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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 de verdrinkingsdood 
sterven... het mogelijk is schaapskuddes te beschermen 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 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.

Elke organisatie binnen de FIN stelt voor de veiling een waardevolle natuurbelevenis* 
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 natuurbelevenissen als gevolg.

Hans Nieukerke
Voorzitter Federatie voor Internationale Natuurbescherming

*Alle belevenissen die worden geveild, zijn geldig tot 1 januari 2015 en worden 
in overleg met de hoogste bieder vóór die tijd gerealiseerd. Als een afspraak voor 
die tijd niet kan worden gemaakt, vervalt het recht op deze wederdienst.
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Koninklijke Burgers’ Zoo

Koninklijke Burgers’ Zoo draagt het werk van de 
Federatie voor Internationale Natuurbescherming 
(FIN) een warm hart toe. De FIN verenigt als non-
profit samenwerkingsverband namelijk internationale 
natuurbeschermingsorganisaties. In een wereld waarin 
steeds meer diersoorten in hun voortbestaan bedreigd 
worden en natuurgebieden in snel tempo verdwijnen, is het werk van deze 
organisaties belangrijker dan ooit tevoren. Om die reden heeft Koninklijke Burgers’   
Zoo zich tien jaar lang als hoofdsponsor aan de FIN verbonden. 
Daarnaast ondersteunt Koninklijke Burgers’ Zoo stichting Future for Nature, waarbij 
ieder jaar 3 talentvolle natuurbeschermers elk een geldbedrag van € 50.000 
ontvangen.
Ook beschermt Koninklijke Burgers’ Zoo door middel van financiële bijdragen aan 
het International Tropical Conservation Foundation (ITCF) het Shipstern Reserve 
in Belize. Ook Stichting Quagga, het natuurbehoudsfonds van de Nederlandse 
Vereniging van Dierentuinen (NVD), ontvangt van Koninklijke Burgers’ Zoo en 
de andere veertien NVD-leden jaarlijks financiële steun om hun belangrijke 
natuurbeschermingsprojecten te realiseren. Als modern dierenpark is het niet 
alleen belangrijk om goed voor de dieren en planten in het park zelf  te zorgen, 
maar zeker ook voor de zeer waardevolle natuurgebieden die onze planeet rijk is. 
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Waarom All for Nature Travel de FIN 
ondersteunt
All for Nature Travel is opgericht vanuit het belang 
om door middel van duurzaam toerisme bij te 
dragen aan natuurbescherming. Natuurbeschermingsprojecten zijn naarstig op zoek 
naar financiële middelen om hun doelstellingen te realiseren en de natuur op onze 
planeet rent achteruit als gevolg van overbevolking en overconsumptie. Enkel de 
wetenschap dat de mens in 2050 drie planeten nodig heeft om in onze mondiale 
voetafdruk te voorzien zet niet aan tot verandering. Dit gebeurt pas als mensen de 
problemen zelf ervaren.
Ook natuurbeschermingsorganisaties zien in dat de natuur alleen een kans krijgt als 
de lokale bevolking inkomsten krijgt uit haar behoud. Duurzaam toerisme biedt deze 
inkomsten en is daarmee een alternatief voor stroperij, overbevissing en houtkap. 

Reizen voor natuurbescherming met comfort
De duurzame reizen van All for Nature zijn gericht op avontuurlijke reizigers met 
een hart voor de natuur. Zij laten mensen die gewend zijn aan een zeker comfort 
kennismaken met natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld. De reizen 
dragen bij aan de bescherming van zwaar bedreigde diersoorten als de gorilla, 
tijger, orang-oetan en de reuzenpanda. En zij bieden de reiziger een uniek en 
bevoorrecht inzicht in natuurbescherming.

Dag van de Natuur veiling
Een link naar de FIN en de veiling van de Dag van de Natuur was dan ook snel 
gelegd. Wij helpen de FIN en haar leden die allen stuk voor stuk keihard werken 
aan het behoud van onze schaarse natuur dan ook graag met het ter beschikking 
stellen van een unieke tijgersafari als sluitstuk van de avond. Zij hebben het geld 
hard nodig want ook voor natuurbescherming is in Nederland steeds minder geld 
beschikbaar. 
Deze kleine projecten in het veld zijn hiervan als eerste de dupe. Daarnaast sluit de 
sponsoring naadloos aan op het reisprogramma dat wij aanbieden. Met vele leden 
werkte All for Nature Travel al samen en wij kunnen voor u de reis verzorgen naar 
ieder genoemd veilingobject en de reis verlengen met andere bezienswaardigheden 
in het land. Duurzaam en met een bijdrage aan natuurbescherming!

Annemiek van Gijn
Oprichter All for Nature Travel
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1   ‘k Zag twee beren
Romantisch dineren bij de beren

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 ha 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 voorgeschoteld krijgen dat gebaseerd is op hun dieet in het wild. 
Dat Natuurlijk Voedselprogramma brengt natuurlijk extra kosten met zich mee; 
jaarlijks heeft Alertis een bedrag van € 600 per beer extra nodig voor de natuurlijke 
voedingsmiddelen.

De hoogste bieder krijgt een volledig verzorgd romantisch diner voor twee personen 
tussen de beren, op de berenburcht in Het Berenbos. Geldig op een doordeweekse 
avond in juli of augustus 2014.

Startbod: € 350 voor twee personen
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2   Roofvogels in het vizier
Bezoek roofvogels in Noordoost Portugal

Het Natuurreservaat Faia Brava, in Noordoost 
Portugal, biedt een goed heenkomen voor 
bedreigde roofvogels zoals de aasgier en de havikarend. Het reservaat is een 
initiatief van jonge en enthousiaste biologen, die in het jaar 2000 de regionale 
natuurbeschermingsorganisatie ATN oprichtten.  Faia Brava is nu het eerste officieel 
erkende private natuurgebied van Portugal en krijgt  steeds meer internationale 
bekendheid. Voor het beheer en onderzoek is echter nauwelijks geld. Elke euro 
moeten zij eerst zelf verdienen.  Voor goed beheer van de gieren en arenden 
is monitoring een noodzaak. Waar zitten de nesten? Waarmee voeden zij zich? 
Hoeveel jongen worden ieder jaar grootgebracht?  Welke maatregelen zijn nodig 
om verstoringen te voorkomen?  Jonge goed getrainde biologen zijn voor € 1.000 
per maand van maart tot en met augustus elke dag in het veld om de kansen voor 
de roofvogels te vergroten.  Met uw bijdrage kan bioloog Eduardo ook in 2014 zijn 
werk voorzetten.  

