
(Hernieuwde) kennismaking

Wie is wie bij De

Vlinderstichting?

Groei!

Achterste rij

- Henk Kas, financiële administratie; Irma Wynhoff, onderzoek; Margreet

de Vries, stagiair;Hanim Temel, administratie, algemeneondersteuning; Dione

Bouchout, coördinator vlinderkweek; Michiel Wallis de Vries, beheersmaatregelen,

onderzoek; Jan van der Made, directeur;Liesbeth van Agt, directie-assistent, PR,

eindredacteur ‘Vlinders’.

Middelste rij

Op de foto (van links naar rechts);

- Bert Bleij, tijdelijk ondersteunend medewerker omderzoek; Robert

Ketelaar, libellen, werkgroepenen onderzoek; Erik vanTiel, vrijwilliger bibliotheek;

Menno van Zuijen,veldmedewerker, nachtvlinders, onderzoek; Cees van Dam,

bibliotheek;Wouter de Vries, stagiair; Chris vanSwaay, monitoring dagvlinders en

onderzoek; Bert Geerdes, stedelijk groen, natuur op golfbanen,onderzoek.

- Jan Dijk, post en reproductie: Wilma Roem, bibliotheek;Titia Wolterbeek,

voorlichting eneducatie. Groen adviescentrum; Lia Post, administratie,verkoop,

beurzen, lezingen; Mieke Hoekstra, administratie, verkoop, beurzen, lezingen; Kars

Veling,werkgroepen,waarnemingen, onderzoek.

Voorste rij

Niet op de foto:
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Daphne Geijskens, mede

werker telemarketing,vrij-

williger bibliotheek;Ellen

van de Heuvel, vrijwilliger

directiesecretariaat; Coen

Knotters, onderzoek; José

Kok, tijdelijk medewerker

directiesecretariaat; Astrid

Kuijpers, systeembeheerder;
Frans van Ogterop, vrijwil-

ligerbibliotheek;Janny

Reitsma, vrijwilligerbiblio-

theek; Vivian Siebering,

tijdelijk medewerker voor-

lichtingeneducatie; Ciel de

Smet, natuurbij gezond-

heidsinstellingen;Roely

Swensson, financiële

administratie, Gerda Wink,

medewerker telemarketing.

De medewerkers van De

Vlinderstichting.

De Vlinderstichting groeit gestaag door.

Steeds meer projecten worden uitgevoerd

door steeds meer mensen. Projecten met

onderwerpen die uiteenlopen van dag- en

nachtvlinders tot libellen, van monitoring

tot natuur op golfbanen, van vlinderkweek

voor lespakketten tot natuurvriendelijk tui-

nieren. Was het enige jaren geleden nog

een klein clubje dat vanuit het kantoor in

Wageningen deactiviteiten van De

Vlinderstichting uitvoerde, tegenwoordig is

het aantal medewerkers zodanig gegroeid
dat zelfs het gebouw aan de Mennonieten-

weg moest worden uitgebreid. De verbou-

wing heeft vijfnieuwe kamers opgeleverd.

Maarwie zijn nu al die mensen die zich in-

zetten voor de vlinders en libellen?Wij

hebben ze voor u op de kiek gezet. Even

voorstellen: de medewerkers van De

Vlinderstichting.
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