niet kan worden gemaakt, vervalt het recht op 
deze wederdienst van het door u ondersteunde project. 

Veilingelementen

Nr.	 Element	 Belevenis	 Organisatie	 Pagina

 1 Bovenop de beren Een dag beren verzorgen Alertis 4

 2 Maak de natuur weer beter Een dag met de dierenarts van Burgers’ Zoo ITCF 5 

 3 Je eigen wilde hond Volg een Afrikaanse wilde hond op afstand Painted Dog 6

 4 Vliegensvlug Beleef het leven van een F-16 piloot Spots 7

 5  Belevenis in Belize Drie dagen in natuurreservaat Shipstern en  ITCF 8

 6 In het spoor van een sneeuwluipaard Speuren in de IJsselvallei Rewilding 9

 7 Van macro tot groothoek Een cursus natuurfotografie van Dos Winkel SFF 10

 8  Freek tekent voor toekomst voor natuur Geef ruimte aan de jaguar én de harlekijn-kikker FFN 11

 9  Dineren bij de beren Romantisch eten in het Berenbos  Alertis 12

10   Als de kat van huis is, dansen de muizen Leer net zo soepel bewegen als een kat Spots 13

11 FONA College Tour Beleef Wageningen Campus met FONA studenten FONA 14

12 Een echte Chimp onder de hamer  Schilderkunst van chimpansees Jane Goodall 15

13 Traceer de wilde katten van Namibië Ervaar het andere Namibië  Spots 16

14 Het plaatje met de parel Workshop fotografie met Jan Vermeer FFN 17

15 Antistrooptocht op de Veluwe Autosafari op de Hoge Veluwe Tigris 18

16 Adopteer een beer Leef mee met het Berenbos Alertis 19

17 Een gevleugeld onthaal Vijfgangendiner bij unieke vogeltuin FIN 20

18 Sporen, speuren en spanning met BMS Travellers Negen dagen in het spoor van de wilde honden    Painted Dog 21

19  Turen naar vinnen  Op de Oosterschelde voor de Risso’s bij de Azoren Nova Atlantis 22

20  Zender een leeuw Help bij leeuwen zenderen in Kenia LEO 23

21  Een link met de lynxen  Als VIP bij de uitzetting van de eerste lynxen op Rewilding Foundation 24

22  Only100Left Vertel het verhaal met je T-shirt Only100left 25

23  Galápagos in Rotterdam Reuzenschildpadden ontdekken in Blijdorp Vrienden van de Galápagos 26

24  Beren belevenis in Finland Geheel verzorgd de wildernis in  Alertis 27

25  Olifantennagels vijlen  Met Marjo Hoedemaker in Dierenpark Amersfoort MHEF 28

26  Spot the cat Ontvang unieke beelden uit de wildernis Spots 29

27  Een droombaan voor een dag Een dag verzorger in Burgers’ Zoo voor  FFN 30 

28  Kids bush camp Bij de wilde honden in GaiaZOO Painted Dog 31

29  Voer de leeuwen in GaiaZOO En help de laatste leeuwen in Kameroen beschermen LEO 32

30  Aap Noot Mies Help een kind en red de chimps Chimbo 33

Kunst	voor	de	natuur Kunstvoorwerpen ter veiling  34

Verrassingsbod Dierenpark Amersfoort by night FIN 35

Wat	is	de	FIN? Meld u aan voor de Dag van de Natuur  36
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2 Maak de natuur weer beter    
Een dag met de dierenarts van Burgers’ Zoo      
                                

De opbrengst wordt gebruikt voor de uitbreiding met 14.500 hectare van het waardevolle 
Shipstern Natuurreservaat in Belize, een 9.000 hectare groot, zeer gevarieerd natuurgebied 
met een enorme rijkdom aan bijzondere soorten, waaronder de Baird’s tapir, vijf katachtigen 
en meer dan 300 soorten vogels.

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

Startbod: € 700 voor 2 personen                                              

1 Bovenop de beren    
Een dag beren verzorgen        

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen vangt beren op die 
vaak mishandeld zijn en hun leven in veel te kleine kooien hebben doorgebracht. In Het Berenbos leren zij weer 
hoe ze als een echte beer kunnen leven. Het Berenbos is een 2 hectare groot natuurlijk stuk bos, waar de beren 
kunnen graven, klimmen, zwemmen, schuilen en spelen. Zo worden de dieren gestimuleerd in hun authentieke 
gedrag. De stichting Alertis heeft voor de beren in Het Berenbos het Natuurlijk Voedselprogramma ontwikkeld, 
waarmee de dieren voedsel krijgen dat gebaseerd is op hun dieet in het wild. Dat Natuurlijk Voedselprogramma 
brengt natuurlijk extra kosten met zich mee; jaarlijks reserveert Alertis een bedrag van € 600 per beer voor extra 
voedingsmiddelen.

De hoogste bieder mag een dag lang berenverzorger zijn van de beren in Het Berenbos. Prachtig werk, waarbij 
wel de handen uit de mouwen moeten worden gestoken! Onder begeleiding van berenverzorgers 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 van heel dichtbij. Een belevenis die u nooit meer vergeet! Geldig voor een groep van 
maximaal vier personen op een doordeweekse dag tussen juni en november 2016.

Startbod: € 500 voor 4 personen
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4 Vliegensvlug            
Beleef het leven van een F-16 piloot       

De opbrengst van dit veilingitem gaat naar de Iranian Cheetah Society (ICS), 
die daarmee educatiemateriaal aanschaft. Ontzettend belangrijk want de overleving van roofdieren ligt mede in 
handen van de lokale bevolking van Iran, die nog veel vooroordelen heeft over deze dieren. Dit werk voor de zeer 
bedreigde Perzische panter en Aziatische cheeta is zó baanbrekend dat deze organisatie internationaal al meer-
dere malen in de prijzen is gevallen.
Het is menig (jongens)droom: F-16 piloot worden. Duizenden sollicitanten per jaar proberen dan ook door de zeer 
strenge selectie heen te komen. Slechts een klein percentage van de kandidaten weet echter één van de weinig 
beschikbare opleidingsplaatsen te bemachtigen. Wie zijn deze mensen die behoren tot de lucky few? En wat doen 
ze nu precies voor hun werk? Bestaat hun dagelijkse routine uit vliegen? Hoe ziet hun uitrusting eruit? Hoe blijven 
ze in topconditie om de sterke G-krachten de baas te kunnen blijven?

