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Samenwerken

Recyclage frietvet
doet Kreken van
Saleghem groeien

Ann & Ann in de zorgtuin
Natuurpunt Educatie heeft twee zorgtuinprojecten, eentje in Dessel en eentje in
Turnhout. Het groen rond de woonzorgcentra richten we in als natuureducatieve tuin.
Dit doen we met de hulp van de bewoners,
de omwonenden en scholen. Een mooi
project waarbij iedereen kan komen
genieten van het resultaat. Ann Verheyen
en haar leerlingen uit het vierde leerjaar
van de Meikever gingen helpen in Dessel.
“In oktober trokken we naar Alfons Smet
Residenties, een woonzorgcentrum bij ons
in Dessel. Iedereen was voorzien van
handschoenen en een harkje want we gingen
die dag helpen in de natuureducatieve tuin.
We werden ontvangen door Ann Cassier van
Natuurpunt Educatie. Zij toonde ons hoe
de tuin er uit moest gaan zien in de toekomst en zette ons aan het werk. Onze klas
werd in 2 groepen verdeeld, het ene groepje
ging onkruid wieden en het andere takken
sprokkelen uit het bos. Een hele karwei!
Het sprokkelhout werd verzameld op een
grote berg buiten het bos. Moe, vuil maar
voldaan keerden we terug naar onze school.
We hadden echt van de buitenlucht genoten.”
www.natuureducatie.be

500.000 euro
Limburgse steun
voor LIFE
Itter & Oeter!
Eind 2013 kreeg Natuurpunt
schitterend nieuws. De provincie
Limburg kende aan Natuurpunt
een cofinanciering van 500.000
euro toe voor het LIFE-project Itter
en Oeter. “Met 40% van de
Vlaamse Natura 2000-gebieden op
Limburgs grondgebied, betekent
beheer van die gebieden een
meerwaarde voor Limburg. Het
project versterkt de natuur en
bouwt een groene omgeving uit.
Daarnaast komt er een economische meerwaarde voor het toerisme
en de horeca dankzij de aanleg van
nieuwe wandelpaden en andere
bezoekersfaciliteiten voor het
publiek”, aldus gedeputeerde van
Leefmilieu Ludwig Vandenhove en
gedeputeerde van Europese
Aangelegenheden Marc Vandeput.
www.life-itterenoeter.be

Breng je gebruikte
vet niet langer naar het
containerpark
want Atravet en
Natuurpunt bieden je
een alternatief. Wie
zijn gebruikte vet in
de rode deponeerdoos
van OlioBox gooit
denkt niet enkel aan
het milieu maar steunt
hierbij de natuur. Per volle OlioBox
schenkt Atravet een bijdrage aan
Natuurpunt, goed
voor 3m2 natuur. Zo konden we de
Kreken van Saleghem in Meerdonk,
Oost-Vlaanderen uitbreiden met
7500 m2.
Weet je nog een locatie waar een
OlioBox goed zou staan? Geef dit
dan zeker door via de website van
OlioBox of vraag ernaar in je
supermarkt. Het OlioBox-team
gebruikt jouw aanvraag om
die winkel te overtuigen er een
te plaatsen.

Inzamelpunten in je gemeente:
www.oliobox.be
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Testament.be en Natuurpunt
“Wij stellen vast dat een snel groeiend aantal kandidaat
erflaters interesse toont in thema’s als natuur en milieu. Wie
bijvoorbeeld de gratis gids ‘Goed geven’ bestelt, stipt dikwijls
Natuurpunt aan als favoriete goede doel. Natuurpunt stond
mee aan de wieg van de groepscampagne testament.be. Onze
jarenlange samenwerking werpt nu duidelijk haar vruchten af.”
Carine Coopman, algemeen coördinator Testament.be
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