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Vakantietijd… Op zaterdag 22 juli zetten een stuk of acht 
gezinnen hun tenten op bij Drunen, op een plek waar dat eigenlijk 
niet zomaar mag… Kamperen in de natuur, dat kan met het 
Zwaluwkamp dat A Rocha dit jaar heeft overgenomen van stichting 
Aardewerk.

Zwaluwkamp
onder vleugels   van A Rocha

Elk gezin zoekt een eigen kampeerplekje, en ‘s avonds wordt 
er kennis gemaakt. Twee echtparen hebben de leiding 
tijdens het tweewekelijkse kamp. En maandagmorgen gaan 

ze eropuit, met de boswachter van Natuurmonumenten. Want 
als tegenprestatie voor het vrije kamperen, gaan de handen uit de 
mouwen. De volwassenen werken vier uur per dag in de natuur, 
van maandag tot en met vrijdag. Handen aan de spa, de zaag, de 
schop of gewoon je handen uit de mouwen, maar dan wel met 
handschoenen aan en … in je eigen tempo. En als er iets te zien is 
of te ontdekken valt, dan stop je gewoon om die rondfl adderende 
vlinder of dat bijzondere plantje van dichtbij te bekijken.
Deze zomer vond het Zwaluwkamp plaats bij het Nationaal 
Park De Loonse en Drunense Duinen, een van de grootste 
stuifzandgebieden in Europa. In het voorjaar hebben de beide 
organisatoren afspraken over de natuurwerkzaamheden 
gemaakt met de beheerder van De Loonse en Drunense Duinen, 
Natuurmonumenten. Met de gemeente Drunen werden praktische 
afspraken gemaakt over het kamperen, water en afval, wc’s en 
douches.
En dan is het zover. Het belangrijkste werk is de ‘kersenpluk’: het 
verwijderen van amerikaanse vogelkers. Een uitheemse struik, die 
in Nederland geen natuurlijke vijanden heeft en de oorspronkelijke 
vegetatie overwoekert. En dan is er het aanpakken van de 
berkenopslag, kleine berkenstruikjes uit de heide bij de vennen 
trekken. Berken zuigen nogal wat water op en dragen zo bij aan het 
uitdrogen van vennen. Jongeren vanaf een jaar of 14 doen mee met 
een eigen project onder leiding van een volwassene.
In De Loonse en Drunense Duinen leven onder andere vossen, 
dassen, de groene en zwarte specht en de nachtzwaluw. Deze dieren 
laten zich niet altijd even gemakkelijk zien. Daar is de in de regel 
wel een excursie onder begeleiding van een gids voor nodig.
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Nadat ik dit voorjaar als zendingsvrijwilliger in Bangkok 
(� ailand) had gewerkt, reageerde ik op een oproep van A Rocha 
om mee te helpen met vogelonderzoek in Tsjechië. Zo kwam ik 
in contact met Pavel en Radka Svetlik. Deze warme en gastvrije 
mensen nodigden me meteen uit om in hun project mee te werken.

In de laatste week van juni reed ik in mijn auto naar het oosten. 
Tien uur en 1000 km later werd ik warm onthaald door de 
Svetliks. Na een heerlijke Tsjechische lunch, gingen we er op 