De hoogste bieder loopt een halve dag mee met F-16 piloot 
Turbo op luchtbasis Volkel. U komt daarbij echt achter de scher-
men van deze vliegbasis en krijgt inzicht in het leven van een 
F-16 piloot. Uiteraard krijgt u van dichtbij een F-16 te zien. U kunt 
hier zelfs in klimmen. Natuurlijk gaan we ook naar de vliegbaan 
om F-16’s te zien opstijgen en dalen. Voor oordopjes wordt ge-
zorgd… Lunch en drankjes zijn inbegrepen.

Startbod: € 1.200 voor 2 personen
 
 

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

Het in 1992 opgerichte Painted Dog Conservation Project heeft als doel door middel 
van actie, voorlichting en onderzoek de Painted Dog (Afrikaanse wilde hond) te be-
schermen. Dit is hard nodig aangezien deze unieke diersoort met uitsterven wordt 
bedreigd. Liepen er honderd jaar geleden nog 500.000 Afrikaanse wilde honden door Afrika, vandaag de dag zijn 
dat er nog maar 5000. De grootste bedreiging vormt de mens, jaarlijks sterven er veel dieren in strikken en door 
aanrijdingen.

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

Prijs: € 750 
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6   In het spoor van een sneeuwluipaard    
Speuren in de IJsselvallei

De Rewilding Foundation werkt samen met de University of Cumbria (UK), University 
of Queensland (Australië), Kazakh National University en Kazakh Scientific Research 
Institute for Ecology and Climate aan een vervolg van een veldonderzoek naar sneeuwluipaarden in Kazachstan. In 
2014 werden in het noordelijk deel van Almaty State Nature Reserve, een omvangrijk berggebied boven de rook 
van de voormalige hoofdstad, diverse sneeuwluipaarden met cameravallen in beeld gebracht. Dit was voor het 
eerst voor Kazachstan. Tevens bijzonder is dat deze dieren hier beneden de boomgrens leven. Naast de zeldzame 
sneeuwluipaarden is het gebied rijk aan landschappelijke en biologische diversiteit, waaronder ook roofdieren als 
de wolf, bruine beer en lynx. 
In het onderhavige onderzoek wordt deze natuurlijke rijkdom verder onderzocht op ecologische relaties (tussen 
grote roofdieren en hun prooidieren) en het verband met de negatieve invloed van klimaatverandering. In een 
vervolgonderzoek – een project van vijf jaar – willen we meer over een groter gebied gaan vastleggen, en indi-
viduele sneeuwluipaarden gaan volgen om beter vast te stellen hoe groot de populatie is. Daarnaast hoe deze 
populatie beter beschermd kan worden in verband met bedreigingen die mogelijk versterkt worden door klimaat-
verandering.

De hoogste bieder krijgt een introductiecursus diersporen herkennen van Erwin van Maanen (dier-ecoloog en 
roofdierenspecialist), middels een excursie in natuurgebieden in de prachtige IJsselvallei bij Deventer. 

Startbod: € 550 voor 5 personen

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

De opbrengst wordt gebruikt voor de uitbreiding met 14.500 hectare van het waardevolle 
Shipstern Natuurreservaat in Belize, een 9.000 hectare groot, zeer gevarieerd natuurgebied 
met een enorme rijkdom aan bijzondere soorten, waaronder de Baird’s tapir, vijf katachtigen 
en meer dan 300 soorten vogels.

De hoogste bieder wordt samen met een reisgenoot in Belize City opgepikt voor drie volle 
dagen en nachten met schitterende natuurbelevenissen, zowel te voet in Shipstern Nature 
Reserve als per boot op de lagune van Sarteneja. Alle overnachtingen, eten en drankjes zijn 
hierbij inbegrepen. De reis naar Belize is niet inbegrepen in het aanbod.

Startbod: € 1.250 voor 2 personen
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8 Freek tekent voor toekomst voor natuur             
Geef ruimte aan de jaguar én de harlekijn-kikker

Eén van de winnaars van de Future For Nature Awards 2015 is de bevlogen en getalenteerde 
José González Maya. Met zijn enorme hoeveelheid energie en de echte Latino-passie, doet 
hij alles voor de bescherming van de jaguars en alle prachtige diersoorten in Costa Rica en 
Colombia. 
Naast het vele onderzoek dat hij uitvoert is zijn doel om het leefgebied van de machtige jaguar te beschermen 
en te zorgen dat er allerlei corridors (verbindingen) worden gemaakt tussen de gebieden. Daarmee kan de jaguar 
vrijer bewegen en zitten de dieren elkaar niet in de weg. Eenvoudig is het niet want de natuur staat ook onder 
druk in deze landen. 
José neemt de jaguar als voorbeeld en niet voor niets: wanneer deze soort een goed en gezond leefgebied heeft, 
dan komt dat alle ‘lagere soorten’ in de rangorde natuurlijk ook ten goede. Zo ook de harlekijn-kikker, waarvan 
lang werd gedacht dat deze was uitgestorven. José heeft het prachtige beestje herontdekt. 
De ambassadeur van Future For Nature, Freek Vonk, heeft in maart 2015 opnames gemaakt bij José voor zijn  
nieuwe tv-serie. Zij maakten daar deze prachtige foto’s van de jaguar en de bijzondere kikker. 

De hoogste bieders steunen het werk van José en gaan naar huis met een schitterende door Freek Vonk gemaak-
te en gesigneerde foto van 50 x 70 cm.

Startbod: € 100 per foto

7  Van macro tot groothoek     
Een cursus natuurfotografie van Dos Winkel

Dos Winkel is natuurfotograaf, zowel onder- als bovenwater. Hij publiceerde meer dan 
twintig boeken over zijn passie, maar ook over de teloorgang van de oceaan. Dos sloot 
zijn praktijk voor orthopedische fysiotherapie en verkocht zijn International Academy of  
Orthopaedic Medicine, om zich voor 100% aan oceaanbescherming te gaan wijden. Dit resulteerde in publicaties, 
zoals “Wat is er mis met vis?!” en “De Huilende Zee”. In 2009 richtte hij de Sea First Foundation op, een educa- 
tieve organisatie die op scholen en universiteiten lessen verzorgt over het belang van de oceaan, de bedreigingen 
en de oplossingen. Ook maakte Dos, samen met het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de 
documentaire Sea the Truth. 
De foto´s van Dos worden tentoongesteld in vele galeries, musea en buitenruimten, van Moskou tot Rio de Janeiro.
De opbrengst van dit veilingelement wordt integraal besteed aan het functioneren van Sea First Foundation (SFF). 
Iedereen die voor SFF werkt, doet dit als vrijwilliger en dus onbezoldigd. 

