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S E P T E M B E R
 
OUR PLANET
Op de leeftijd van 93 jaar komt David 

Attenborough met een zeer persoonlijke 

film: ‘A Life On Our Planet’ met zijn 

ooggetuigenverslag en zijn visie op de 

toekomst. De film gaat, anders dan voorheen 

gepland, op 28 september in première. Helaas 

gaat de eerder aangekondigde première 

voorstelling in Tuschinski niet door. Wel bestaat 

de mogelijkheid gratis zijn boek te ontvangen 

‘Een leven op deze planeet’ dat op 9 oktober 

verschijnt. Interesse? Stuur ons een bericht. 

HELD UIT T VELD
Donderdag 29 oktober, online  

Iedere drie maanden organiseren we een 

exclusieve webinar met een Held uit het Veld.

In oktober starten we met als onderwerp 

‘Amazone en Atlantic Forest’ waarbij onze 

WWF collega’s in Zuid-Amerika en Merijn van 

Leeuwen vanuit Zeist jullie meenemen naar 

dit prachtige gebied en ook vertellen over de 

uitdagingen waar WWF voor staat.

N O V E M B E R
 
SPEAKERS EVENT
Donderdag 5 november, locatie afhankelijk van 

de richtlijnen

Laat je inspireren met bijzondere sprekers 

tijdens het jaarlijks terugkerend speakersevent. 

Dit jaar kun je kennismaken met:

 
Ruud Veltenaar trendwatcher, nationaal en 

internationaal veelgevraagde TEDx-spreker, 

filosoof, friskijker en bijzonder hoogleraar. 

De wereld verkeert momenteel in een transitie 

naar een volgende fase van onze beschaving, 

waar de planeet niet langer in dienst van 

de economie staat: van ego naar eco! Ruud 

neemt jou mee op expeditie naar deze wereld 

waar we allemaal naar verlangen tijdens zijn 

interactieve inspiriment: Once Upon A Planet! 

Na afloop krijg je een gesigneerd exemplaar 

(toegestuurd of mee) van zijn gloednieuwe 

boek ‘Once upon a future: kies zelf je koers in 

een veranderende wereld’ en

 
Natasja Oerlemans, WWF natuurbeschermer 

en sinds 2017 hoofd van het food & agri 

team. WWF werkt samen met bedrijven 

zoals Friesland Campina en de Rabobank, 

vooruitstrevende boeren, overheden, 

wetenschappers en andere natuurorganisaties. 

Een van de grootste uitdagingen is het 

ontwikkelen van verdienmodellen die het 

voor boeren interessant maken te investeren 

in meer biodiversiteit en natuurvriendelijke 

voedselproductie. 

 

De avond wordt gepresenteerd door Jet Sol 
en wordt opgeluisterd door een exclusief 

vervaardigde voorstelling van Theatergroep 
Plankgas.

D E C E M B E R
 
HELD UIT T VELD
Dinsdag 15 december, online

Iedere drie maanden organiseren we een 

exclusieve webinar met een Held uit het Veld. 

Op 15 december om 18.00 uur houdt onze 

WWF-collega uit Laos, Stuart Chapman een 

presentatie over tijgers. Een aantal van jullie 

kent Stuart van het speakersevent in museum 

Voorlinden in 2018. Stuart is een geweldige 

story teller en zal zonder moeite jullie aandacht 

gedurende 20 minuten vasthouden.

2020



A P R I L

SPRING COCKTAILS MET HET WWF MANAGEMENT
Donderdag 8 april

Wil je alles weten over de strategie van WWF, 

de impactvolle projecten, de resultaten die 

zijn geboekt of heb je een prikkelende vraag 

voor het management? Op donderdag 8 april 

organiseren wij een informele Meet & Greet, 

van 18:00 - 20:00  uur. Om ook de lente te 

vieren, worden de heerlijkste cocktails en 

mocktails voor jou gemaakt!

M E I

WWF-AVOND OP LANDGOED KASTEEL PUTH, LIMBURG
Voerendaal, donderdag 27 mei

Wij organiseren donderdag 27 mei 2021 

een mooie avond met een interessant 

fondsenwervend programma. Samen luisteren 

wij naar het inspirerende WWF-verhaal, onder 

het genot van heerlijk eten en een drankje. 