uit om het toekomstige A Rocha veldstudiecentrum te bezoeken. 
We kwamen bij een oude fabriek in een klein dal, omgeven door 
stille bossen. Daar beschreef Pavel enthousiast zijn droom voor dit 
centrum, en de groei van A Rocha Tsjechië in de afgelopen jaren.
De volgende dag kwam een groep van 25 mensen samen om een 
kindernatuurkamp voor te bereiden voor de week erop. Samen 
maakten we het gebouw schoon en knapten veel op in en om het 
toekomstige centrum. Het beste zal ik me de ‘familie’sfeer herinneren, 
die de dag voor iedereen plezierig maakte!
Op zaterdagavond reisden we naar het Adelaarsgebergte, 30 km 
verder. Na een kerkdienst op zondagochtend spanden we samen 
met andere vrijwilligers en ornithologen de netten. We werkten een 
week lang bijna dag en nacht om gegevens te verzamelen en vogels 
te ringen. Behalve de kwartelkoning zijn de roodmus, de watersnip 
en de grauwe klauwier de belangrijkste soorten in dit project. Dit 
gebied is een Special Protected Area, en heeft dus een speciale 
beschermingsstatus. Daarom is het van belang veel gegevens te 
verzamelen over de vogels die er voorkomen.
Pavel nodigde verscheidene groepen en individuele personen uit 
om het ringen bij te wonen. Vooral voor de kinderen was het een 
unieke ervaring om een vogel na het ringen vrij te laten. Om Gods 
schepselen te zien, te horen en aan te raken, vergezeld door de 
enthousiaste uitleg van Pavel is onvergetelijk voor kinderen en zelfs 
volwassenen. Deze week was heel waardevol. Ik ben blij dat ik de roep 
van de kwartelkoning gevolgd heb! 

De roep van de kwartelkoning
door Jaap Gijsbertsen

Boven:Roodmus.
Midden: Bezoek van een 
schoolklas.
Onder: Kinderen halen een 
vogel uit het net.

Ecotoerisme 
in Portugal

Sinds anderhalve maand 
woon ik in Cruzinha, 

het oudste A Rocha 
centrum, in Portugal. Via 
het EVS-programma van 
de Europese Unie voor 
jongeren mag ik hier een jaar 
vrijwilligerswerk doen.  Mijn 
studie toerisme heeft me 
opgeleid om bestemmingen 
te analyseren en duurzaam 
toerisme (o.a. eco-toerisme) 
te ontwikkelen. Inkomsten 
van toerisme kunnen helpen 
om natuurgebieden beter 
te beheren, maar ook om 
banen te scheppen en de 
levensstandaard te verhogen.
Een deel van het gebied 
waar A Rocha Portugal 
onderzoek doet, is dit jaar 
gekocht door een nieuwe 
eigenaar. Vanaf dat moment 
heeft A Rocha, na 20 
jaar natuurbescherming, 
geen toegang meer tot dit 

gebied. Welke plannen 
de nieuwe eigenaar heeft, 
is niet duidelijk. Hier in 
het centrum heerst de 
vrees dat hij het gebied 
vooral commercieel wil 
ontwikkelen door het 
bouwen van hotels en een 
golfbaan.
Het Portugese A Rocha 
team heeft inmiddels 
een eigen voorstel voor 
ontwikkeling van het gebied 
opgesteld. Dit plan wordt 
binnenkort besproken 
met lokale overheden 
en een aantal andere 
partijen. Internationaal is 
dit schiereiland met een 
estuarium erkend als Natura 
2000 gebied en het staat 
ook op de internationale 
Ramsar lijst voor wetlands. 
Desondanks is het op 
nationaal niveau niet goed 
beschermd.

Het gebied is bekend bij 
veel vogelwaarnemers, 
en trekt ook relatief veel 
christenen door het streven 
van A Rocha om de natuur 
die God geschapen heeft te 
conserveren. Maar hoewel 
het estuarium in vrij veel 
reisgidsen wordt genoemd, 
gaan die er meestal niet écht 
uitgebreid op in. Tijdens 
mijn tijd hier wil ik proberen 
om het gebied meer 
bekendheid te geven en de 
kennis van A Rocha Portugal 
toegankelijker te maken 
voor bezoekers en toeristen. 
Verder hoop ik voorstellen 
te doen voor duurzame 
toeristische ontwikkeling 
van het gebied, om zo ook 
de natuurbescherming een 
steuntje in de rug te geven.  