De hoogste bieders ontvangen een hele dag in het voorjaar bij Dos en Bertie Winkel thuis in hun huis en schitte-
rende tuin in het Belgische Schoten. ´s Morgens wordt theorie over natuurfotografie gegeven en na een duurzame 
vegetarische lunch worden de besproken zaken in praktijk gebracht in de tuin (tot circa 16.00 uur). Deze Japans 
geïnspireerde tuin herbergt vele soorten azalea´s, rododendrons, acers, bamboes, varens en een grote vijver met 
prachtige vissen. Reiskosten (trein 2e klas of auto à 19 ct/km) zijn inbegrepen. 

Startbod: € 350 per persoon (maximaal 3 personen)
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10 Als de kat van huis is, dansen de muizen  
Leer net zo soepel bewegen als een kat

Katten worden om vele zaken geroemd; souplesse is slechts één van de  
eigenschappen waar mensen lyrisch over zijn. En dat hebben deze dieren 
gemeen met dansers. Ook ware kunstenaars die over een podium glijden en kunsten uithalen die menigeen niet 
voor mogelijk hadden gehouden.
Dit veilingitem behelst een clinic, gegeven door niemand minder dan Peter Bosveld, die samen met danspartner 
Euvgenia Parakhina maar liefst acht kampioenstitels in diverse disciplines behaalde. De laatste jaren traint en 
coached Peter latin- en ballroomkoppels. Hij was en is betrokken bij grote tv programma’s zoals Dancing with the 
stars en So You Think You Can Dance. Met zijn kunde en bevlogenheid zal hij u dus zeker kunnen opzwepen en 
een enerverende middag geven! 
Peter en Euvgenia waren betrokken bij een door SPOTS georganiseerde flashmob in Amsterdam. Hier vroegen ze 
middels een geluidloze tango aandacht voor de met uitsterven bedreigde katachtigen. 
De opbrengsten van dit veilingitem worden ingezet voor de aanschaf van GPS collars voor luipaarden. Waarschijn-
lijk een van de meest atletische, sterke katten wereldwijd. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van het wel 
en wee van ‘uw’ luipaard wanneer deze van GPS is voorzien. 

De bieders krijgen deze clinic van circa 1½ uur die zal plaatsvinden in de dansstudio van Peter, rondom Rotterdam. 
Datum en tijdstip wordt in overleg besproken. Uiteraard zal de clinic begeleidt worden door een hapje en drankje 
en ontvangt u een leuk aandenken na afloop.

Startbod: € 550 per koppel, maximaal 10 koppels

9 Dineren bij de beren     
Romantisch eten in het Berenbos 

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen vangt beren op die 
vaak mishandeld zijn en hun leven in veel te kleine kooien hebben doorgebracht. In Het Berenbos leren zij weer 
hoe ze als een echte beer kunnen leven. Het Berenbos is een 2 hectare groot natuurlijk stuk bos, waar de beren 
kunnen graven, klimmen, zwemmen, schuilen en spelen. Zo worden de dieren gestimuleerd in hun authentieke 
gedrag. De stichting Alertis heeft voor de beren in Het Berenbos het Natuurlijk Voedselprogramma ontwikkeld, 
waarmee de dieren voedsel krijgen dat gebaseerd is op hun dieet in het wild. Dat Natuurlijk Voedselprogramma 
brengt natuurlijk extra kosten met zich mee; jaarlijks reserveert Alertis een bedrag van € 600 per beer voor extra 
voedingsmiddelen.

De hoogste bieder krijgt een volledig verzorgd romantisch diner voor twee personen tussen de beren, op het 
uitkijkplatform in Het Berenbos. Deze plek biedt uitzicht op de vijver in Het Berenbos, de perfecte plek om de be-
ren te observeren, terwijl u geniet van een geweldige maaltijd bereid met verse streekproducten. Geldig op een 
doordeweekse avond in juli of augustus 2016.

Startbod: € 350 voor 2 personen
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12 Een echte Chimp onder de hamer   
Schilderkunst van chimpansees

Het item wat nu onder de hamer komt, is een waar kunststuk dat geheel past in de stijl van Van Gogh en Picasso. 
De meesterwerken van deze kunstenaar passen qua penseelhandeling en het uitbundige gebruik van kleuren 
geheel in de laatste fase van het expressionisme die in Afrika bekend is geworden als het ‘ecologisch expan-
sionisme’. Dit is een geheel eigen kunststroming uit deze regio. De kunstenaars die deel uitmaakten van deze 
beweging wilden namelijk dat de opbrengsten van hun creativiteit ten goede zou komen aan de uitbreiding van 
het leefgebied van de grote mensapen. De belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming was en is de ge-
lukkig nog steeds in blakende gezondheid verkerende grootmeester Chimp. Chimp past helemaal in de traditie 
van Edvard Munch, Vincent van Van Gogh en Paul Gauguin. Maar waar de laatste twee hun inspiratie haalden uit 
het Zuiden van Frankrijk en Polynesië, haalt Chimp zijn inspiratie vooral uit de donkere wouden van Congo en 
zijn diepere innerlijke zielenroerselen. Chimp wordt in het dagelijks leven ondersteund door de wereldberoemde 
Mecenas Jane Goodall die ook instaat voor de echtheid van de werken die nu worden geveild, alsmede voor de 
juiste aanwending van de beschikbaar gestelde middelen.

De hoogste bieder heeft een echte Chimp aan de muur.

Startbod: € 150 

11 FONA College Tour      
Beleef Wageningen Campus met FONA studenten

De natuur van de toekomst heeft professionals met passie nodig. FONA ondersteunt 
daarom studenten bij hun eerste stappen in het internationale natuurbeheer. FONA 
steunt goede onderzoeksvoorstellen met betekenis voor natuurbescherming, zeker 
waar we grote persoonlijke gedrevenheid zien. We helpen ook met advies over onderzoeksvoorstellen en stellen 
ons netwerk ter beschikking. Dit kunnen we alleen doen met uw steun. In het afgelopen jaar maakte u het onder-
zoek van tien studenten mogelijk!

Als bieder van het vaste bedrag van € 750 adopteert u een studentenonderzoek naar keuze en volgt u een stu-
dent, die u op de hoogte houdt van het verloop van het onderzoek. 
FONA ontvangt alle bieders op de nieuwe Campus van Wageningen University. U krijgt een “middag als student in 
Wageningen”. Speciaal voor u als sponsor geeft professor Herbert Prins een college over trends in natuurbescher-
ming en het onderzoek. FONA studenten geven een impressie van hun veldwerk. Natuurlijk is er ook discussie: 
FONA nodigt u uit om daar voluit aan mee te doen. Na het college nemen de FONA studenten u mee over de 
Campus, naar Forum en Orion, de paradepaardjes van de Campus, waar veel meer gebeurt dan alleen studeren. 
We sluiten af met een echte studentenborrel. 
De middag zal plaatsvinden in het voorjaar van 2016. U kunt als bieder met twee personen meedoen. We verheu-
gen ons erop u te mogen ontvangen.