Als hoogste bieder vanaf € 500 gaat u in Portugal met uw reisgenoot een dag 
met Eduardo mee het veld in. Vanaf € 1.000 krijgt u tevens een excursie naar 
de voederplaats, waar u de vogels van dichtbij kunt fotograferen. Vanaf € 2.000 
krijgt u daar bovenop een overnachting in de luxe bed&breakfast Casa da Cisterna.  
Ondersteunt u Eduardo met  € 3.500 dan  nemen we u  mee op een vierdaagse 
veldtrip in Faia Brava, inclusief overnachtingen, eten en drinken. De reis naar Faia 
Brava is niet bij dit aanbod inbegrepen. 

Startbod: € 500 voor twee personen
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3    Overstag voor grote katten
Relaxing dagje op het water voor de Big Cats
                                                                        
Stichting SPOTS ondersteunt diverse Big Cats 
projecten in Afrika en Iran. Daarnaast investeert SPOTS veel in voorlichting en 
organiseert ze jaarlijks een ludiek evenement waarbij op originele wijze de spots 
op de Big Cats worden gezet. SPOTS werkt met vrijwilligers en probeert de kosten 
die zij maakt zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. Met de opbrengst van dit 
veilingitem kan SPOTS hun projecten blijven ondersteunen.

De hoogste bieder gaat ontspannen als een kat… Net als wij, moeten katten soms 
hard werken om te overleven. Prooi spotten, besluipen, bespringen en vangen. 
En dan maar hopen dat je buit niet wordt afgepakt door een ander. Er zit dus niet 
zoveel verschil in het leven van een kat of een mens. Of? De kat is wat slimmer. Hij 
weet namelijk wanneer te werken en wanneer te ontspannen. Daar kunnen wij nog 
wat van leren... U gaat heerlijk ontspannen, een dag op een zeilboot dobberend op 
het water. Uiteraard zijn er versnaperingen aan boord. Voor de workcoholics is het 
mogelijk om de handen uit de mouwen te steken. Zij ontvangen zeilinstructies en 
kunnen zelf even aan het roer staan. Na deze dag zit u weer vol energie! 
Aan het einde van deze ontspannen dag, sluiten we af met een BBQ, verzorgd door 
Harm-Jan Bloem van Bush Kitchen. Harm-Jan is bekend van het RTL-programma 
‘Ik kom bij je eten’. Daarnaast is hij BBQ-kenner bij uitstek en ambassadeur van 
Stichting SPOTS.

Startbod: € 1.250 (voor drie personen)
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4   Aapjes kijken
Zes weken in de voetsporen van grote 
mensaaponderzoekers

In de afgelegen Boé regio in Guinee Bissau bevindt zich een 
geschatte populatie van ongeveer 700 chimpansees, die in de 
afgelopen decennia onder grote druk is komen te staan door uiteenlopende factoren 
zoals jacht, mijnbouw en immigratie. In samenwerking met het Max Planck Insitute 
for Evolutionary Anthropology doet Stichting Chimbo onderzoek naar chimpansees 
in de Boé in het zuidoosten van Guinee-Bissau. Doel van het onderzoek is om 
ecologische, sociale en gedragsgegevens van circa 35 chimpanseegroepen vast 
te leggen. Dit gebeurt onder meer door het verzamelen van vegetatiegegevens, 
poep, haren en het bestuderen van beelden via wildcamera’s. Zo krijgen we meer 
inzicht in groepsgrootte, gedragspatronen, contact en overlappingsgebieden 
tussen verschillende groepen chimpansees, waardoor we de bescherming van de 
chimpansees gericht kunnen verbeteren. 

De hoogste bieder mag 6 weken lang meedraaien met ons onderzoeksteam in de 
Boé, met de unieke kans om chimpansees in het wild te zien! Deze reis zal begin 
2014 worden gemaakt. Vanaf aankomst in het onderzoekscentrum in Beli worden 
alle reis- en verblijfkosten door Stichting Chimbo betaald. De reis naar Beli is niet 
inbegrepen. Het is een life-time experience, die u bijvoorbeeld aan uw (klein)n of 
(klein)dochter cadeau kan geven voor of na een studieperiode.

Startbod: € 2.000
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5   Dag met Jane Goodall
Inspirerende ontmoeting met de 
legendarische Jane Goodall

Primatologe Jane Goodall richtte in 1977 het Jane Goodall Instituut (JGI) op, een 
non-profitorganisatie met wereldwijd 31 vestigingen. Sinds 1998 is er ook één 
in Nederland. In samenwerking met de lokale bevolking werkt het instituut aan 
duurzame oplossingen voor de bedreigingen van de chimpansee. De opbrengst van 
de veiling komt ten goede aan het educatieprogramma van JGI in Nederland, een 
van de pijlers van het programma. 
Jane Goodall begon ruim 50 jaar geleden met het bestuderen van chimpansees. 
Als geen ander weet zij hoe de aarde onder druk staat door overbevolking en 
overconsumptie. Inmiddels besteedt Jane Goodall al haar tijd en energie aan het 
creëren van bewustwording en wordt zij gerekend tot een van de tien invloedrijkste 
vrouwen ter wereld.

De hoogste bieder krijgt een persoonlijke ontmoeting met Jane Goodall in 
Nederland. Gedurende een aantal uren is zij uw gast. Hierbij kunt u uw relaties 
uitnodigen voor een ontmoeting die hen hun leven lang zal bijblijven! U kunt hierbij 
denken aan een lunch of diner waarbij u haar persoonlijk leert kennen of een 
lezing waarbij u haar kunt inzetten om duurzaamheid te promoten. De ontmoeting 
zal plaatsvinden tijdens haar komende bezoek aan Nederland (planning medio mei 
2014), in nauw overleg met het Jane Goodall Instituut Nederland en is exclusief 
bijkomende kosten, zoals locatie of diner. 