Anoek Petit

Martine Krabbendam, coördinatie nieuwsbrief
Door een ontmoeting van mijn man Hans met Embert Messelink, hebben wij, samen met onze drie 
kinderen, afgelopen zomer vrijwilligerswerk gedaan bij A Rocha in Frankrijk.
De combinatie van bijbelgetrouw christen zijn en bewust nadenken over behoud van de schepping 
sprak me erg aan. Daarom wilde ik graag bij A Rocha betrokken blijven. Sinds kort heb ik de 
coördinatie van de nieuwsbrief overgenomen. Mijn studie Engels, en werkervaring als secretaresse 
en redacteur komen hierbij goed van pas.

Femke Lok, vrijwilligerscoördinator
Sinds kort ben ik actief bij A Rocha als vrijwilligerscoördinator. In 2002 heb ik stage gelopen bij 
Time To Turn en één van mijn taken was het promoten van A Rocha activiteiten. Mede door deze 
stage ben ik aan mijn huidige opleiding begonnen, namelijk Diermanagement in Leeuwarden. 
Ik ben nu bezig met mijn laatste jaar. Naast mijn studie ben ik actief geweest bij CSV Alpha 
Leeuwarden (christelijke studentenvereniging) in commissie en bestuurswerk. Omdat het werk 
van A Rocha dicht bij mijn opleidingsgebied ligt, vond ik het extra leuk dat ik werd gevraagd om 
actief te worden. Ook al woon ik in het hoge noorden, ik hoop ook mijn gezicht te laten zien bij 
activiteiten!  

Nieuwe vrijwilligers

Recensies

Embert Messelink De uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV) 
produceert in Nederland een constante 
stroom van interessante natuurgidsen. Dit 
voorjaar verscheen ‘� e nature guide to the 
Camargue’, over het gebied rondom het Zuid-
Franse A Rocha centrum in de Provence. Een 
mooie gids met veel algemene informatie 
over het landschap, de vogels, insecten, 
bloemen en planten. Een aanrader voor 
iedere natuurliefhebber die in dit deel van 
de Provence zijn vakantie doorbrengt, of er 
op bezoek gaat bij A Rocha! Eén minpuntje: 
jammer dat de Vallée des Baux, studiegebied 
van A Rocha, niet in de gids wordt 
behandeld. Met zijn uitgebreide populatie 
Scharrelaars en Purperreigers mag ook dat 
deel van de Provence niet ontbreken.

Dichter bij huis: dit najaar verscheen van 
de KNNV ‘De dagvlinders van Nederland’, 
een atlas met veel informatie over en 
verspreidingskaarten van de Nederlandse 
vlinders. Ook een prachtig uitgegeven 
werk, met een schat aan informatie 
over deze kwetsbare groep insecten. 

Verschillende soorten vlinders komen 
alleen nog voor in geïsoleerde populaties, 
die daardoor kwetsbaar zijn. Met allerlei 
natuurbeschermingsplannen wordt getracht 
het leefgebied van deze vlinders te vergroten, 
maar de vraag is of dat zal lukken.
Positief is dat er de laatste jaren een schat aan 
gegevens is verzameld over het voorkomen 
van dagvlinders in Nederland. Duizenden 
vrijwilligers doen mee aan het Landelijk 
Meetnet Dagvlinders, lopen ieder jaar een 
‘vlinderroute’ en noteren alle vlinders die ze 
tegenkomen. Als je een redelijke kennis hebt 
van vlinders, is het een aanrader om volgend 
jaar eens mee te doen! Voor meer informatie: 
www.vlinderstichting.nl.  

details
� e nature guide to the Camargue. KNNV 
Uitgeverij, Utrecht. Prijs: 24,95 euro. ISBN: 
90 5011 222 6.

De dagvlinders van Nederland. KNNV 
Uitgeverij, Utrecht. Prijs: 49,45 euro. ISBN: 
90 5011 227 7

foto’s
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Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit mensen die 
hun naam graag aan A Rocha verbinden en de missie 
van harte onderschrijven.