Prijs: € 750 per studieobject
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14 Het plaatje met de parel      
Workshop fotografie met Jan Vermeer     

Stichting Future for Nature reikt jaarlijks drie Awards uit aan jonge mensen die wilde dieren- 
en plantensoorten beschermen, aan veelbelovende natuurbeschermers, aan mensen die zich 
met lef, leiderschap en uithoudingsvermogen inzetten voor het behoud van de natuur op 
aarde. Tegelijkertijd hebben deze mensen aangetoond dat zij ook anderen kunnen mobiliseren in het belang van 
natuurbehoud. Met het uitreiken van de Award zet Future for Nature zich in voor het behoud van natuur voor de 
huidige en toekomstige generatie.
Jan Vermeer is al vijftien jaar fulltime professioneel fotograaf. De natuur is zijn grootste inspiratiebron. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Jan vaak te vinden is in zijn ‘grote achtertuin’ de Veluwe. De diversiteit aan landschap-
pen zoals bos, heide en de grootste zandverstuiving van Europa het Kootwijkerzand zijn nog steeds een favoriet 
onderwerp. Vooral de zandverstuiving is met extreme weersomstandigheden een bijzondere plek waar natuur- 
elementen nog vrij spel hebben. De opbrengst van dit veilingitem schenkt Jan Vermeer aan een Future for Nature 
winnaar van uw keuze.

De hoogste bieder gaat met familie of collega’s een dag op stap met natuurfotograaf Jan Vermeer, naar Burgers’ 
Zoo of een mooie plek in de Nederlandse natuur.

Startbod: € 1.000 voor een groep van 8 personen

13 Traceer de wilde katten van Namibië  
Ervaar het andere Namibië 

Spots steunt Africat, een organisatie die zich in Namibië inzet voor de wilde 
katten. De zusterorganisatie, Africat North, zet zich geheel in voor leeuwen. 
Boegbeeld van Africat North is Tammy Hoth. Zij werkt in gebieden die grenzen aan Etosha National Park, waar 
vaak sprake is van human/wildlife conflict. Africat North werkt met een lion unit die bestaat uit leden van die 
stammen die resideren in haar werkgebied. Op die manier wordt de lokale bevolking direct betrokken bij leeu-
wenbescherming. Met de opbrengst van uw bod kan Africat North haar lion unit uitbreiden en van het nodige 
veldmateriaal voorzien.

De hoogste bieder bezoekt het hoofdkantoor van Africat waar u cheeta’s en luipaarden gaat traceren. Daar-
naast zult u een dag met Tammy Hoth op pad gaan. U ziet dan het andere Namibië en krijgt inzicht in de lasti-
ge omstandigheden van natuurbescherming. Mede door sponsoring van SPOTS zijn er enkele leeuwen van GPS 
collar voorzien. U gaat op zoek naar deze leeuwen waarbij u ook de conservancies bezoekt waar sprake is van  
human/wildlife conflict. U krijgt twee overnachtingen inclusief activiteiten, alle maaltijden en accommodatie 
bij het hoofdkantoor van Africat. Niet inbegrepen zijn de reiskosten (vliegreis en vervoer ter plaatse). Dit item is  
perfect te combineren met een rondreis in Namibië.

Startbod: € 4.000 voor 2 personen 
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16 Adopteer een beer     
Leef mee met het Berenbos

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen vangt beren op die 
vaak mishandeld zijn en hun leven in veel te kleine kooien hebben doorgebracht. In Het Berenbos leren zij weer 
hoe ze als een echte beer kunnen leven. Het Berenbos is een 2 hectare groot natuurlijk stuk bos, waar de beren 
kunnen graven, klimmen, zwemmen, schuilen en spelen. Zo worden de dieren gestimuleerd in hun authentieke 
gedrag. De stichting Alertis heeft voor de beren in Het Berenbos het Natuurlijk Voedselprogramma ontwikkeld, 
waarmee de dieren voedsel krijgen dat gebaseerd is op hun dieet in het wild. Dat Natuurlijk Voedselprogramma 
brengt natuurlijk extra kosten met zich mee; jaarlijks reserveert Alertis een bedrag van € 600 per beer voor extra 
voedingsmiddelen.

De hoogste bieder wordt een jaar lang adoptie-ouder van een van de beren in Het Berenbos. Bij het adoptie-
pakket hoort een adoptiecontract, vermelding van de adoptie op een speciaal adoptiebord bij de uitgang van Het 
Berenbos, vermelding van de adoptie in de Berekrant en op de website van Alertis, vijf vrijkaarten voor Ouwe-
hands Dierenpark Rhenen en Het Berenbos, en een VIP rondleiding door Het Berenbos met hopelijk een blik op 
de geadopteerde beer.

Startbod: € 1.750    

15 Antistrooptocht op de Veluwe   
Autosafari op de Hoge Veluwe

Stichting Tigris zet zich in voor het behoud van de Siberische tijger, ook wel Amur tijger 
genoemd, waarvan er nog ongeveer 400 van leven in de bossen in het oosten van Rusland 
nabij Vladivostok. De grootste bedreiging vormen stropers, die geregeld tijgers doden en 
daarmee ook de populaties herten, wilde zwijnen en andere prooidieren bedreigen. Eén van 
de belangrijkste projecten waar Stichting Tigris samen met partners in Rusland aan werkt, is 
het verbeteren van antistroop-patrouilles in de vier belangrijkste tijgerreservaten. Het totale 
oppervlakte van de reservaten bedraagt ongeveer 8.000 vierkante kilometer, oftewel 20% 
van Nederland! Tigris registreert via GPS elke route die de patrouilles afleggen. De rangers noteren daarnaast ge-
gevens over stroperij, illegale boskap en andere overtredingen. Deze beide gegevens worden opgeslagen in een 
computerdatabase. Elke twee maanden worden de gegevens verwerkt, gerapporteerd en besproken in de vier 
reservaten en worden er nieuwe doelstellingen afgesproken.
Elk reservaat ontvangt per maand 1200 dollar als bijdrage aan de kosten van patrouilles en 1500 dollar aan belo-
ningen voor de best presterende rangers. Deze aanpak blijkt zeer succesvol; zowel de patrouille-inspanningen als 
de resultaten zijn omhoog geschoten!

