Dank aan alle donateurs 2012
Geef

Totaal bedrag
om Natuur Oost-Brabant:
€ 193 245

Fondsenwerving een succes, maar blijft broodnodig
Beheerde natuur.gebieden vormen de scharnierpunten
voor de biodiversiteit. Onze afdelingen en reservatenteams
leveren grote inspanningen om de nodige restfinanciering
samen te brengen zodat de kansen voor de aankoop van
natuurgebieden kunnen benut worden. Sommige afdelingen
gaan helpen bij Rock Werchter om de restfinanciering te
kunnen bekostigen. Andere houden jaarlijks een eetavond
of organiseren geleide bezoeken ten voordele van de
aankoopprojecten. Natuurpunt Oost-Brabant van haar
kant lanceert telkens in het laatste nummer van Natuur en
Landschap een fondsenwervingscampagne Geef om Natuur.
Een aantal bedrijven ondersteunen Natuurpunt OostBrabant. Zo is er al meer dan tien jaar een samenwerking
met Carmi. Ook dit jaar stortte Carmi een bedrag van € 4500
dat gebruikt wordt voor de restfinanciering van de percelen
in Pikhakendonk te Boortmeerbeek.
De komende periode zullen we in de Demervallei en de
Hagelandse valleien hoogwaardige Europese Natuur kunnen
aankopen via het Europese Life-project.
In 2012 konden we binnen Natuurpunt Oost-Brabant alles
samen een bedrag van € 193 245 bijeenbrengen voor
de reservaatsprojecten. Nog altijd veel te weinig om de
lopende aankopen te kunnen realiseren, zeker in de minder
dicht bevolkte regio’s met veel natuur en kansen zoals de
Getevallei en Aronst Hoek/Betserbroek in Geetbets. De
najaarscampagne bracht voor het project Aronst Hoek
€ 29 865 op.
Voor Aronst Hoek en de Getevallei hebben we een
toekomstbeeld van aaneengesloten riet en moeraslanden,
overstromings- en soortenrijke structuurrijke graslanden

met struweel en bosschages, moerassige bloemrijke ruigten
met waterpartijen en moerasbossen. Een fors natuurgebied
met ruimte voor water en voor grote grazers. De missing link
ook tussen twee andere natuurgebieden, nl. Schulensbroek
en Het Vinne. Doelsoorten zijn: zilverreiger, kwartelkoning,
kamsalamander, watersnip, wulp, roodborsttapuit,
zwanenbloem, pijptorkruid, matkop, woudaapje, roerdomp,
waterral, winter- en zomertaling, blauwborst. Het is een
topoverwinteringsplaats voor de kleine zwaan.
We doen nog steeds een oproep voor nieuwe donateurs.
Bijdrage te storten op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588
van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met
vermelding ‘project 9414 Aronst Hoek’.

Uitnodiging donateurs:
kennismaking met Aronst Hoek
We nodigen alle donateurs uit om onze gast te zijn voor een
kennismaking met dit grand cru natuurgebied en daarna
samen met ons van een glaasje appellation controlée te
genieten.

Zondag 28 april

Afspraak: Kasteellaan Geetbets aan de brug Melsterbeek
(Kasteellaan is de verbinding tussen Geetbets en
Rummen).
Er vertrekken excursies om 13u45, 14u15 en 14u45.
Aanmelden: je bent welkom maar het zou toch leuk zijn
een beeld te krijgen van de aanwezigen.
Aanmelden kan via npob@natuurpunt.be met
vermelding: Aronst Hoek 28 april: ……personen.

www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/NL2012-4-FondsenwervingAronstHoek.pdf
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