Startbod: € 5.000
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6   Drieluik voor dolfijnen 
Thuis op Pico of expeditie op de  
Oosterschelde

Op Pico, een van de mooiste eilanden van de 
Azoren, wil Nova Atlantis al het nodige doen om daar de bedreigde Risso’s dolfijnen 
te beschermen. Daarvoor voeren zij een wetenschappelijk onderzoeksprogramma 
uit waarbij de dieren op zee gevolgd worden om hun sociale gedrag en onderlinge 
verwantschap in kaart te brengen. 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 ecotoerisme de 
economie van het eiland te versterken. Voor 1200 euro kan een student drie 
maanden stagelopen en daarmee het onderzoek ondersteunen. Elke 300 euro 
meer betekent een maand extra ondersteuning voor de Risso’s dolfijnen.

De hoogste bieder krijgt vanaf:
€ 300 een exclusieve door Nova Atlantis opgenomen onderwaterfilm van walvis- 
en dolfijnsoorten voor de kust van Pico.
€ 900 een uniek en bijzonder 3-luik van lino’s in kleurendruk dat speciaal voor 
de Dag van de Natuur is vervaardigd door dolfijnenonderzoekster en kunstenares 
Karin Hartman.
€ 1.500 een exclusieve, volledig verzorgde 1-daagse bruinvisexpeditie voor 
2 personen op de Oosterschelde. U maakt kennis met onze eigen Nederlandse 
kustdolfijnen!

Startbod: € 300
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7   Galápagos aan de Darwinweg 
Beleef een Galápagos experience in Naturalis

Op het eiland Santa Cruz (Galápagos) wordt een 
kwekerij aangelegd voor inheemse bomen en 
andere planten, die ervoor moet gaan zorgen dat er weer voldoende voedsel 
komt voor bedreigde diersoorten. Voor dit project is €9.500 nodig. De Nederlandse 
Vrienden van de Galápagos hebben hiervoor € 5.000 bijgedragen. Nog € 4.500 en 
we kunnen starten.

De hoogste bieder ontdekt in Naturalis het grootste herbarium van Nederland en 
wat leguanen, reuze schildpadden of Darwinvinken allemaal voor plantensoorten 
verorberen.
Naturalis herbergt, naast de publiekscollectie van 10.000 objecten, een 
uitzonderlijke collectie voorwerpen van bijzondere wetenschappelijke betekenis, 
die  normaal alleen toegankelijk is voor wetenschappers. In het herbarium krijgt 
u met zes personen op een middag een Galápagos natuurpresentatie met een 
rondleiding langs de unieke plantenverzameling van de Galápagos, bijeengebracht 
door Dr. Henk van der Werff. 

Startbod: € 750  voor 6 personen
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8   Maak de natuur weer beter
Een dag met de dierenarts van Koninklijke 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 Koninklijke Burgers’ 
Zoo. U wordt hiervoor met z’n tweeën uitgenodigd en ontvangen met koffie en 
gebak; u krijgt een uitgebreide uitleg 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 Koninklijke Burgers’ Zoo.

Startbod: € 700 (voor twee personen)
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9   Ongekend wild
Spoorzoeken in eigen land voor de Karpaten

Rewilding Foundation ondersteunt een project voor de 
herintroductie van de Europese bison (wisent) in een 
deel van de Roemeense Karpaten. In het dorp Vama 
Buzaului in Transylvanië wil natuurvorser Fabian Roth zijn droom verwezenlijken 
door zijn groeiende kudde wisenten (Europese bisons) aan het bos te laten 
wennen en dan in de natuur los te laten. Hiervoor is allereerst een ecologische 
haalbaarheidsstudie en een gewenningsruimte nodig. De Roemeense Karpaten 
hebben naast cultuurrijkdom grote betekenis als Europese versie van het Noord-
Amerikaanse Yellowstone National Park. De terugkomst van wisenten zal samen 
met de aanwezigheid van vele grote roofdieren het wildernisgehalte en dus de 
aantrekkingskracht van de Karpaten voor ecotoerisme enorm versterken.

De hoogste bieder gaat op zoek naar wilde dieren in eigen land. Erwin van 
Maanen, ecoloog van de Rewilding Foundation, neemt u mee voor een stevige 
voorjaarswandeling in de ongekende zuidelijke IJsselvallei, tussen het Veluws 
massief en de dekzanden van de Achterhoek. U gaat sporen ontdekken van 
bijzondere dieren als boommarters, steenmarters, dassen, bevers, herten en 
diverse soorten vogels. U leert deze dieren te herkennen aan hun sporen en 
tegelijk veel over hun leefwijze. Met enig geluk krijgt u ze ook nog te zien. Erwin 
laat zien hoe u op een andere manier de natuur van bos en veld kan ‘lezen’. 

Startbod: € 750 (voor 5 personen, inclusief picknick)



Catalogus Dag van de Natuur

15

10   Geen honden met strikjes
Valstrikkunst thuis en antistrooptocht in Zimbabwe

Honderd jaar geleden waren er nog ongeveer 500.000 
Afrikaanse wilde honden, anno 2013 zijn er nog slechts 
5.000 over. Het is een van de meest bedreigde diersoorten in 
de wereld. Naast de hyena en de leeuw vormt de mens de 
grootste bedreiging voor de Afrikaanse wilde honden. Wilde 
honden hebben een groot jachtgebied nodig en door de toenemende bevolking is 
hiervan steeds minder voorhanden. Jaarlijks sterven er ook vele honden in strikken 
of door aanrijdingen. En dit terwijl deze schuwe diersoort nog nooit een mens 
heeft aangevallen. Daarnaast geven Afrikaanse wilde honden de voorkeur aan hun 
natuurlijke prooi en wordt vee zelden of nooit gedood.
Om te patrouilleren tegen stroperij en om valstrikken te ruimen, zijn goed onderhouden 
Land Rovers nodig. Samen kunnen we een volledige Land Rover in elkaar zetten 
zodat de projectmedewerkers hun werk optimaal kunnen doen. De prijzen voor de 
onderdelen zijn:
1 schokbreker € 140, 1 deur € 150, 1 wiel € 190, 1 stoel € 250, 1 imperiaal € 700, 
1 brandstoftank € 850, 1 chassis € 1.600, 1 motor € 3.000,  
1 volledige tweedehands Land Rover € 12.500

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

Startbod € 140
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11   Kinderen de bush in
Opleiding van de toekomstige West-Afrikaanse 
natuurbeschermers