De hoogste bieder krijgt een mooie gelegenheid om zijn relaties voor uit te nodigen: onder leiding van de jacht-
opzichter met maximaal acht personen een avond op autosafari op de Hoge Veluwe.

Startbod: € 700 voor 
een groep van 8 personen
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18 Sporen, speuren en spanning met BMS Travellers
Negen dagen in het spoor van de wilde honden     

Het in 1992 opgerichte Painted Dog Conservation Project heeft als doel door middel 
van actie, voorlichting en onderzoek de Painted Dog (Afrikaanse wilde hond) te be-
schermen. De grootste bedreiging vormt de mens; jaarlijks sterven er veel dieren in 
strikken en door aanrijdingen. Speciaal getrainde eenheden verwijderen dagelijks duizenden strikken en houden 
regelmatig stropers aan.

Als hoogste bieder krijgt u met deze 9-daagse reis naar het Painted Dog Conservation Project in Zimbabwe, niet  
alleen de mogelijkheid om de Afrikaanse wilde honden te bewonderen maar ook daadwerkelijk te steunen.  
Tijdens het verblijf krijgt u inzicht in hoe een lokaal natuurbeschermingsproject wordt geleid. U maakt kennis met 
veldmanager Peter Blinston en kijkt met hem achter de schermen van dit bijzondere project. Met spoorzoeker 
Jealous gaat u op pad om de Painted Dogs te zoeken. U bezoekt het opvangcentrum en de net geopende dieren-
kliniek.
Ook loopt u mee op patrouille met onze anti-stropers eenheden op zoek naar valstrikken. Na een bezoek aan het 
Conservation Center gaat u op Big Five-safari met de lokale kinderen. Tijdens uw verblijf in het viersterrenhotel 
The Kingdom is er tevens de mogelijkheid de Victoria Watervallen te bezoeken, één van de zeven natuurlijke  
wereldwonderen. U kunt deze unieke ervaring beleven in een select gezelschap van maximaal vier personen. Op 
de internationale vlucht en de maaltijden in het Kingdom hotel na is het een volledig verzorgde reis.

Startbod: € 2.500 voor 2 personen, € 4.300 voor 4 personen

17 Een gevleugeld onthaal   
Vijfgangendiner bij unieke vogeltuin

De FIN wil haar leden ook het komende jaar weer zo goed mogelijk ondersteunen bij 
fondsenwerving, kennisvergaring en optimalisering van de kwaliteit van hun projecten. 
Voor de financiering van diverse activiteiten die hiertoe worden georganiseerd, heeft de 
FIN extra inkomstenbronnen nodig. Zo houden we het lidmaatschapsgeld laag en kunnen 
onze leden, de kleine natuurbeschermingsorganisaties, meer middelen en energie blijven 
steken in de succesvolle kleinschalige projecten die zij over de hele wereld uitvoeren. 

De hoogste bieder beleeft, in het voorjaar van 2016, een onvergetelijke namiddag en avond voor zes personen. 
Op een mooie plek in Hoenderloo geniet u van een rondleiding langs prachtige exotische vogels in een natuurlijke 
omgeving, een borrel en een vijfgangen-diner in een klassieke ambiance. Uw gastheer is de fantastische kok Hans 
Nieukerke, tevens voorzitter van de FIN. 

Startbod: € 600 voor een groep van 6 personen
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20 Zender een leeuw      
Help bij leeuwen zenderen in Kenia

Stichting Leo helpt Kenya Wildlife Services (KWS) om conflicten tussen leeuwen en lokale 
veehouders terug te dringen. In 2014 en 2015 heeft Stichting Leo geholpen om diverse 
‘probleemleeuwen’ met halsbandzenders uit te rusten. De zenders geven een signaal af 
als de leeuwen een dorp naderen. De zenders van twee probleemleeuwen moeten in 2016 
worden vervangen. 
Nairobi Nationaal Park ligt tegen de stad Nairobi aan. Leeuwen uit het park veroorzaken veel problemen in de 
omgeving. Zo lopen zij de buitenwijken van Nairobi in en doden daar vee en honden. Ook vallen zij vee aan 
in de omringende landbouwgebieden. Door ‘probleemleeuwen’ met een halsbandzender uit te rusten kunnen 
conflictgebieden in kaart worden gebracht, veehouders en bewoners tijdig worden gewaarschuwd en kunnen er 
adequate oplossingen gezocht worden. 
De levensduur van een halsbandzender is maximaal twee jaar. In 2016 willen wij de halsbandzenders van twee 
probleemleeuwen vervangen. Het vervangen van een zender kost € 3.000.

De hoogste bieder krijgt de unieke kans om deel te nemen aan de leeuwenzendering. Er is plek voor twee per-
sonen. De reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de bieder zelf. U moet rekening houden met een bedrag 
van € 3.000 per persoon voor een week. U verblijft in een luxe tent van het Wildebeest Ecocamp nabij Nairobi 
Nationaal Park. Ook krijgt u een fotoverslag van de activiteiten van een gezenderde leeuw.

Startbod: € 3.000

19 Turen naar vinnen                           
Op de Oosterschelde voor de Risso’s bij de Azoren 

Op Pico, een van de mooiste eilanden van de Azoren, wil Nova Atlantis al het nodige 
doen om daar de bdreigde Risso’s dolfijnen te beschermen. Daarvoor voeren zij een  
wetenschappelijk onderzoeksprogramma uit waarbij de dieren op zee gevolgd worden om hun sociale  
gedrag en onderlinge verwantschap in kaart te brengen. Daarmee wil Nova Atlantis de lokale autoriteiten 
aantonen dat er meer beschermende maatregelen nodig zijn. Tegelijkertijd geeft de stichting voorlichting en  
educatie aan toeristen en aan de bevolking. In samenwerking met lokale ondernemers proberen zij met eco- 
toerisme de economie van het eiland te versterken. 
Het onderzoek naar de Risso’s dolfijn kost circa € 200 per dag. Inbegrepen zijn de salariskosten van lokale  
medewerkers, de brandstof en onderhoudskosten van de onderzoeksboot en afschrijvingskosten van onder-
zoeksapparatuur.

De hoogste bieder krijgt een exclusieve, volledig verzorgde 1-daagse bruinvisexpeditie voor twee personen op 
de Oosterschelde. U maakt kennis met onze eigen Nederlandse kustdolfijnen. 