Reinier van den Berg, weerman/meteoroloog
Edward de Kam, directeur Youth for Christ Nederland
Jan Huygen, plattelandsondernemer/fi losoof
Bob Goudzwaard, econoom
Wim Rietkerk, directeur l’Abri Nederland
Edith Schouten, auteur/natuurliefhebber
Dick Stellingwerf, dierenbeschermer van het jaar 1998

A Rocha is een christelijke 
natuurbeschermingsorganisatie. De naam A 
Rocha is Portugees en betekent ‘de rots’. 
Het verwijst naar de locatie van het eerste 
natuurbeschermingscentrum in Portugal. 
Inmiddels werkt A Rocha ook in Libanon, 
Frankrijk, Kenia, het Verenigd Koninkrijk, 
Canada, Tsjechië, de VS, Finland, Bulgarije, 
India, Ghana, Peru, Zuid-Afrika en Nederland. 
De vijf uitgangspunten van A Rocha zijn:

CHRISTIAN:
De grondslag van alles wat we doen, is 
ons bijbelse geloof in de levende God, die 
de wereld maakte en liefheeft, en de zorg 
over zijn schepping aan de mensen heeft 
toevertrouwd.

CONSERVATION: 
We doen onderzoek met het oog op 
bescherming en herstel van de natuur. 
Daarnaast vinden we natuureducatie - voor 
jong en oud - van groot belang.

COMMUNITY:
We willen vanuit onze toewijding aan God 
en aan de hele schepping goede relaties 
opbouwen met elkaar en met de mensen in 
onze leefomgeving.

CROSS-CULTURAL:
We gaan, lokaal en wereldwijd, uit van de 
inzichten en vaardigheden van verschillende 
culturen.

COÖPERATION:
We werken samen met tal van andere 
organisaties en individuen met wie we de 
zorg voor een duurzame wereld delen.

Stichting A Rocha Nederland
Kraanvogelstraat 4
3815 TP Amersfoort
Tel/fax: 033-4726722
nederland@arocha.org
www.arocha.nl (Nederland)
www.arocha.org (internationaal) 
Postbank 9476780 tnv A Rocha
Nederland te Amersfoort
K.v.K. Amersfoort 32095673

Wilt u A Rocha steunen? Maak dan minimaal 
25 euro over op bovenstaand gironummer ovv 
‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens. U 
ontvangt dan 3 keer per jaar onze nieuwsbrief 
en het internationale magazine.

Layout:  Rogier Bos, (www.e-claire.nl)
Drukwerk: De Groot (www.degrootdruk.nl)
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Woensdag 27 december 11.00 uur 
tot vrijdag 29 december 20.00 uur: 
natuurretraite onder het thema ‘Winter 
in de polder - levenslessen in een 
winterlandschap’. 
Onder leiding van: 
Klaas-Hemke en 
Martine van Meekeren. Prijs: €95,00. 
Locatie: retraitecentrum De Spil, 
Giessenburg. In deze dagen nemen we 
de zaag en schop in de hand en ‘zetten 
we een boom op’. Bij Goudriaan planten 
en snoeien we hoogstamfruit, knotten 
we wilgen en zetten we hakhout af. Op 
boerderij ‘de Verwondering’ horen we 
hoe boer Vonk met de schepping leeft. 
We praten door over wat we leren van 
de natuur, de seizoenen en het ritme 
van het land. Verder is er tijd voor 
elkaar, het morgen- en avondgebed 
en een vooruitblik naar 2007. Meer 
informatie / opgave: 
despil@retraitecentrum.nl.

Op de kerstconferentie van de HGJB/ 
Windroos verzorgt A Rocha op 
woensdag 28 december een vroege 

natuurwandeling rond 
conferentiecentrum De 

Bron in Dalfsen. Meer informatie:
www.kerstconferentie.nl.