In West- en Centraal Afrika leven minder dan 3.000 leeuwen 
in het wild en hun aantal neemt nog steeds gestaag af. Met 
ons bushcamp in oprichting voor kinderen in het Bénoué 
Nationaal Park in Noord-Kameroen willen wij jonge mensen 
enthousiast maken voor natuurbehoud, waardoor de leeuwen een zekerdere 
toekomst tegemoet kunnen gaan.
Leerlingen van de basisscholen uit de omgeving worden uitgenodigd voor dit kamp 
en krijgen (veelal) voor het eerst in hun leven natuuronderwijs. Dit bushcamp is 
het eerste in Westelijk Afrika en wordt gebouwd in één van de mooiste en grootste 
natuurgebieden in deze regio. 
In februari 2013 is begonnen met de bouw. Op de foto ziet u de eerste bungalow. 
Het is de bedoeling om in totaal 20 bungalows te bouwen, evenals een keukenblok 
en een blok met toiletten en douches. Momenteel worden de volgende vier 
bungalows gerealiseerd. 
Voor de overige 15 bungalows, het keukenblok en het blok met sanitaire 
voorzieningen zijn wij nog op zoek naar financiering. Eén bungalow kost € 5.000, 
het keukenblok kost € 10.000 en het blok met sanitaire voorzieningen € 15.000.

Als hoogste bieder op dit project wordt uw naam als sponsor vermeld op een 
van de bungalows. Als aandenken ontvangt u een foto op canvas (90 x 60 cm) 
gemaakt door een professioneel fotograaf. U heeft de keuze uit een assortiment 
van prachtige foto’s van de Kameroenese flora en fauna.

Startbod: € 1.250
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12   Water voor alle apen
Help bewoners van de Boé aan schoon drinkwater
  
De bewoners van de Boé in het zuidoosten van Guinee-
Bissau worstelen met de beschikbaarheid van (schoon) 
drinkwater, vooral in de droge tijd van het jaar als putten 
droogvallen. Het kost uren om water te dragen naar de 
dorpen. Vuil water wordt gedronken uit open poelen met als gevolg dat veel 
kinderen diarree en cholera oplopen. 
De oplossing hiervoor is het bouwen van drinkwatertanks van 5.000 liter bij 
huishoudens om regenwater in te bewaren voor de droge tijd. Het opgevangen 
regenwater geeft de dorpelingen gedurende het hele jaar toegang tot schoon 
drinkwater. Daarnaast helpt het voorkomen dat een dorp wordt verplaatst naar het 
nationale park, waar meer water is. Eén watertank kost 350 euro.

De hoogste bieder krijgt een uitgebreide presentatie van een expert van Stichting 
Chimbo bij uw organisatie. Hierbij komt u alles te weten over het de bouw en 
het nut van uw watertank voor de families in de Boé en de activiteiten van onze 
organisatie in Guinee Bissau.
 
Startbod:  € 350 
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13   De bij en de olifant
Olifanten op de vlucht voor bijen?! Beleef het zelf in Kenia!

In Kenia leven olifanten niet alleen binnen de grenzen van 
nationale parken en reservaten. Olifanten die gewassen 
van boeren vernielen zijn er impopulair en dus moeilijk te 
beschermen. Maar nu is ontdekt dat Afrikaanse olifanten bang zijn voor honingbijen. 
Met deze kennis heeft Dr. Lucy King een unieke toepassing bedacht: het gebruik 
van bijenkorfhekken rondom akkers met als doel het aantal conflicten tussen mens 
en olifant te verminderen.  De korven worden om de tien meter opgehangen en 
zijn met draad aan elkaar verbonden. Bij aanraking komen alle bijen in actie. De 
olifanten vluchten en de oogsten worden zo niet vernietigd. Bovendien levert de 
honing de boeren extra inkomsten. Een win-win situatie voor de boeren én de 
olifanten. Lucy is een van de winnaars van de Future for Nature Award 2013!
De opbrengst van de veiling wordt ingezet om deze succesvolle methode op veel 
meer plaatsen in te zetten. 

Als hoogste bieder trekt u met twee personen drie dagen het veld in met Dr. 
Lucy King en haar team. U beleeft alle werkzaamheden mee: van het observeren 
van olifanten tot het ophangen van de bijenkorven. Deze ervaring is inclusief 
de deskundige begeleiding en uitleg van Dr. Lucy King en haar team. Ook eten, 
drinken en de overnachtingen in een tentenkamp krijgt u erbij. De reiskosten naar 
Nairobi en binnen Kenia naar het onderzoeksgebied zijn niet inbegrepen. Periode: 
in 2014 in overleg met Dr. Lucy King.

Startbod: € 3.000
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14   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 een onvergetelijke namiddag en avond voor zes 
personen, in het voorjaar van 2013. 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 6 personen



Catalogus

20

15   Adopteer een student
Steun het onderzoek van een 
student

De volgende generatie natuurbeschermers bereidt zich op Nederlandse 
universiteiten voor om in de laatste studiefase praktisch onderzoek te doen naar 
planten, dieren, en natuurlijke ecosystemen. FONA ondersteunt deze studenten; 
met € 750 per project kunnen zij hun onderzoek daadwerkelijk uitvoeren. Samen 
met FONA kiest u een project dat u aanspreekt, zoals William die het effect van 
verbranden van savannen in Brazilië wil onderzoeken, Het project van Anna die 
problemen met teken voor mens en vee wil aanpakken en het project van  Javier 
die in gesprek wil met boeren in Ecuador om hen te bewegen de panters te gaan 
beschermen.

Adopteer een studieproject naar keuze en maak  kennis met de betreffende 
student. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van het 
onderzoek. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor een exclusieve excursie door de 
Oostvaardersplassen met Jan Griekspoor in deze oer-Nederlandse nieuwe wildernis.

Prijs: € 750 per studieproject
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16   Overspoeld en overweldigd
Wildlife als fine art

Op het eiland Santa Cruz, in Puerto Ayora, wordt 
een kwekerij aangelegd van inheemse bomen 
en andere planten die ervoor moet gaan zorgen dat er weer voldoende voedsel 
komt voor bedreigde diersoorten. Voor dit project is € 9.500 nodig. De Nederlandse 
Vrienden van de Galápagos hebben hiervoor € 5.000 bijgedragen. Nog € 4.500 en 
we kunnen starten. 

