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Belang(en) bij
natuurbehoud
Er spelen belangen bij het beschermen van
wilde dieren en de natuur, dat is altijd zo
geweest. De natuur en wilde dieren zijn
belangrijk. Om twee voorbeelden te noemen.
Karel de Grote bombardeerde al eeuwen
geleden de grote stukken bos tot beschermde
‘Foreesten’. Niemand behalve de koning
zelf mocht hier jagen (en feesten).
Het buitensluiten van de lokale bevolking
(en soms ook koningen) in en rondom
‘bedreigde natuurgebieden’ was tot voor
kort ook de insteek van veel natuurbeschermers. De lokale gemeenschap werd meer
gezien als oorzaak dan gevolg.
Tegenwoordig weet men beter. De bewoners
in en rondom bedreigde natuurgebieden
zijn onlosmakelijk verbonden met hun
directe leefomgeving, die zij mede hebben
vormgegeven. Juist hierin liggen de kansen
voor een succesvolle aanpak.
In deze nieuwsbrief tussen de regels door
aandacht voor een paar prachtige initiatieven die door Stichting Wild-live worden
gesteund. Centraal hierin staat telkens de
samenwerking tussen de lokale bevolking
en natuurbeschermers met als einddoel een
duurzame relatie opbouwen tussen mens,
dier en de directe natuurlijke leefomgeving.
Marc Maassen,
voorzitter Stichting Wild-live

KinderKunst Atelier tijdens
Bussum Cultureel
Op zaterdag 30 augustus tijdens Bussum
Cultureel 2008 kunnen kinderen tussen
4 en 12 jaar zich weer naar hartelust
uitleven met kwast en verf bij het KinderKunst Atelier, een samenwerking van
Wild-live, Vernissage en Kleine Daan.
Met hun creaties kunnen ze dit jaar zelfs
een prijs winnen.
Het KinderKunst Atelier is inmiddels uitgegroeid tot één van de trekkers van Bussum
Cultureel. De succesformule heeft zich de
laatste jaren meer dan bewezen: professionele begeleiding in combinatie met een
goed doel, dit jaar Daktari (zie hiernaast).
Vorig jaar leverde het KinderKunst Atelier
maar liefst 200 natuur- en dierenschilderijtjes
op. Ook dit jaar staan natuur en (wilde)
dieren weer centraal.
De kinderen die meedoen bedenken voor ze
gaan schilderen een verhaal, bijvoorbeeld
over het redden van hun lievelingsdier. Ter
inspiratie is er een heuse verhalenverteller
aanwezig! Samen werken de kinderen ook
nog aan een groot doek. Onder de creatiefste
en meest enthousiaste kunstenaars worden
een paar geweldige creatieve workshops en
schilderlessen verloot.
Verder zijn er tijdens Bussum Cultureel weer
vele lekkernijen te proeven uit alle windstreken. De hele dag wordt opgeluisterd met
optredens en muziek van solisten, groepen
en jeugd, zoals een zeer bijzondere jazzbijdrage met zanger Shai Shahar en een ‘Tribute to
the Beatles’ van de The Strawberry Beats.

Opgeven voor het KinderKunst Atelier en
het volledige programma van Bussum
Cultureel: www.wild-live.nl

Nieuw project:
Daktari Bush School &
Wildlife Orphanage

De opbrengst het KinderKunst Atelier gaat dit
jaar naar de Daktari Bush School & Wildlife
Orphanage in Zuid-Afrika. Het project combineert
de educatie van kinderen uit sloppenwijken en
achterstandsdorpen en de opvang van bedreigde
wilde dieren. Voor de kinderen is het vijfdaagse
verblijf in het opvangcentrum Daktari een
onvergetelijke ervaring. Ze maken kennis met
wilde dieren uit hun omgeving, die ze zelf vaak
nog nooit gezien hebben. Ze leren waarom het
belangrijk is de natuur te beschermen.
En krijgen tegelijkertijd meer kennis en zelfvertrouwen om een goede toekomst op te bouwen.
Meer informatie over het project:
www.daktaribushschool.org

De biologische catering was prima verzorgd
Gibbon Rehabilitation Project.

