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Campagne�werft�voor�(focus)projecten�
in�de�buurt
De campagne werd gelanceerd in Natuur�en�Landschap�
2009�nr�4 en werd ook ondersteund door de campagne-
website www.geefomnatuur.be. Alle reservaatsprojec-
ten van Oost- en Midden-Brabant zijn in de campagne 
opgenomen. Ieder team, iedere afdeling kan dus werven 
voor de projecten in de buurt. (zie overzicht van alle pro-
jecten op www.geefomnatuur.be onder alle projecten). 
Daarnaast werden vier projecten speciaal in de kijker 
gesteld. In functie van de lopende aankopen kunnen hier 
bij de eindejaarscampagne nieuwe focusprojecten aan 
toegevoegd worden. 
De 4 focusprojecten op dit ogenblik zijn (meer info over 
deze projecten in de kijker op www.geefomnatuur.be):
- Project nr 9414 Aronst�Hoek/Betserbroek/Rummens�
Bos te Geetbets en Zoutleeuw

- Project nr 3997 Velpe-Mene�met�Paddepoel/Velpeval-
lei�en�de�Hoegaardse�valleien

- De projecten die samen de parel van de Demerval-
lei vormen: Demerbroeken (9914), Demerbeemden 
(9438), Vorsdonkbos (9915) en Achter�Schoonhoven 
(9979)

- De Molenbeekvallei in Kortenberg (project 9936/A) en 
Herent (project 9936/B) 

Succes:�eind�mei�werd�de�kaap�van��
€�145�000�gehaald
Bij een controle eind april hadden we reeds € 130 000 
gehaald met 392 individuele giften, 11 GeefomNatuur-
afdelingen en 11 bedrijven. Dit zowel met vele indivi-
duele giften, giften van sponsors zoals Carmi, acties van 
afdelingen zoals de afdelingsspaghetti’s of de inkom bij 
de Walk for Nature, maar ook dank zij vele afdelingen 
die als GeefomNatuur-afdeling de actie ondersteunden. 
Eind mei voegde NP Leuven hier nog € 15000 bij.  
Fantastisch niet ?

•� 12�GeefomNatuur-afdelingen
Per 30 mei waren er 12 GeefomNatuur-afdelingen: 
Herent ( € 5000), Velpe-Mene (€ 4000), Gete-Velpe-
Kern Geetbets (€ 2950), Gete-Velpe Kern Kortenaken 

(€ 2000), Lubbeek (€ 2000), Kortenberg (€ 2000), Linter 
(€ 2000), Rotselaar  € 1250), Aarschot (€ 1241), Landen 
(€ 1000), Boortmeerbeek (€ 500) en Leuven (€ 15000). 
Andere afdelingen volgen.

•� 392�individuele�giften�en�giften�van�bedrijven
392 individuele giften: Opvallend bij de giften is ook 
dat zeer vele jongeren en m.n studerenden en pas 
afgestudeerden een inspanning deden. Fantastisch 
en zeer gewaardeerd. Negen firma’s of bedrijven 
ondersteunden de GeefomNatuur- campagne. Carmi 
ondersteunt structureel Natuurpunt Oost-Brabant en 
deze giften worden toebedeeld aan het project Pik-
hakendonk. Van de 392 giften waren er 55 giften van 
meer dan € 200.

•� 4�focusprojecten�samen�meer�dan�€�100�000
De 4 focusprojecten samen haalden via afdelingswer-
king en individuele giften samen een bedrag op van € 
64 753, 66 waarbij nog sponsoring van € 40 000 kon 
gevoegd worden. Dus goed voor meer dan € 100 000. 
Andere projecten die meer dan € 1000 binnenbrachten 
zijn: Doysbroek (Linter), Dassenaarde (Diest), Lubbeek 
(Spicht en Koebos), Wijngaardberg (Rotselaar) en 
Beemden Landen). Ook bij de 4 focusprojecten zie je 
heel duidelijk de inzet van de afdelingen in het resul-
taat.

Nog�7�maanden�te�gaan:�de�€�200�000�is�
binnen�bereik
Nu is het werk vooral aan de resterende afdelingen om 
GeefomNatuur-afdeling te worden, om acties en activi-
teiten te organiseren waarvan de opbrengst naar Geef-
omNatuur gaat. De Walk for Nature Hoegaarden bracht 
voor GeefomNatuur ongeveer € 9500 op. In nr 4 van 
Natuur en Landschap zal een nieuwe campagneoproep 
naar de leden worden gelanceerd. Op grond van grote 
realisaties en inspanningen van de afdelingen worden 
dan nieuwe of bijkomende voorbeeldprojecten in de 
kijker geplaatst.

campagNe geefomNatuur haalt per 31 mei 
€ 145 000 met Nog 7 maaNdeN te gaaN 

voor het vooropgestelde doel vaN € 200 000
De campagne GeefomNatuur was een ambitieus opzet om in het kader van het 

Internationaal jaar van de biodiversiteit een bedrag van niet minder dan € 200 000 
voor 100 ha extra natuurgebied in Oost- en Midden-Brabant bijeen te halen, en dit 
in de periode van 1 september 2009  tot en met 31 december 2010. Meer dan ooit 

stellen we vast dat de beheerde natuurgebieden dé schatkamers bij uitstek zijn voor 
de biodiversiteit en dat we tot meer en tot grotere natuurgebieden moeten komen.