Startbod: € 900 voor 2 personen
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22 Only100Left        
Vertel het verhaal met je T-shirt

Met Only100Left proberen we met bijzondere shirts, ontworpen door kunstenaars en  
grafisch vormgevers, aandacht te genereren voor bedreigde diersoorten. De shirts worden 
milieuvriendelijk en volgens de fairtrade richtlijnen gemaakt door het premium T-shirt label 
Okimono uit Arnhem. De opbrengst gaat naar de stichting die zich inzet voor de diersoort in 
kwestie. Vier FIN-leden bieden deze bijzondere T-shirts aan: Stichting SPOTS, het Jane Goodall 
Instituut, Painted Dogs en Future For Nature. De opbrengst gaat naar projecten van bedreigde diersoorten van de 
betreffende organisatie.
De shirts zijn Limited, net als de dieren, individueel genummerd en worden uitgebracht in een serie van 100 shirts 
wereldwijd. Only 100 Left, a unique way to show you care!
Future For Nature-ambassadeur Freek Vonk steunt deze campagne van harte. Speciaal voor deze veiling heeft Jane 
Goodall haar handtekening gezet op het shirt van het Jane Goodall Instituut, en heeft Freek Vonk zijn naam gezet 
op de shirts van Painted Dogs, Spots en Future For Nature. 

De hoogste bieders helpen om de problemen rondom deze prachtige dieren verder te vertellen door het dragen 
van deze shirts.

Startbod: € 50 per T-shirt 

21 Een link met de lynxen    
Als VIP bij de uitzetting van de eerste lynxen op de Britse eilanden

De lynx stierf 1300 jaar geleden uit op de Britse eilanden door jacht en vervol-
ging en daarmee was zijn terugkeer voor lange tijd van de baan. De Lynx UK Trust 
heeft echter voortvarend het initiatief genomen om de lynx weer terug te brengen. Het project krijgt over-
weldigend veel positieve goedkeuring van het Britse publiek, maar ook onverwacht van vele belangheb-
benden, waaronder landeigenaren, bosbouwers en veehouders. De verwachting is dat de terugkeer van 
de lynx – allereerst in Kielder Forest in Schotland – een positieve uitwerking zal krijgen op de ecologie (o.a.  
reductie van vraat aan jonge bomen door herten), maar ook het ‘wilde’ karakter van natuurgebieden kan her-
stellen; een enorm impuls voor (eco)toerisme. De herintroductie van de lynx op het eiland is echter een grote 
operatie en vergt een groot aantal activiteiten en middelen om dit op een zorgvuldige en diervriendelijke wijze 
te realiseren; geheel conform Europese wetgeving en de belangrijke IUCN-criteria. 
De Rewilding Foundation is partner in het Lynx project en faciliteert benodigde acties op het Europese vaste land, 
onder meer met het creëren van samenwerkingsverbanden voor het verkrijgen van lynxen uit gevangenschap en 
uit het wild, uit robuuste populaties in Oost Europa. Uw steun draagt bij aan de algehele operatie voor dit unieke 
en breeduit gemeten rewilding project.

De hoogste bieder wordt uitgenodigd om als VIP de eerste ceremonie voor uitzetting van de lynx mee te vieren 
en mag een van de eerste vrijgelaten lynxen een naam geven. Reis naar het project en accommodatie in Schot-
land zijn op eigen gelegenheid.

Startbod: € 1.500 voor 2 personen
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24 Beren belevenis in Finland    
Geheel verzorgd de wildernis in

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen vangt beren op die 
vaak mishandeld zijn en hun leven in veel te kleine kooien hebben doorgebracht. In Het Berenbos leren zij weer 
hoe ze als een echte beer kunnen leven. Het Berenbos is een 2 hectare groot natuurlijk stuk bos, waar de beren 
kunnen graven, klimmen, zwemmen, schuilen en spelen. Zo worden de dieren gestimuleerd in hun authentieke 
gedrag. De stichting Alertis heeft voor de beren in Het Berenbos het Natuurlijk Voedselprogramma ontwikkeld, 
waarmee de dieren voedsel krijgen dat gebaseerd is op hun dieet in het wild. Dat Natuurlijk Voedselprogramma 
brengt natuurlijk extra kosten met zich mee; jaarlijks reserveert Alertis een bedrag van € 600 per beer voor extra 
voedingsmiddelen.

De hoogste bieder gaat samen met nog iemand op een geheel verzorgde reis naar de Wild Brown Bear Lodge in 
Finland. Vanuit deze afgelegen lodge, middenin de uitgestrekte taiga wouden, gaat u enkele nachten beren spot-
ten vanuit observatiehutten. Ook veelvraten, wolven en arenden leven in dit gebied. De reis omvat alle transfers, 
inclusief de vlucht van Schiphol naar Kajaani en vice versa. In overleg wordt bepaald in welke maand van het jaar 
2016 de reis plaats zal vinden en of het om 4 of 5 dagen gaat. De reis kan worden gemaakt in de maanden april 
tot en met september.

Startbod: € 2.000 voor 2 personen

23 Galápagos in Rotterdam   
Reuzenschildpadden ontdekken in Blijdorp

De Vrienden van de Galápagos Eilanden ondersteunen, samen met ver-
gelijkbare organisaties in het buitenland, het werk van de Charles Darwin Foundation. Deze stichting is in 1959 
opgericht en heeft zich het behoud van de unieke natuur op de Galápagos Eilanden ten doel gesteld. Tot de meest 
indrukwekkende bewoners van de archipel behoren de Galápagos reuzenschildpadden. Diergaarde Blijdorp in 
Rotterdam is de enige dierentuin in ons land, en één van de weinige tuinen in Europa, waar men deze reusachtige 
dieren in levende lijve kan aanschouwen. 
De opbrengst van dit veilingelement wordt ter beschikking gesteld aan de Charles Darwin Foundation en komt 
daarmee direct ten goede van onderzoek en fokprogramma’s voor het in stand houden van de reuzenschildpadden 
op de Galápagos Eilanden.

De hoogste bieder krijgt een bezoek voor vier personen aan Diergaarde Blijdorp, inclusief deskundige leiding, 
aangeboden. Onderdeel daarvan is een bezoek achter de schermen bij de Galápagos-reuzenschildpadden, waarbij 
men niet alleen allerlei bijzonderheden over hun leven in het wild op de Galápagos archipel te horen krijgt. Maar 
waarbij de verzorgers tevens informatie geven, hoe deze dieren in Blijdorp zijn terecht gekomen en welke eisen 
deze imposante dieren aan hun leven in de diergaarde stellen. 