Nestkastjes timmeren

Biologisch koken voor kids

2e Midzomer Natuurfestival
opnieuw een succes!
Stichting Wild-live, de gemeente Bussum
en alle deelnemende organisaties en verenigingen kijken met volle tevredenheid
terug op de tweede editie van dit unieke
natuur- en milieufestival in de regio, dat
op zaterdag 21 juni 2008 werd gehouden.
Op het Wilhelminaplantsoen in Bussum
was de opkomst, mede dankzij het mooie
weer, heel erg goed. De informatiemarkt,
de activiteiten en het biologische restaurant
werden vooral in de middag druk bezocht.
Stond vorig jaar het Midzomer Natuur-

festival in het teken van informatie en
debat, dit jaar kwam vooral de jongste
generatie aan bod tijdens de vele leuke
en leerzame activiteiten.
De jonge generatie maakte onder andere
kennis met boerderijdieren, waterbeestjes
en vogels. De Vogelwerkgroep Gooi en
omstreken timmerde 20 nestkastjes met
kinderen en leerde hen meteen iets over de
toekomstige bewoners. De Gewestelijke
Afvalstoffendienst leidde de kinderen langs

Opbrengst E1.500,- naar nieuw project:

Moving Birds for Senegal

tot uiting in het project 'Moving birds for Senegal'
van het IVN en verschillende internationale
samenwerkingspartners. De grutto staat symbool
voor de mondiale aspecten van natuurbehoud.

Grutto’s broeden in Nederland en overwinteren in
Senegal. Onderweg maken ze een tussenstop in
Marokko of Tunesië. Dit is een kwetsbare manier
van leven, er kan van alles misgaan.
Weidebeheer in Nederland en wetlandbeheer in
Senegal en Tunesië bepalen of de ‘Nederlandse’
grutto kan overleven of niet. Deze verbondenheid
tussen verschillende landen en hun natuur, komt

Nederlandse IVN-natuurgidsen leiden in de
Nationale Parken Djoudj (Senegal) en Diawling
(Mauritanië) en in het natuurreservaat Popenguine
en Sine Saloum (Senegal) lokale natuurgidsen op.
Het kennisniveau van gidsen is erg basaal en er
is weinig educatief materiaal. Deze goed opgeleide gidsen trainen zelf weer nieuwe gidsen.
Verder worden natuurlessen voor kinderen ontwikkelt en zetten gidsen natuurpaden uit in de
parken. Op deze manier leren de bewoners van
de gebieden, en met hen ook de toeristen, hoe
internationaal waardevol de natuur daar is.
Meer informatie: www.ivn.nl

afvalinzamelvoertuigen
van vroeger en nu. Daar
kregen zij informatie
over het nut van afval,
afval scheiden en hergebruik van materiaal. Bij
de Energiebus leerden de kinderen door
actief mee te doen over zonne-energie en
warmte. Verschillende scholen presenteerden tijdens het festival hun oplossing voor
het ‘Beste Park’ met posters en maquettes.
Hiermee sloten zij een educatief project van
Actie Zebrapad over hun eigen leefomgeving af. In het kooklaboratorium ‘De Smaak
te Pakken’ ontdekten kinderen de eetbare
geheimen van de natuur en maakten zelf
pesto met verse ingrediënten.
De ouders en andere bezoekers konden
genieten van biologische hapjes en drankjes
of hun ideeën en vragen kenbaar maken
aan de Bussumse Milieu-adviesraad. De
gezelligheid werd nog eens vergroot door
de swingende akoestische optredens van
diverse wereldartiesten. Aan het eind van
de dag ging de tevreden winnaar van het
fietsspel met een prachtige mountainbike
van sponsor Daatzelaar naar huis.
Tijdens het festival werd geld ingezameld
voor het project ‘Moving Birds of Senegal’
(zie kader). De bijdrage van alle deelnemers
en de opbrengst van de catering was dit jaar
goed voor 1.500 euro!
Al met al weer een zeer geslaagd festival
met genoeg ideeën voor
een vervolg in 2009.
Bekijk alle foto's op:
www.wild-live.nl
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Stichting BeeSupport:
Met hulp van Wild-live nieuwe imkers opgeleid

