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Stichting DOEN onder-

steunt De Vlinderstichting

Tekst: Robert Verduijn, De Schepper Campagnes

Voor een schone en duurzame wereld Stichting

DOEN neemt een unieke plek in binnen de wereld van 'het

goede doel'. DOEN wil niet 'helpen' in de klassieke beteke-

nis van het woord maar stimuleert op een zakelijke, dyna-

mische manier duurzame veranderingen. Zij doet dat door

het verstrekken van participaties, kredieten, subsidies en

combinaties van die drie. DOEN streeft naar een zo hoog

mogelijk maatschappelijk rendement van elke geïnvesteer-

de of geleende gulden. Maar DOEN zal een veelbelovend

experiment beslist niet mijden en past zich bovendien

voortdurend aan veranderendeomstandigheden en opge-

dane ervaringen.

DOEN heeft als werkterreinen natuur en milieu. Maar ook

vluchtelingen, ontwikkelingssamenwerking en sport, cul-

tuur en welzijn behoren tot de werkterreinen.

Dankzij de financiële

ondersteuning door

Stichting DOEN is De

Vlinderstichting in staat

haar activiteiten verder

uit te bouwen en heeft

zij haar slagkracht aan-

zienlijk vergroot. De

Vlinderstichting ont-

vangt eenbijdrage van

f 150.000,-.

Wilt u meer weten over Stichting DOEN, surf dan naar

www.doen.nl

Dit doet De Vlinderstichting met de

bijdrage van Stichting DOEN:

• het onderhouden van het netwerk

van vrijwilligers, onder andere het

betrekken van vrijwilligers bij het

nachtvlinderonderzoek;

•
een voorlichtingsactie voor beheer-

ders van natuurgebieden. Beheer-

ders krijgen op locatie adviezen

gericht op vlindervriendelijk

beheer.

De Vlinderstichting gebruikt de bijdrage van Stichting DOEN onder andere

voor het onderhouden van het netwerk van vrijwilligers. Op de foto hoven ziet

u een van de 1500 vrijwilligers van De Vlinderstichting, frater Willibrordus,

in de wilde planten- en vlindertuin van de fraters in Borculo. Door rondleidin-

gen in de tuin te verzorgen,
wil frater Willibrodus de bezoekers liefde voor de

natuur en voor vlinders bijbrengen. Daarmee helpt hij De Vlinderstichting het

draagvlak voor haar werk te vergroten.
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Stichting DOEN is in 1991 opgericht met de bedoeling

een deel van de opbrengsten van de NationalePostcode

Loterij te besteden. Sinds 1998 ontvangt Stichting DOEN

ook uit de opbrengsten van de Nederlandse Sponsor

Loterij. De NationalePostcode Loterij steunt uitsluitend

grotere organisaties voor mens en natuur. Via Stichting

DOEN kunnen kleinere organisaties en bijzondere initia-

tieven een bijdrage ontvangen uit de opbrengst van de

loterijen. Zo ondersteunt DOEN de activiteiten van De

Vlinderstichting.
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