De hoogste bieder wordt trotse eigenaar van twee unieke bij elkaar horende 
foto’s op canvas die de kunstenaar en fotograaf Martin van Lokven, gespecialiseerd  
in wildlife, voor deze veiling ter beschikking stelt. Op de Galápagos Eilanden raakte 
hij gefascineerd door de rode rotskrabben die aldoor worden overspoeld door 
golven. Door met lange sluitertijden te spelen, wordt het water afgebeeld als een 
witte sluier. In dit beeld komt een golf van opzij. De krab, die een poot mist, wordt 
volledig overspoeld.
Voor de landleguaan, die eveneens alleen op de Galápagos voorkomt, heeft Van 
Lokven een laag standpunt ingenomen en zo een intiem portret weten te maken 
in het grijze landschap. 
 
Startbod:  € 250 (voor twee foto’s op canvas)
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17   Aardappelen, vlees en groente
Beren voeren 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 twee 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 voorgeschoteld krijgen dat gebaseerd is op hun dieet in het wild. 
Dat Natuurlijk Voedselprogramma brengt natuurlijk extra kosten met zich mee; 
jaarlijks heeft Alertis een bedrag van € 600 per beer extra nodig voor de natuurlijke 
voedingsmiddelen.

De hoogste bieder krijgt de mogelijkheid om met een groep van maximaal tien 
personen de beren te gaan voeren. Dit omvat een rondleiding door Het Berenbos, 
een kijkje achter de schermen, en het daadwerkelijk aanbieden van eten aan de 
beren in Het Berenbos. Dit aanbod geldt op een doordeweekse dag in het voorjaar, 
de zomer of de herfst van 2014.

Startbod: € 1.000 voor 10 personen
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18   In strijd met de tijd
Poema in olieverf op doek van Lia Spitters 

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 dichter/schrijver en schilder Lia Spitters biedt de FIN deze ‘Cougar (poema) in 
zijn strijd met de tijd’. Het schilderij maakt deel uit van een serie met als thema: 
het al maar slinkende leefgebied van de grote roofdieren. Om dat aspect uit te 
beelden gebruikt zij naast olieverf ook verschillende andere materialen. Deze serie 
zal in september 2013 voor het eerst worden geëxposeerd in De Hofboerderij te 
Wateringen. In dit schilderij rent de poema om de verdwijning van zijn leefgebied 
in het zuiden van Florida voor te blijven. Helaas zal hem dat waarschijnlijk niet 
lukken. De mens met zijn eigen wereld van wegen en steden, zal winnen en 
de poema het leven onmogelijk maken. Spitters wil in dit schilderij normaals de 
aandacht vestigen op dit prachtige schepsel. 

De hoogste bieder  wordt eigenaar van dit indrukwekkende kunstwerk. De 
kunstenaar komt over een jaar nog een keer bij u thuis om de eerste vernislaag 
van mei 2013 nog te behandelen met zogenaamde slotvernis. 

Startbod: € 350  voor olieverf op doek, 150 x 50 cm 
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19   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 twee personen
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20   Regenwoud aan de meter
Adoptie van een stukje regenwoud in Bolivia

In het noordwesten van Bolivia ligt het Tahuamanu 
Ecological Reserve met onderzoekstation. 
Het laaglandregenwoud is hier  nog vrijwel 
ongeschonden en er leven bijzondere diersoorten als jaguars, poema’s, boshonden, 
reuzenmiereneters,  Titi-aapjes en harpijen. Rondom het reservaat vormen 
ontbossing en houtwinning een toenemende bedreiging, terwijl ongeschonden 
bos juist vele kansen biedt voor duurzame lokale economische ontwikkeling 
en het welzijn van mensen,  bijvoorbeeld met de extractie van paranoten door 
coöperaties van zelfstandige boeren. De Rewilding Foundation wil samen met 
o.a. Pando Universiteit een aantal hectares regenwoud voor uitbreiding van het 
reservaat verwerven en veiligstellen. De educatieve functie van het reservaat krijgt 
hiermee een nieuwe impuls en ecotoerisme kan op gang komen.
Vanaf € 1.000 kunnen we al vijf hectaren aanschaffen. We hopen echter op een 
veel hoger bod voor verwerving van veel meer areaal. Dan doen we er symbolisch 
ook een jaguar bij, die we met speciale camera’s willen gaan vastleggen als 
onderdeel van het bosbeschermingsonderzoek! Uw adoptie draagt significant 
bij aan biodiversiteitbescherming, het tegengaan van klimaatverandering en 
ontwikkeling van een duurzame lokale economie. 

De hoogste bieder ontvangt een certificaat met uiteenzetting van de milieuwinst, 
waaronder CO2-opslag, biodiversiteitbescherming en de positieve maatschappelijke 
doorwerking die u voor onze planeet heeft ‘gewonnen’; u zult versteld staan. 
Adopters worden tevens met eer genoemd op een informatiepaneel voor het 
nieuwe uitgebreide reservaat. 

Startbod: € 1.000 voor 5 hectare
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21    De koning te rijk
Kinderen op de savanne van Koninklijke Burgers’ Zoo

In Noord-Kameroen leven nog 200 leeuwen verspreid over vier 
nationale parken: Waza, Faro, Bénoué en Bouba-Ndjidda. Deze 
leeuwen worden ernstig bedreigd door stropers, maar ook 
door veehouders, die de leeuwen doden als vergelding voor 
aanvallen op hun vee.
In 2010 heeft Stichting Leo, in samenwerking met de Kameroenese Wildlife School 
in Garoua,  vier lion guards opgeleid en uitgerust met een motorfiets, een gps, een 
digitale camera en andere benodigdheden. De lion guards rijden langs de wegen 
van de vier nationale parken op zoek naar sporen van leeuwen en andere grote 
carnivoren, zoals luipaarden en hyena’s. Ook bezoeken zij dorpen waar aanvallen 
van leeuwen hebben plaatsgevonden om de schade op te nemen en te bekijken 
of de aanvallen daadwerkelijk door leeuwen zijn uitgevoerd. Naast het opsporen 
van leeuwen, adviseren zij de mensen hoe zij hun vee beter kunnen beschermen 
tegen aanvallen door leeuwen.
De salariskosten van één lion guard bedragen € 1.500 per jaar. Daar bovenop 
komen benzinekosten en overige kosten à € 1.000 per jaar. 
Met uw bijdrage kunnen we lion guards blijven inzetten om de overgebleven 
leeuwen en andere carnivoren te beschermen. 

De hoogste bieder biedt een groep van tien kinderen,  bijvoorbeeld uw (klein)
kind en negen vriendjes en vriendinnetjes, een dag naar Koninklijke Burgers’ Zoo 
aan. Zij krijgen een rondleiding achter de schermen bij de dieren van de savanne 
en uiteraard ook bij de leeuwen.

