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kortom nieuws

Steun RAVON 
met een 
eenmalige gift 
of opname in uw 
testament

Bent u tevreden over het 
werk van RAVON, voeren wij 
projecten uit die u na aan het 
hart liggen en wilt u daarom 
graag iets extra’s aan RAVON 
geven? Met een eenmalige 
gift kunt u ons op elk moment 
steunen. Wij zijn blij met elke 
donatie!

U kunt uw gift overmaken 
op giro 5167681 ten name 
van Stichting RAVON, onder 
vermelding van ‘schenking’. 
RAVON beschikt over de 
zogenaamde ‘ANBI-status’ 
(Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Dit betekent 
dat uw gift onder bepaalde 
voorwaarden aftrekbaar is van 
de belasting! Meer informatie 
over fiscale voordelen bij 
giften vindt u op de website 
van de belastingdienst (www.
belastingdienst.nl).

Via een legaat of erfstelling 
kunt u ons ook in uw testament 
opnemen. Zo kunt u er voor 
zorgen dat onze diersoorten 
beschermd blijven, ook als u 
er straks zelf niet meer bent. 
Samen met een notaris stelt 
u dan een testament op. U 
kunt RAVON een vast bedrag 
(een legaat) of een percentage 
(een erfstelling) geven van uw 
nalatenschap. Wilt u hierover 
meer informatie, dan kunt 
u iedere werkdag van 9.00u 
tot 14.00u bellen met de 

Notaristelefoon: 0900-3469393. 
Het advies is gratis, afgezien 
van de telefoonkosten (€ 0,25 
per minuut). Voor een notaris 
bij u in de buurt, kunt u terecht 
op de site van het Nederlandse 
notariaat (www.notaris.nl).

Rob van Westrienen, 
directeur

Italianen en 
Turken op de 
Floriade
Koningin Beatrix heeft op 
4 april jl. de Floriade 2012 
geopend en van 5 april t/m 7 
oktober kunt u als bezoeker 
de Floriade bezoeken. De 
bijdrage van RAVON aan de 
inzending Through Animal 
Eyes (tot stand gekomen door 
de krachtenbundeling van 
Vivara, IVN, Vogelbescherming 
Nederland, de Vlinderstichting, 
Stichting Egelbescherming, 
Stichting Eekhoornopvang 
en RAVON) wordt zeer 
gewaardeerd. 

De Floriade Kids komen tijdens 
hun kidsexpeditie langs onze 
inzending om er diverse 
opdrachten uit te voeren, 
waaronder de opdracht ‘Spring 
als een kikker en kruip als een 
pad’. Alle bezoekers komen al 
wandelend over de inzending 
leuke informatieborden tegen 
over kikkers. Tot 8 mei waren 
er in een aquarium drie mooie 
Italiaanse kamsalamanders 
te bewonderen en vanaf half 
mei zijn er Turkse boomkikkers 
te zien in het paviljoen (met 
dank aan Ton Wetjens et al. 
IVN). Waarom hebben we voor 
Italianen en Turken gekozen? 
Voor deze twee exoten is 
geen ontheffing nodig om 
ze te tonen en ze zijn heel 
mooi om te zien. Dat vinden 
de bezoekers ook. Bij de 
informatieborden van RAVON 
hangen prachtige foto’s uit het 
RAVON-fotoarchief. De IVN-

Vissenweekend 
najaar 2012

Het jaarlijkse vissenweekend 
zal dit najaar plaatsvinden 
in Zuid-Holland. Tijdens dit 
weekend ligt de nadruk op het 
verzamelen van zoveel mogelijk 
gegevens over het voorkomen 
van vissen. Ook met het oog 
op het completeren van de 
data voor de Vissenatlas Zuid-
Holland. Het programma en de 
kosten voor het weekend zijn 
nog niet bekend. Kijk op www.
ravon.nl onder Activiteiten bij 
Vissenweekend 2012 voor de 
actuele informatie en wijze van 
aanmelding. 

Arthur de Bruin

RAVON-dag 
2012

De RAVON-dag zal dit jaar 
plaatsvinden op zaterdag 
10 november 2012 in het 
Linnaeusgebouw van de 
Radbouduniversiteit aan de 
Heyendaalseweg te Nijmegen. 
In het septembernummer 
van RAVON zullen wij het 
programma van deze dag 
presenteren. We lichten wel al 
een tipje van de sluier op en 
geven het thema van de dag 
vrij: ‘grensoverschrijdend’. Een 
fascinerend thema met een 
bijzondere invulling! Dus noteer 
de dag alvast in uw agenda.

Kris Joosten
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recent 
verschenen

gidsen maken hiervan dankbaar 
gebruik om de bezoekers meer 
te vertellen over onze inheemse 
amfibieën zoals groene en bruine 
kikker, gewone pad en kleine 
watersalamander. 

In het paviljoen is de folder ‘Kijk 
een kikker’ met praktische tips om 
een tuin amfibievriendelijk in te 
richten, gratis af te halen. Dus als 
u van plan bent de Floriade én de 
inzending Through Animal Eyes 
te bezoeken, dan weet u nu welke 
RAVON-bijdragen u zult aantreffen. 
Tot ziens op de Floriade!

Meer info: www.floriade.nl 
U kunt ons ook volgen op twitter: 
@Animal_Eyes

Kris Joosten(Foto’s: Kris Joosten)

Salamanders and newts 
of Europe, North Africa 
and Western Asia

Dit mooie fotoboek, dat 
pretendeert ook een 
terrariumboek te zijn, bespreekt 
alle soorten en ondersoorten 
van Europa, Noord Afrika en 
het nabije Oosten. Bij elke 
soort staat onder de foto’s 
in symbolen aangegeven 
hoe je een soort volgens de 
auteur(!) moet houden.. De 
symbolen worden op een 
losse flap uitgelegd. Zaken 
als temperatuur, moeilijkheid, 
voedsel e.d. worden daarmee 
aangeduid. Je kunt echter niet 
achterhalen waarop de auteur 
zijn aanbevelingen baseert. 
Heeft hij al deze soorten zelf 
gehouden en geeft hij op 
basis daarvan zijn adviezen? 
Ik kan het niet achterhalen 
en constateer dat de 
aanbevelingen nogal kort door 
de bocht gaan, dus daarvoor 
zou ik het boek zeker niet 100% 
gebruiken. De auteur geeft 
dat zelf overigens ook heel 
eerlijk aan. Maar een beetje 
verwarrend vind ik het wel. 
Ik beschouw het dan ook 