Dit alles in de betoverende omgeving van 

Landgoed Kasteel Puth in Voerendaal. Ben jij 

in de buurt of ken jij iemand met interesse? 

Laat het ons weten via ehaver@wwf.nl.

FAMILIE DAG 
Zondag 30 mei

Een volledig verzorgde dag in Nederland 

met je familie en/of partner. Plezier en 

natuurbeleving staan hierbij voorop. Houd de 

datum vrij, meer informatie volgt!

J U N I

FIELD TRIP BACK TO NATURE IN ZWEDEN
Zweden, 2-5 juni

Wij organiseren een bijzondere reis naar het 

prachtige Ejheden in Zweden.  Wij slopen 

samen een dam, laten het water vrij stromen 

en maken de rivier weer geschikt voor de 

vissen om vrij te zwemmen. Vraag vrienden, 

familie of collega’s om mee te gaan en hopelijk 

worden zij ook een Huge Friend van WWF.  

FIELD TRIP ARCTIC
Noordpool, 16 - 25 juni

WWF organiseert onder leiding van onze 

vermaarde Gert Polet samen met Oceanwide 

Expeditions een bijzondere reis naar Svalbard 

in het Noordpoolgebied. We willen je graag 

kennis laten maken met dit fantastische 

gebied en het werk dat WWF daar doet om 

het in stand te houden. Er is nog een beperkt 

aantal plekken beschikbaar. 

E N  V E R D E R …

BALLONVAART DE BLIEK
In de lucht

Speciaal voor de Rotterdam circle, een 

groep Rotterdammers die met elkaar stevig 

investeert in Haringvliet en in het onlangs 

gebouwde natuureiland De Bliek, organiseren 

wij met Ikeair een ballonvaart in een WWF 

ballon waarbij wij over het eiland zullen 

varen en onze WWF collega Bas Roels meer 

zal vertellen over alle ins en outs. Inclusief 

een hapje en drankje in de ballon en een 

champagne doop. De datum is nog niet 

bekend, afhankelijk van het weer en van groen 

licht voor de ballonvaart.

2021



DREAM CIRCLE 

• Je verwezenlijkt je eigen 

droom op het gebied van 

natuurbescherming 

• Je denkt inhoudelijk mee 

over het realiseren van 

jouw signature project 

• Je wordt tot in detail 

betrokken bij de voortgang 

en resultaten 

• Je reist samen (met 

je gezin) naar het 

desbetreffende gebied 

• Meerdere events 

per jaar met (inter)

nationale toesprekers en 

belevenissen in de natuur 

• De jaarlijkse donatie 

vanaf 250.000 is fiscaal 

aftrekbaar

FAMILY CIRCLE 

• Je adopteert één 

zelfgekozen project 

• Jullie worden tot in detail 

betrokken bij de voortgang 

en resultaten 

• Een unieke veldreis met 

de familie naar je eigen 

project 

• Meerdere events 

per jaar met (inter)

nationale toesprekers en 

belevenissen in de natuur 

• De jaarlijkse donatie 

van 50.000 is fiscaal 

aftrekbaar 

 

WNF CIRCLE 

• Je kiest en ondersteunt 

één concreet project 

• Je ontvangt persoonlijke 

updates uit het veld 

• Je kan eens in de vijf jaar 

mee met een avontuurlijke 

buitenlandse veldreis  

• Meerdere events 

per jaar met (inter)

nationale toesprekers en 

belevenissen in de natuur 

• De jaarlijkse donatie van 

5.000 is fiscaal aftrekbaar

TELEFONISCH EN PER MAIL ZIJN WIJ BEREIKBAAR VOOR AL 
JULLIE VRAGEN EN OPMERKINGEN:
Erik Haver, 06 551 074 48 ehaver@wwf.nl of 

Frédérique van Randwijck, 06 204 993 99 

frandwijck@wwf.nl

DE AARDE ALS ERFGENAAM
Het is ook mogelijk om het Wereld 

Natuur Fonds in jouw testament op te 

nemen. Een bijzondere manier om zowel 

je naasten als de wereld iets moois 

na te laten. Bel of mail ons voor een 

vrijblijvend gesprek. 