Startbod: € 600
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22    Sporen, speuren en spanning met BMS Travellers
Negen dagen in het spoor van de wilde honden

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. Speciaal getrainde eenheden verwijderen jaarlijks 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 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, met oprichter van PDC 
Greg Rasmussen, en u kijkt met hen achter de schermen van dit bijzondere project. 
Met spoorzoeker Jealous gaat u op pad om de Painted Dogs te zoeken. U bezoekt 
het opvangcentrum en de net geopende dierenkliniek.
En u loopt 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. Niet inbegrepen zijn de internationale 
vlucht en de maaltijden in het Kingdom. 

Startbod: € 2.500 voor twee personen  
(vanaf € 4.300 voor vier personen)
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23   Voetsafari op de Hoge Veluwe
Op safari voor de FIN

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 6 hoogste bieders krijgen een  exclusieve voetsafari voor twee personen met 
de boswachter van de Hoge Veluwe in het voorjaar van 2014. En daarmee maken 
zij een goede kans oog in oog te komen staan met statige edelherten en het pad 
te kruisen van wilde zwijnen met jongen.

Startbod: € 150 voor twee personen (maximaal 6 keer 2 personen)
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24   Pico bello
Onderzoek Risso’s op de Azoren 

Op Pico, een van de mooiste eilanden van de 
Azoren, wil Nova Atlantis al het nodige doen 
om daar de bedreigde Risso’s dolfijnen te beschermen. Daarvoor voeren zij 
een wetenschappelijk onderzoeksprogramma uit waarbij de dieren op zee 
gevolgd worden om hun sociale gedrag en onderlinge verwantschap in kaart 
te brengen. 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 ecotoerisme de economie van het eiland te 
versterken. Het onderzoek naar de Risso’s dolfijn kost circa € 200 per dag.

De hoogste bieder krijgt vanaf:
€ 250 een unieke lino in kleurendruk, die speciaal voor de Dag van de Natuur is 
 vervaardigd door dolfijnenonderzoekster en kunstenares Karin Hartman.
€ 750 twee unieke, bij elkaar passende lino’s in kleurendruk, speciaal door Karin 
Hartman voor de Dag van de Natuur vervaardigd.
€ 1.750 een exclusieve ontvangst voor twee personen op ons researchcentrum op 
Pico (reis- en verblijfkosten voor eigen rekening). Gedurende een dagdeel loopt u 
mee met onze onderzoekers. Van tevoren krijgt u een persoonlijke briefing bij u 
thuis door de voorzitter van Nova Atlantis.

Startbod: € 250
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25   Bijenkorf voor een olifant
Bijenkorven voor bescherming van olifanten

In Kenia leven olifanten niet alleen binnen de grenzen van 
nationale parken en reservaten. Olifanten die gewassen van 
boeren vernielen zijn er impopulair en dus moeilijk te beschermen. Maar nu is 
ontdekt dat Afrikaanse olifanten bang zijn voor honingbijen. Met deze kennis heeft 
Dr. Lucy King een unieke toepassing bedacht: het gebruik van bijenkorfhekken 
rondom akkers met als doel het aantal conflicten tussen mens en olifant te 
verminderen.  De korven worden om de tien meter opgehangen en zijn met draad 
aan elkaar verbonden. Bij aanraking komen alle bijen in actie. De olifanten vluchten 
en de oogsten worden zo niet vernietigd. Bovendien levert de honing de boeren 
extra inkomsten. Een win-win situatie voor de boeren én de olifanten. Het idee 
van de bijenkorfhekken wordt in de meeste gebieden gemakkelijk geaccepteerd, 
aangezien het houden van bijen in de meeste Afrikaanse gemeenschappen 
al eeuwenlang voorkomt en honing zeer geliefd is. De moderne korven en de 
moderne imkerij zijn wel nieuw voor de boeren, maar ze leren graag en snel hoe 
ze met de korven moeten omgaan en hoe ze de honing efficiënt kunnen oogsten. 
Lucy is een van de winnaars van de Future for Nature Award 2013!

Voor € 150 financiert u een bijenkorf met het bijbehorende stuk hek. 
Op de bijenkorf schildert Lucy uw naam en daarvan ontvangt u een digitale foto!

Prijs: € 150
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26   Weg met de valstrik
Dag op pad met het Kibale Snare 
Removal Team in Oeganda

De bescherming van tropische bossen in Afrika, het leefgebied van de wilde 
chimpansees, is van levensbelang voor het voortbestaan van onze naaste verwanten. 
In westelijk Oeganda leven circa 5.000 chimpansees in diverse bosfragmenten. 
Het Kibale National Park herbergt de grootste resterende populatie, naar schatting 
1.430 chimpansees. Door de hoge bevolkingsdichtheid in Oeganda is de druk 
hoog op de resterende bossen in de vorm van illegale houtkap en stroperij. Veel 
chimpansees zijn gewond of worden gedood door valstrikken. 
Het Jane Goodall Instituut Nederland ondersteunt al vijf jaar het Kibale Snare 
Removal Team, een team van ervaren en betrokken rangers die dagelijks de strijd 
aangaan met de lokale stroperij. Zij verwijderen strikken en arresteren stropers. De 
opbrengst van de veiling maakt het mogelijk voor JGI Nederland om de activiteiten 
van het team ook de komende jaren te ondersteunen en op educatief vlak uit te 
breiden. 

De hoogste bieder krijgt een unieke kans om een dag zelf op stap te gaan met 
de rangers van het Kibale Snare Removal Team in Oeganda. Zij nemen u mee door 
het regenwoud op zoek naar bewijs van illegale activiteiten. Ook gaat u een dag 
op stap met een wetenschapper van het Kibale Chimpanzee Research Project om 
de wilde chimpansees te observeren. De reis- en verblijfkosten zijn voor eigen 
rekening.

Startbod: € 1.250 (voor 1 persoon) en € 1.500 (voor twee personen)
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27   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 
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. De 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 gegevens over stroperij, illegale boskap en andere 
overtredingen. Deze 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 1.200 dollar als bijdrage aan de kosten van 
patrouilles en 1.500 dollar aan beloningen 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 uit te nodigen: 
onder leiding van de jachtopzichter met maximaal acht personen een avond op 
autosafari op de Hoge Veluwe.