Stichting BeeSupport
was in 2007 het
goede doel van het
eerste Midzomer
Natuurfestival in
Bussum. BeeSupport
ondersteunt kleinschalige initiatieven
van boeren in Afrika, die met bijenhouden hun levensomstandigheden willen
verbeteren.
Het bijeengebrachte bedrag van E 2.500,is naar de Kutsungirira Beekeeping Club
in Zimbabwe gestuurd. Deze organisatie
leidt mannen, vrouwen en weeskinderen
op tot imker. Ze stimuleren de aanplant
van voedselplanten voor bijen en genereren
inkomsten door verkoop van honing en
honingproducten.

55 nieuwe imkers opgeleid
Sinds vorig jaar zomer zijn 55 nieuwe imkers
opgeleid. Het zijn meisjes en jongens in de
leeftijd van 8 tot 16 jaar, die één of beide
ouders door aids hebben verloren. Tijdens
de cursus maken de leerlingen hun eigen
bijenkast. Met deze kast en een eigen
imkerpak kunnen zij meteen beginnen.

Demonstratie van het prepareren van de bovenlatten met bijenwas

De honingopbrengst helpt mee hun
schoolgeld en schriften te betalen, waardoor
ze langer naar school kunnen gaan!
Op dit moment bouwt de club het Imker
Training Centrum. Het leslokaal is klaar,
een slaapgebouw staat op de planning.
Stichting BeeSupport ondersteunt sinds
2008 ook de Rwenzori Mountains

Development Association in Uganda. Op
de imkerschool BARAKA in Kenia worden
zeven docenten opgeleid die in Uganda
zelf imkercursussen kunnen gaan geven.
Ook hier is een trainingscentrum gepland,
waarvoor zo'n 20.000 euro nodig is.
Meer informatie: www.beesupport.com

Casper zamelt in voor AmaZOOnico Nederlanders
verlaten
AmaZOOnico
Casper

Doodshoofdaapje in
het opvangcentrum

Casper is 8 jaar oud en zit in groep 5
van de Katholieke Montessorischool
Bussum. Afgelopen zomer maakte hij
met zijn ouders een indrukwekkende
reis door Ecuador in Zuid-Amerika. Ze
bezochten onder andere AmaZOOnico,
een opvangcentrum voor wilde dieren
in de Amazone. Wild-live ondersteunt
al een aantal jaar hun opvangwerk.

Casper was erg onder de indruk van de
dieren in AmaZOOnico en de verhalen van
een vrijwilligster die er werkte. Eenmaal
terug in Nederland is hij een actie gestart
om geld in te zamelen voor het centrum.
Zo besloot hij tijdens een etentje met zijn
ouders en vrienden aan alle eters in het
restaurant over AmaZOOnico te vertellen
en hen een bijdrage voor het opvangcentrum
te vragen. Het is niet bij die avond gebleven.
Hij hield een spreekbeurt op school en heeft
zijn verhaal naar allerlei kranten gestuurd
met het verzoek om aandacht aan het
project in Ecuador te besteden. Wild-live is
zo enthousiast over het initiatief van Casper
dat wij het door hem ingezamelde bedrag
voor AmaZOOnico sowieso verdubbelen.
Online is zijn prachtige school werkstuk te
downloaden: www.wild-live.nl

Na zeven jaar nemen Douwe Frank
Bakker en Olivia Concrads afscheid als
assistent managers van AmaZOOnico.
Vanaf eind 2008 gaan ze rondreizen met
hun dochter. AmaZOOnico en de bedreigde dieren van de Amazone hebben veel
aan hen te danken. Wild-live bedankt
hen voor hun harde werk en wenst hen
veel succes met hun nieuwe leven.
Olivia, Douwe en dochter

Activiteiten
Battle for Wild-live
goed voor E 900,-

Vol aan de bak in een volle bak!

schoolbands zelf posters en een website
gemaakt om zichzelf te promoten en zoveel
mogelijk publiek te trekken. Dat was
gelukt. Ruim 200 fans en medeleerlingen
moedigden hun muzikale helden aan.

