Dertig jaar op de bres
voor vlinders en libellen
Tekst: In 2008 vierden wij ons 25-jarig jubileum met een extra
Titia Wolterbeek feestelijke Landelijke dag, een speciale uitgave van
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Vlinders – nog op onze website terug te vinden – en
diverse andere activiteiten. Velen van u hebben dat op
een of andere manier meegemaakt.
Naast een terugblik op 25 jaar vlinder- en libellenbescherming hebben we dat bijzondere moment vooral
aangegrepen om onze naamsbekendheid te vergroten.
Dat ging toen nog op de ‘ouderwetse’ manier: veel
artikelen in tijdschriften en vooral op heel veel beurzen
en markten staan. En natuurlijk via websites: een complete ‘make-over’ van Vlindernet en de lancering van
Libellennet.
Groei
Nu, vijf jaar later, is er alweer heel veel veranderd. De
sociale media hebben hun entree gemaakt en meteen
een enorme vlucht genomen. Naast onze 5500 trouwe
donateurs en lezers van het tijdschrift Vlinders, hebben
we inmiddels meer dan 3000 volgers op Facebook en
meer dan 2500 op Twitter. En dagelijks komen daar
nieuwe bij. Met een enkel bericht bereiken we nu
soms meer mensen dan toen in al die dagen achter de
kraam. Een enorme groei dus van onze ‘telbare’ achterban, en daar zijn wij heel blij mee.

Aan het werk
Iets wat helaas niet is veranderd is de achteruitgang
van veel van onze bedreigde soorten. Dat weten
we door alle tellingen en waarnemingen die velen
van u aan ons doorgeven. En daar proberen we als
Vlinderstichting natuurlijk wat aan te doen. Met hulp
van vrijwilligers en terreinbeheerders plaggen we voor
het gentiaanblauwtje, laten we het zand weer stuiven
voor de kleine heivlinder, hakken corridors in bossen
voor de kleine ijsvogelvlinder, planten sleedoorns voor
de sleedoornpage en zetten krabbenscheer uit voor de
groene glazenmaker.
Postcodeloterij
Iets wat gelukkig ook niet veranderd is, is de kracht
van de organisatie. De laatste vijf jaar zijn we, ondanks
de crisis, een financieel gezonde stichting gebleven.
We hebben mede vorm gegeven aan de Nationale
Databank Flora en Fauna, hebben als eerste soortenbeschermende organisatie een ‘eigen’ hoogleraar
gekregen, weer zo’n 500.000 kinderen de kans gegeven in de klas koolwitjesrupsen te verzorgen en de
zelfgekweekte vlinders vrij te laten, en vele beschermingsprojecten voor de ernstig bedreigde Tien voor
12!-soorten uitgevoerd. We zijn heel blij en trots, dat
de Nationale Postcodeloterij ons werk in dit jubileumjaar heeft bekroond met een fantastische bijdrage aan
het project Idylle (zie blz. 5). Voor ons is dat de kers op
de taart.
Maak het mee
Dertig jaar Vlinderstichting: u heeft het, op uw eigen
manier, mee gemaakt. En dat bedoel ik heel letterlijk:
door uw (financiële) steun, uw waarnemingen, uw
foto’s, uw enthousiasme en betrokkenheid, hebt u
De Vlinderstichting mee gemaakt tot wat het nu is. Ik
hoop van harte dat we met elkaar mee gaan maken
dat de trends en de aantallen van de vlinders weer
omhoog gaan, dat het goed gaat met deze bijzondere
dieren. Ik denk dat het kan, ik denk dat we het kunnen. Daarom doe ik hier graag een oproep aan de terreinbeheerders en de overheden, maar bovenal aan u:
maak het mee! Maak mee dat de vlinders weer vliegen
waar ze horen te vliegen, maak mee dat ze een leefomgeving hebben waar ze zich thuis voelen. Ik wil dat
heel graag mee-maken. U ook?

Titia Wolterbeek: “Ik ben trots in de voetsporen van Jan van der Made en Theo Verstrael te mogen
treden en als directeur de vlinder- en libellenbescherming weer een stap verder te mogen brengen. Want er is nog genoeg werk te doen!”
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