Startbod: € 700  voor 8 personen
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28   Pinguïns van Vermeer
Passie voor natuur bij u aan de muur

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 gerenommeerde natuurfotograaf Jan Vermeer biedt de FIN twee van zijn 
schitterende foto’s aan ter veiling. Voor Jan is fotografie een must en een passie. 
Een must omdat hij met zijn foto’s de dreigende achteruitgang en het verdwijnen 
van de laatste ongerepte ecosystemen op de aarde wil laten zien. Een passie, 
omdat de schoonheid van de natuur hem naar buiten lokt. Jan zoekt het ongewone 
in zijn onderwerpen. Met behulp van zijn camera wordt hij een schilder en een 
dichter tegelijk als het gaat om dierenleven, landschappen en plantenpracht. Vorm 
en compositie bepalen sterk de uitstraling van zijn beelden.

De hoogste bieder wordt eigenaar van een echte Vermeer.
De foto’s zijn op dibond afgedrukt en afgewerkt met epoxy. Een frame aan de 
achterzijde zorgt voor ‘zwevende’ bevestiging aan de muur. 

Startbod: € 550 per foto

Koningspinguïns | South Georgia 
(60 x 100)

Adélie pinguïn | Antarctica (60x80)
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29   Vliegensvlug voor de cheeta 
Ervaar de snelheid van een cheeta  
in een Saker Sportscar          

De cheeta is het snelste landgdier ter wereld 
en kan snelheden tot 115 km/u bereiken. De vergelijking met een sportwagen 
is snel gelegd. Dit snelheidsmonster racet op dit moment echter de race van zijn 
leven. Wereldwijd leven er nog ongeveer 10.000 cheeta’s. 
In Iran, het enige land buiten Afrika waar nog cheeta’s leven, zijn nog maar 70 
cheeta’s te vinden. De cheeta is hier lastig te spotten. Een belangrijk hulpmiddel 
zijn cameratraps: camera’s die reageren op beweging. Recent werd hierop een 
cheetamoeder met drie welpen vastgelegd. Een en ander leidde ertoe dat het 
gebied waarin deze familie leefde, een hogere beschermingsstatus kreeg. Met 
de opbrengst van dit veilingsitem koopt het Iranian Cheetah Society Project 
cameratraps. 

De hoogste bieder beleeft ronkende motoren, snelle wagens en de geur van 
rubber. Op het circuit van Zandvoort bent u de speciale VIP gast van Saker Sportscars. 
De SAKER World Final op 20 oktober 2013 is de internationale afsluiter van het 
raceseizoen waar maar liefst 30 auto’s uit binnen- en buitenland van start gaan. 
Als VIP gast komt u achter de schermen, praat u met de deelnemers, neemt u een 
kijkje in de pitlane en neemt u deel aan de vele andere activiteiten die voor de 
VIP gasten georganiseerd worden. Mocht u 20 oktober niet in de gelegenheid zijn 
naar Zandvoort te komen, kunt u als gast aanwezig zijn op de Final Championship 
in oktober 2014. 

Prijs: € 1.000 per persoon  
(maximaal 4 personen) 
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30   Op tijgersafari in India  
        met All for Nature Travel

De reis
De tijger is de grootste katachtige ter wereld en het is indrukwekkend om deze 
koning van de jungle in de vrije natuur te observeren. Hij wordt echter zwaar 
bedreigd: vernietiging van het leefgebied en stroperij eisen hun tol. Tien procent 
van de totale wereldtijgerpopulatie leeft in de Madhya Pradesh in India, niet voor 
niets de tijgerstaat van India genoemd. U gaat 5 dagen op safari in Kanha National 
Park, dat vanwege zijn ligging en de rijkdom aan andere bijzondere dieren bekend 
staat als het mooiste nationale park van de tijgerstaat. Naast de tijger heeft u kans 
om oog in oog te staan met de lippenbeer, de luipaard, de gaur en de Indiase wilde 
hond!
Meer informatie over deze 6-daagse reis vanaf Delhi vindt u bij ´nieuws´ op de 
website van All for Nature Travel: www.allfornature.nl

BLIND BOD, voor 2 personen

De reis wordt als sluitstuk van de avond geveild met een ‘blind of Amerikaans bod’: 
iedereen kan meedoen voor elk bedrag en ieder bod telt als inkomsten voor de 
FIN. Zo kunnen zij natuurbeschermers nog beter ondersteunen. De hoogste bieder 
krijgt deze tijgersafari voor twee personen ter waarde van € 4.500

Voorwaarde
Het vliegticket naar Delhi is niet bij de prijs inbegrepen en kost ongeveer € 700 per 
persoon. De reis vindt plaats in de periode januari t/m maart 2014.
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Wat is de FIN?

Federatie voor Internationale Natuurbescherming
Alle leden van de Federatie voor Internationale Natuurbescherming 
(FIN) zijn helden. De projecten waar zij aan werken zijn klein, 
overzichtelijk en sluiten naadloos 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 zelfs een natuurbelevenis waar 
menigeen jaloers op zal zijn en zorgt u ervoor dat een uniek natuurverschijnsel ook 
de generaties na ons blijft verrassen.

Alertis, stichting voor beer- en  natuurbescherming helpt 
met het bouwen van Berenbossen om misbruikte beren 
op te vangen en helpt mensen om op een duurzame 
manier met beren in hun eigen natuur samen te leven.

Stichting CHIMBO vindt dat de chimpansee populatie 
van West-Afrika het recht heeft te leven en gedijen in 
zijn oorspronkelijke omgeving. Bedreigingen voor hun 
voortbestaan moeten worden afgeweerd. Educatie, 
voorlichting en stimulering van de locale economie zijn 
belangrijke peilers om de doelstellingen te bereiken.

Stichting FONA, het Fonds voor Onderzoek ten behoeve 
van het Natuurbehoud biedt veelbelovende studenten van 
universiteiten en hogescholen een kans te participeren 
in vernieuwende projecten op het terrein van de 
internationale natuurbescherming.

Stichting Future For Nature heeft ter bescherming  van wilde 
planten en dieren Future for Nature Award in het leven geroepen 
gericht op jonge, veelbelovende soortenbeschermers die vooral 
talent hebben anderen te mobiliseren voor natuurbescherming.  
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Green Heritage Fund Suriname steunt de 
gelijknamige stichting in Suriname in de aanpak van 
natuurbescherming in Suriname en het bewustmaken 
van de bevolking  aan het belang én de schoonheid van de flora en fauna in eigen 
land. Met concrete projecten voor dolfijnen en luiaards is al flink vooruitgang geboekt.