Plaatsje op Spoorpop podium
Tussen de optredens door was er aandacht
voor het werk van stichting Wild-live en het
goede doel. Small Galaxy kreeg van de aanwezige fans de ‘Publieksprijs’ toegedeeld.
De hoofdprijs werd door de jury uitgereikt
aan de band Sonic Boom die een sterk staaltje muzikaliteit liet zien De winnaar van de
avond kreeg naast veel eer en eeuwige roem
ook een plaatsje aangeboden op het podium
tijdens Spoorpop in Bussum.

Navolging op andere scholen?
Scholengemeenschap Huizermaat (SGH)
in Huizen heeft door een knallende
schoolbandjesavond, de ‘Battle for Wildlive’ maar liefst E 900,- ingezameld voor
Stichting Wild-live. De opbrengst, die tot
stand kwam door de kaartverkoop, is op
verzoek van de leerlingen van de SGH
besteed aan verschillende wilde dieren
opvangcentra in Thailand. Hiermee is

nog weer eens bewezen dat muziek en
het goede doel goed samengaan.
Miranda Koppers, muziekdocente op de
SGH en vanaf het eerste uur betrokken bij
Stichting Wild-live, was de drijvende kracht
achter het muziekspektakel. Vier schoolbands, allen afkomstig van de SGH, deden
mee. Vooraf hadden de deelnemende

Stichting Wild-live hoopt van harte dat
andere scholen het geweldige initiatief en
voorbeeld van de SGH volgen en zal daar
het komende jaar actief mee aan de slag
gaan. Naast aandacht voor het goede doel,
krijgen door schoolbandjesavonden ook
aanstormende muzikale talenten de kans
zich in de kijker te spelen en maken zij
kans ergens op een groot podium terecht te
komen tijdens ‘Schoolbands for Wild-live’.

Schoolbands spetteren van Spoorpoppodium
Op Koninginnedag opende het Bussumse
popfestival Spoorpop traditiegetrouw
met Schoolbands for Wild-live. De talentvolle bands VP-Band uit Naarden, Below
Zero uit Bussum en Sheriff of Hong Kong
uit Baarn speelden het dak eraf. Nieuw
dit jaar was de aanwezigheid van een
super ‘School DJ’. En niet onbelangrijk:
de optredens brachten 500 euro op voor
het goede doel.

maar meteen de stekker erin en spelen.
De VP-Band bracht een paar prachtige ballads en swingende hits ten gehore. Wat ruiger ging het er aan toe met de bands Below
Zero en Sheriff of Hong Kong. Beide driemansformaties knalden met ruige rock van
het podium. Tussen de schoolbands door
bracht DJ Monkey met zijn talentvolle assistent rapper zijn muzikaliteit al mixend
voor het Spoorpop-publiek ten gehore.

Wild-live is erin geslaagd ook dit jaar weer
een aantal zeer talentvolle schoolbands op
het podium te krijgen. Kenmerkend voor
Schoolbands for Wild-live zijn de korte en
krachtige optredens volgens het principe
van ‘plug and play’. Geen geluidscheck,

Samenwerking met Aevum

Zangeres VP-Band

Medewerkers van de jongerenwebsite
Aevum en de Jeugd Adviesraad Bussum verzorgden de presentatie. Wild-live gaat deze
succesvolle samenwerking in de toekomst
voortzetten.

Doe eens wild, steun Wild-live!
Alleen met de hulp van gulle gevers kan Stichting Wild-live haar doelstellingen realiseren en projecten
ondersteunen. Ook jij kunt Wild-live helpen met een vrijwillige bijdrage. Je ontvangt twee keer per jaar
de digitale nieuwsbrief waarin je alles leest over de projecten en georganiseerde activiteiten. Ook krijg
je als dank een kleurige set Wild-live-ansichtkaarten. Maak je bijdrage over op girorekening 9237099
t.g.v. Stichting Wild-live, Bussum onder vermelding van je naam en (mail)adres.

Help ons helpen! Kijk voor meer informatie naar www.wild-live.nl
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