Startbod: € 300 voor 4 personen
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26 Spot the cat     
Ontvang unieke beelden uit de wildernis             

De opbrengst van dit veilingitem gaat naar N/a’an ku sê, een stichting die zich 
in Namibië inzet voor luipaarden, cheeta’s en wilde honden. Deze nog vrij jonge organisatie boekt enorm veel 
successen mede dankzij het feit dat ze een goede band hebben weten op te bouwen met de lokale bevolking. 
De meeste luipaarden en cheeta’s leven in Namibië namelijk juist buiten de beschermde gebieden, op het land 
van boeren. Het is essentieel om een goed contact te hebben met de boeren omdat deze in roofdieren eerder 
een plaag dan een zegen zien. Door het goede contact slaagt N/a’an ku sê er regelmatig in om boeren ervan te 
overtuigen roofdieren op hun land te tolereren. 

De opbrengsten van dit veilingitem worden ingezet om cameratraps (cameravallen) aan te schaffen. Een came-
ratrap wordt geplaatst op die plaatsen waarvan men vermoedt dat er wildleven leeft. Bij beweging maakt een 
cameratrap foto opnames. Het is altijd verrassend om te checken wat de camera op kiek heeft gezet. 

Als hoogste bieder volgt u uw eigen cameratrap en ontvangt u een jaarlang, tweemaandelijks unieke beelden 
gemaakt met uw cameratrap. Dit is een ongelooflijke kans om exclusieve foto’s van wilde dieren in hun natuurlijke 
leefomgeving te ontvangen. Soms spectaculair en soms tegenvallend. Maar altijd verrassend…

Startbod: € 150

25 Olifantennagels vijlen       
Met Marjo Hoedemaker in Dierenpark Amersfoort

De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF), zet zich al 15 jaar in, met name 
in Sri Lanka, om het leven van mens en dier dragelijker te maken. Het zogenaamde 
‘human elephant conflict’ speelt op dit eiland een grote rol, zowel mens als dier zijn 
hier het slachtoffer van.
MHEF ondersteunt voorlichtingsprojecten op scholen, met arbeidskosten en materiaal, het bouwen van een brug 
en een gemeenschapshuis en het bouwen van tijdelijke en vaste elektrische omheiningen ter bescherming van 
oogsten en dorpen. Op dit moment loopt het project van het dempen van ongebruikte mijnputten, waar veel 
olifanten in verongelukken.

De hoogste bieder krijgt niet alleen een rondleiding over dieren, maar komt ook achter de schermen, om het 
reilen en zeilen van een dierentuin te bekijken. Daarbij zijn zeker ook een aantal zeer speciale ‘close encounters’, 
die u uw leven niet zult vergeten. Natuurlijk krijgt u ruime gelegenheid tot filmen of fotograferen, van dierenhos-
pitaal tot hoe krijg je een olifant zover, dat hij zijn nagels laat vijlen.

Startbod: € 500 voor 10 personen            
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27 Een droombaan voor een dag     
Een dag verzorger in Burgers’ Zoo voor de rivierdolfijn in Nepal 

De Nepalees Manoj Gautam was dit jaar één van de Future For Nature Award winnaars. 
Hij heeft al meerdere projecten met succes opgezet en is ook de grondlegger van het Jane 
Goodall Roots & Shoots programma in Nepal. Nu werkt hij aan de bescherming van de  
Ganges dolfijn die rondzwemt in de Karnali rivier. De lokale gemeenschappen vormen het hart van zijn natuur-
beschermingswerk. Wanneer de lokale bevolking werkt aan een schone rivier en daarmee aan voedselzekerheid 
voor zichzelf, vaart de bedreigde Ganges dolfijn daar wel bij. Net terug van het Future For Nature Awards event 
werd zijn land getroffen door de aardbevingen. Manoj en zijn team werken hard aan de wederopbouw van de 
gebieden Bandipur, Nagarkot en Jambu: aan herstel van de dorpen, landbouwgronden en ecosystemen, zodat op 
voedselproductie weer mogelijk wordt en biodiversiteit herstelt.
De opbrengst van dit door Burgers’ Zoo aangeboden veilingitem gaat naar het belangrijke werk van Future For 
Nature winnaar Manoj Gautam in Nepal.

De hoogste bieder is een dag verzorger in Burgers’ Zoo. Dat betekent om tien uur ontvangst met koffie en gebak, 
uitgebreide uitleg over de Bush, meehelpen bij de zeekoeienvijver en bij de aardvarkens met voeren en schoon-
maken. Na een lunch wordt u rondgeleid door een vrijwilliger achter de schermen van de Ocean. Daarna kunt u 
nog vrij rondwandelen door Burgers’ Zoo. 

Startbod: € 500 voor 2 personen

28 Kids bush camp      
Bij de wilde honden in GaiaZOO

Kinderen vormen de toekomst. Schrijnend genoeg hebben de meeste kinderen in 
Zimbabwe nog nooit echt een kijkje in hun eigen natuur genomen. Het Painted Dog 
Conservation Project laat de kinderen van twintig lokale scholen daarom vier dagen 
kosteloos in het kindersafarikamp logeren. Tijdens hun verblijf leren de kinderen 
over de natuur, natuurbescherming en de wilde honden en gaan ze op een safari 
tocht door het Hwange national park. 

Als hoogste bieder bent u in de tweede helft van juni 2016 met maximaal 20 personen te gast in GaiaCamp. Wat 
is er mooier dan samen met uw familie of personeel op kamp te gaan tussen de wilde dieren van GaiaZOO, of 
dit te schenken als een schoolreisje, zodat ook de lokale kinderen in Zimbabwe kunnen genieten van een verblijf 
in Children’s Bush Camp? Genieten van een Afrikaanse braai, een rondleiding in GaiaZOO by night met een kijkje 
achter de schermen, marshmallows roosteren bij een kampvuur en een overnachting in de nabijheid van wilde 
dieren. Na het ontbijt bent u geheel vrij om GaiaZOO te ontdekken, krijgt u lunchvouchers en staat er bij de uitgang 
een goodie-bag voor u klaar. Dit complete en uniek verzorgde uitje, is beschikbaar gesteld door GaiaZOO. 