Stichting International Tropical Conservation Foundation (ITCF) 
stichtte in 1989 het Shipstern Natuurreservaat in Noordoost-
Belize en is binnenkort het eerste Nationale Park in Noord-Belize.  
De ITCF concentreert zich op natuurbehoud in combinatie met de 
ontwikkeling van ecotoerisme. 

Jane Goodall Instituut Nederland zet zich in voor de 
chimpansee en zijn leefomgeving door natuurbehoud te 
combineren met community centered conservation en 
educatie. JGI NL bouwt verder op het wetenschappelijke en de humanitaire visie 
van Jane Goodall. Belangrijk is het laten zien dat elke grote of kleine bijdrage de 
wereld positief kan veranderen.

Stichting Leo voert in Kameroen in samenwerking met het Centrum 
voor Milieuwetenschappen in Leiden (CML) en het Centrum voor 
Milieu en Ontwikkelingsstudies (CEDC) een plan uit om conflicten 
tussen leeuwen en veehouders te beperken. Zo wordt in diverse 
projecten effectief gewerkt aan bescherming van de Afrikaanse en 
de Indiase leeuw.

Stichting tot bevordering van gedragsonderzoek van dieren 
‘Lucie Burgers’ bevordert het onderzoek en de kennis van dieren, 
om hun leefmilieu en leefcondities, zowel in gevangenschap als 
in de natuur, te optimaliseren. Met de daaruit voortvloeiende 
beheersmaatregelen wordt het voortbestaan van vele soorten veel 
beter gewaarborgd.

Nova Atlantis streeft ernaar een beschermd zeereservaat  
voor walvisachtigen te realiseren in de wateren van de 
Azoren. Gezien het belang van het gebied voor vele 
(bedreigde) walvisachtigen, de grote schaarste aan 
beschermde mariene parken en de centrale ligging, is het behoud van dit unieke 
gebied van groot belang. 

Green Heritage Fund 
Suriname 

Lucie 
Burgers
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Stichting Painted Dog Conservation heeft zich ten doel gesteld 
de Afrikaanse wilde hond te beschermen en bekendheid te 
geven. Het Painted Dog Conservation (PDC) Project in Zimbabwe 
is het belangrijkste project. Verder voert de organisatie 
actie, geeft voorlichting en stimuleert onderzoek, veelal in 
samenwerking met andere organisaties. 

Quagga, het natuurbehoudfonds van dierentuinen, ondersteunt 
kleinschalige natuurbeschermingprojecten wereldwijd met kennis 
en expertise. Het gaat daarbij meestal om directe bescherming van 
bedreigde soorten in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. 

The Rewilding Foundation werkt samen met andere organisaties 
aan de waarborging en het herstel van wildernisgebieden met 
roofdieren en hun voedsel. The Rewilding Foundation adviseert 
en bemiddelt bij initiatieven voor effectief beheer en restauratie 
van biodiversiteit en wildernisgebieden, gecombineerd met een 
duurzame ecologische ontwikkeling.
 
Stichting SPOTS richt zich op met uitsterven bedreigde grote 
wilde katachtigen. Dat doet SPOTS door samen te werken met 
lokale partners waarbij de lokale bevolking nauw betrokken 
wordt. Belangrijke doelstellingen van Stichting SPOTS zijn voorlichting geven, het 
creëren van een netwerk voor diverse kattenprojecten en fondsen werven.

Stichting Tigris zet zich in voor het behoud van de bedreigde Amur 
panter en de Amur tijger in Het Russische Verre Oosten en Noordoost 
China. De Amur panter is met ongeveer 30 waarschijnlijk de zeldzaamste 
grote katachtige. Tigris boekt succes met antistroperij teams, educatie, 
populatietellingen, bosbrandbestrijding en steun voor reservaten. 

Stichting Trésor richt zich op het behoud van het regenwoud, met name in 
de neotropen. Concreet beheert de stichting een voorbeeldproject van 2500 
hectare in Frans-Guyana. Er is een bezoekerscentrum voor zowel internationale 
wetenschappers als lokale schoolkinderen. Inventarisatie onderzoek heeft al 
soorten opgeleverd die nieuw voor de wetenschap waren.
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Stichting Vrienden van de Galápagos Eilanden werft 
fondsen in Nederland en België voor het werk van de 
Charles Darwin Foundation annex Charles Darwin Research 
Station, op de Galápagos. Dit instituut doet onderzoek naar de stand van de natuur 
en voert in samenwerking met het Nationale Park Galápagos projecten uit voor 
herstel en behoud. 

Stichting Vrienden van STINASU 
behartigt de belangen van de Stichting 
Natuurbehoud Suriname in Nederland. Deze 
natuurbeschermingsorganisatie is al meer dan 30 jaar in Suriname actief op het 
gebied van: natuurbescherming, natuureducatie, ecotoerisme en wetenschappelijk 
onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud. 

Vulture Conservation Foundation (VCF) is een Nederlandse stichting 
die zich inzet voor de bescherming van gieren in Europa. Gieren zijn 
voor overleving afhankelijk van uitgestrekte natuurgebieden, en zijn 
‘keystone species’ in de Europese berglandschappen. Bescherming 
zorgt dus indirect voor bescherming van de vele soorten die in dit 
ecosysteem voorkomen. 

Stichting Wasmoeth Wildlife Foundation streeft een paar meest 
bedreigde diersoorten in de wereld te behoeden voor uitroeiing. Waar 
bossen gekapt worden, zorgt TWWF voor verhuizing van dieren. Waar 
gestroopt wordt, zoekt TWWF naar nieuwe bronnen van inkomsten 
voor de stropers. Kortom TWWF maakt natuurbescherming ter plekke 
mogelijk. 



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

De vormgeving  van deze uitnodiging is de FIN geschonken door Cardshop.nu Tiel

Het drukwerk is gratis verzorgd door Opmeer Drukkerij Den Haag

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 ook 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 belevenis u wilt gaan bieden.

Voor nadere informatie neemt u contact op met    
Triple E, de organisatie achter Landschapsveilingen, 
via www.nfin.nl of Simone Blok      
simone@tripleee.nl of 06-46247475


