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(stand per 30 oktober 2012). Alle 
donateurs hartelijk dank voor uw 
bijdrage! Veld- en laboratorium-
onderzoek is erg kostbaar 
en elke bijdrage is van harte 
welkom. Tijdens de RAVON-dag 
is via de verkoop van de speciale 
vuursalamander T-shirts (zie 
rubriek Recent verschenen) 
en raamthermometers bijna  
€ 500 opgehaald voor SOS 
vuursalamander.
Naast het initiatief SOS 
vuursalamander vanuit RAVON 
zijn er inmiddels veel meer 
initiatieven gekomen waarvan 
wij er een aantal willen melden. 
Zo heeft Dolf Logemann een 
prachtige column op zijn blog 
geplaatst met als titel ‘Red 
de salamander!’ (http://www.
dolfsnatuurblog.nl/). @Arnoud_
Berg (Arnoud van den Berg) 
heeft met twee schoolklassen  
€ 60 opgehaald met auto’s 
wassen, cupcakes verkopen, 
ophalen statiegeld en banden 
plakken. Een echtpaar uit 
Ubbergen heeft hun gasten 
gevraagd geen kado’s te geven 
voor hun 10-jarig huwelijksfeest 
maar te doneren voor de 
vuursalamander. Dit heeft  
€ 105 opgeleverd. Jasper, Isa 

Het gaat niet goed met de 
vuursalamander in Nederland. 
Velen van u hebben onze 
in september jl. opgestarte 
actie ‘SOS vuursalamander’ 
gesteund met een donatie. 
Er is al € 5.403,29 gedoneerd 

RAVON-stand in 2013

Het aantal aanvragen om met 
een RAVON-stand aanwezig te 
zijn op festivals, themadagen, 
landelijke dagen en symposia 
neemt ieder jaar toe. De 
Genootschapsdag van de NHGL 
in februari en de landelijke dag 
van SOVON eind november 
worden ieder jaar ingepland. 
Ook is er ieder jaar ruimte voor 
een meerdaags evenement zoals 
in 2012 de Dutch Bird Fair in 
Lelystad in augustus. Maar voor 
veel (nieuwe) aanvragen wordt 
per aanvraag bekeken of we 
voldoende mensen beschikbaar 
hebben om de stand te kunnen 
bemensen. Daarvoor plaatsen wij 

regelmatig een oproep op het 
forum op de RAVON-website.

We zijn dan ook heel erg 
dankbaar dat veel RAVON-
vrijwilligers zich aanmelden om 
een standdienst te draaien. Zo 
konden wij dit jaar onder andere 
aanwezig zijn op de Bos en Kuil 
Fair te Malden (dankzij Gerrit 
Kolenbrander), het Duinfeest 
van Natuurmonumenten in 
het Nationaal Park de Loonse 
en Drunense Duinen (dankzij 
Mark Klerks) en de Dunea 
Natuurfeestdag in Meyendel 
te Den Haag (dankzij Sylvia en 
Conn Barrett). 

en Yorick hebben speelgoed 
en voetbalplaatjes verkocht via 
Marktplaats en de opbrengst 
aan de actie gedoneerd. In de 
Achterhoek organiseert een school 
komend voorjaar een sponsorloop 
voor de vuursalamander en het 
Dierenrampenfonds doneerde 
maar liefst € 2.400. Wilt u ook 
een eigen actie opzetten voor de 
vuursalamander dan adviseren wij 
u graag. Neem contact op met Kris 
Joosten of Raymond Creemers, 
k.joosten@ravon.nl, 024-7410602.
In het actieplan SOS vuur-
salamander is onder meer 
aandacht voor ziekten, voort-
plantingssucces, kwaliteit en 
verstoring van het leefgebied. 
Monitoring van de populaties 
is verder geïntensiveerd. Een 
deel van de resterende levende 
vuursalamanders worden 
opgevangen in terraria om later 
weer in de natuur uitgezet te 
kunnen worden, als de oorzaak van 
het ineenstorten van de populatie 
is achterhaald en verholpen.
Een deel van de vuursalamanders 

2013 jaar 
van de vuur-
salamander

in de opvang is inmiddels 
geadopteerd via de website 
SOSvuursalamander.nl en 
worden zeer goed verzorgd, 
mede dankzij hun sponsors. Ook 
de eerste nakomelingen groeien 
goed. De eerste mannelijke 
vuursalamander, Sjeng genaamd, 
heeft een eigen twitter-account 
@VurigeSjeng die u kunt volgen. 
Hij houdt u op de hoogte van 
de ontwikkelingen binnen 
de opvang. Wilt u ook een 
vuursalamander adopteren 
ga dan naar de website 
SOSvuursalamander.nl

Om de vuursalamander voor 
Nederland te behouden zullen 
ook in 2013 veel acties worden 
opgezet. 2013 wordt daarom 
uitgeroepen tot Jaar van de 
vuursalamander!

Raymond Creemers &  
Kris Joosten

De eerste aanvragen voor 2013 
komen al binnen. In 2013 willen 
wij, als het mogelijk is, onze 
stand combineren met de stand 
van de Zoogdiervereniging 
en FLORON waarmee wij 

nauw samenwerken. Wilt 
u in 2013 namens RAVON 
ook eens meedraaien in de 
standbezetting, meld u dan aan 
bij Kris Joosten, k.joosten@ravon.
nl, 024-7410602.

Joris kon, als organisator van 
de landdag van de NBSV (de 
schildpaddenvereniging), die 
gelijk met de RAVON-dag 
plaatsvond, niet aanwezig zijn 
en daarom is zijn column tijdens 
de RAVON-dag voorgelezen 
door Rob van Westrienen. Het 
juryrapport luidde: “De vlot 
geschreven, licht spottende 
column met dubbelgebruik 
grensoverschrijdend, zet aan 
tot nadenken, verrast en boeit 
en eindigt met een uitsmijter 
die blijft hangen.” De columns 
van alle genomineerden 
zijn te downloaden via de 
RAVON-website (Activiteiten 
> Landelijke Dag > RAVON-dag 
2012). Alle inzenders hartelijk 
dank voor hun deelname!