Startbod: € 2.300 voor 20 personen     
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29 Voer de leeuwen in GaiaZOO   
En help de laatste leeuwen in Kameroen beschermen

Stichting Leo voert sinds 2013 een leeuwenwachters-project uit in het noorden van Kame-
roen. Hierbij worden leeuwenwachters ingezet om leeuwen en andere grote carnivoren 
te beschermen in de nationale parken Faro, Bénoué, Bouba Ndjida (samen het Bénoué- 
complex) en Waza.
Waza en het Bénoué-complex vormen samen één van de weinig overgebleven gebieden 
in West- en Centraal Afrika waar nog levensvatbare populaties leeuwen en andere carnivoren (zoal hyena’s en 
luipaarden) zijn. Om de toekomst van deze soorten veilig te stellen, leiden wij leeuwenwachters op. Aan elk park 
zijn twee leeuwenwachters toegewezen, die als team opereren.
De leeuwenwachters zijn bezoeken dorpen en informeren dorpelingen over goedkope oplossingen om hun vee te 
beschermen tegen aanvallen van grote roofdieren. Ze onderwijzen kinderen over de noodzaak om grote roofdie-
ren te beschermen. Wekelijks worden spoortellingen gedaan, waarbij pootafdrukken van grote roofdieren in kaart 
worden gebracht en de populaties van leeuwen, hyena’s en luipaarden worden bepaald. 
Elk team leeuwenwachters heeft hiervoor een motor, een camera en een gps tot hun beschikking. Vanwege in-
tensief gebruik moeten deze eind 2015, begin 2016 worden vervangen. Per team komen de vervangingskosten 
op € 1.000.

De hoogste bieder loopt een dag mee met de roofdierenverzorger van GaiaZOO. Een mooie gelegenheid om 
GaiaZOO beter te leren kennen. Uiteraard neemt u een kijkje bij de leeuwen, maar ook de cheeta’s, lynxen en 
wolven staan op het programma. Bij het bezoek is een lunch inbegrepen.

Startbod: € 500 voor 2 personen

30 Aap Noot Mies      
Help een kind en red de chimps

Het beschermen van wilde dieren en vooral chimpansees, kan alleen effectief worden uit-
gevoerd met intensieve betrokkenheid van de lokale gemeenschap. De afgelegen locatie 
van de Boé in Guinee Bissau heeft gezorgd voor een enorm gebrek aan onderwijs. Vrijwel 
geen vrouw kan lezen of schrijven en veel mannen slagen er net in hun naam te schrijven. 
Het invullen van patrouilleformulieren is dus een enorme klus. We geven veel alfabetisering voor volwassen, maar 
werken ook aan de basis: de schoolkinderen.
Wij streven ernaar om het bewustzijn van de lokale bevolking op het gebied van biodiversiteit en chimpansee- 
bescherming in het bijzonder te verhogen door milieu- en natuureducatie te verbeteren. Veel vrijwilligers uit  
Nederland en België hebben al geholpen bij het lesgeven aan kinderen en ons lokale team werkt nauw samen 
met de leraren in het gebied om deze meer kennis te geven over natuurbescherming.
Maar om kinderen op school efficiënt les te kunnen geven hebben ze schriften en schrijfgerei nodig. De scholen en 
de ouders van de kinderen hebben nauwelijks geld om deze spullen te kopen. Bij de start van komend schooljaar 
willen we ieder kind op elke school in de Boé schrijfmateriaal geven. Er zijn 25 scholen in het gebied met gemid-
deld 100 kinderen. De kosten per school zullen € 250 bedragen en ieder kind zal een oefenschrift, potlood of pen 
ontvangen. Met uw bijdrage helpt u kinderen en creëert u draagvlak voor chimpanseebescherming.

Iedere bieder van 250 euro ontvangt een kindertekening van een chimpansee in de vorm van een placemat,  
gemaakt door een scholier uit de Boé.

Prijs: € 250 
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Catalogus Dag van de natuur
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Kunst voor de natuur

Op de Dag van de Natuur zullen ook dit jaar weer buiten de catalogus om diverse kunstvoorwerpen worden ge-
veild: 
 Schitterende onderwaterfoto’s van gerenommeerd natuurfotograaf Dos Winkel, aangeboden ten bate van de 

FIN 
 Startbod: € 400

 Een indrukwekkend schilderij op hout van een Tijger de beroemde Sylvia van Opstall (175 x 110 cm), aange-
boden door Pim de Wit ten bate van de FIN.  

 Startbod: € 1.500

 Willem Reimers, de veilingmeester zal zoals in 2014, ook ten bate van de FIN, weer sierlijke eigen creaties van 
natuurstenen aanbieden.

 Een foto van Galápagos zeeleeuwen, ‘In the footsteps van Darwin’ op dibond met acrylglas, 120x80cm. 
 Startbod: € 500

Amersfoort by night    
Spanning en sensatie in Dierenpark Amersfoort

De FIN wil haar leden ook het komende jaar weer zo goed mogelijk ondersteunen bij 
fondsenwerving, kennisvergaring en optimalisering van de kwaliteit van hun projecten. 
Voor de financiering van diverse activiteiten die hiertoe worden georganiseerd, heeft de 
FIN extra inkomstenbronnen nodig. Zo houden we het lidmaatschapsgeld laag en kunnen 
onze leden, de kleine natuurbeschermingsorganisaties, meer middelen en energie blijven 
steken in de succesvolle kleinschalige projecten die zij over de hele wereld uitvoeren. 

De hoogste 5 bieders krijgen een spannende rondleiding in de nacht van Dierenpark Amersfoort, aangeboden 
aan de FIN door Marjo Hoedemaker, waarbij zeker ook achter de schermen wordt gekeken om een dierentuin in 
het donker van heel dichtbij te bekijken. Daarbij gaat u dingen voelen, die u nog nooit heeft gevoeld. Natuurlijk 
krijgt u ruime gelegenheid tot filmen of fotograferen.

Verrassingsbod                                  
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Wat is de FIN? De Federatie voor Internationale Natuurbescherming

Alle leden van de FIN zijn helden. De projecten waar zij aan werken zijn klein, overzichtelijk en sluiten naad-
loos aan op het werk van het Wereld Natuurfonds. Onze mensen 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 uw kleinkind in de toekomst niet alleen heel 
gezond is, maar vele soorten dieren nog steeds in het wild zal kunnen zien. Met een substantiële bijdrage krijgt 
u zelf een natuurbelevenis waar menigeen jaloers op is en zorgt u ervoor dat een uniek natuurverschijnsel ook 
de generaties na ons blijft verrassen.
Meer informatie over alle 23 leden van de FIN vindt u op de www.nfin.nl

Meld u aan!

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

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

In deze catalogus vindt u alle ter veiling aangeboden belevenissen. 
In alle rust kunt u alvast bepalen op welke belevenissen u wilt gaan bieden.

Voor nadere informatie neemt u contact op met Triple E, de organisatie achter Landschapsveilingen,  
via www.nfin.nl/contact of Simone Blok info@nfin.nl of 06-5507 9407

Deze veiling wordt mede gerealiseerd met dank aan: 
Koninklijke Burgers’ Zoo, All for Nature Travel en Triple E Landschapsveilingen.
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