Zaterdag 20 januari organiseert A 
Rocha voor alle actieve vrijwilligers 
een training in het verzorgen van een 
lezing of workshop voor A Rocha. De 
training wordt gehouden op een nog te 
bepalen locatie in het midden van het 
land. Voel je je betrokken 
bij A Rocha, en wil je als 
‘ambassadeur’ van A Rocha ook een 
paar keer per jaar voor een groep of in 
een kerk iets uitdragen van het werk 
en de visie van A Rocha, kom dan 
ook! Vraag om meer informatie via 
nederland@arocha.org.

Zaterdag 28 april houdt A Rocha 
in samenwerking met het 
opinietijdschrift CVKoers een 

natuurfotografi edag. Een aanrader 
voor iedereen die een camera kan 
vasthouden, en daarmee af en toe de 
natuur in trekt! Onder leiding van Sjon 
Heijenga, ervaren natuurfotograaf, 
leren we enkele basisbeginselen, 
waarbij het ‘leren kijken’ voorop 
staat. Meer informatie in de volgende 
nieuwsbrief.

In de eerste week van mei 2007 
is er opnieuw een natuurretraite, 
in samenwerking met 
retraitecentrum De Spil. 
Waarschijnlijk gaat de reis ditmaal naar 
het Franse A Rocha centrum. Meer 
informatie: 
despil@retraitecentrum.nl.

Martine van Meekeren. Prijs: €95,00. 
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VARIA
Ledenwerfactie
In oktober kreeg iedere donateur een brief met het 
verzoek om namen en adressen van mensen op te 
sturen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het werk 
van A Rocha. Op het moment dat dit geschreven 
wordt - eind oktober - komen de eerste reacties 
binnen. En daar zitten lange adreslijsten bij! Een 
enkeling stuurde zelfs tientallen adressen op! A Rocha 
stuurt naar al deze mensen een brief met de vraag of 
ze het werk van A Rocha willen steunen. Als u nog 
adressen hebt die A Rocha in het kader van deze 
actie kan benaderen, dan kunt u die nog tot het einde 
van het jaar insturen. U helpt ons er geweldig mee! 
Stuur de adressen naar Stichting A Rocha Nederland, 
Antwoordnummer 9616, 9700 WN Groningen (geen 
postzegel nodig!). Of gewoon via de mail: 
nederland@arocha.org.

Adri de Gelder
Begin juli overleed Adri de Gelder volkomen 
onverwacht tijdens een vakantie in de Oekraïne. Adri 
was directeur van Vogelbescherming. Daarnaast 
was hij de laatste jaren als lid van het comité van 
aanbeveling ook actief betrokken bij A Rocha. Dit 
voorjaar nog vroeg hij via zijn collega’s in Portugal 
aandacht voor het bedreigde Alvor-estuarium in de 
Algarve, waar A Rocha in 1982 haar werkzaamheden 
begon. Maar ook op andere manieren leefde 
en werkte hij mee. A Rocha houdt Adri in 
herinnering als een gelovig mens en een gedreven 
natuurbeschermer.

Libanon
Rond het verschijnen van deze nieuwsbrief pakt A 
Rocha het natuurbeschermingswerk in Libanon weer 
op. Toen Israël aan het begin van de zomer Libanon 
aanviel, moest het A Rocha team het project in de 
Bekaa-vallei op stel en sprong verlaten. Onlangs 
heeft er een enorme brand huisgehouden op de berg 
boven het Aammiq moeras, waar A Rocha werkt. 
Niet afgegane bommen (met name clusterbommen) 
liggen her en der verspreid in het gebied, waardoor 
het onmogelijk was de brand vanaf de grond 
beëindigen. Uiteindelijk zijn helikopters van Cyprus 
er in geslaagd het vuur te blussen. Het verlies van nog 
meer bosgebied onderstreept de uitdaging om het 
natuurbeschermingswerk in Libanon weer op de rails 
te krijgen. A Rocha wil de komende maanden stukje 
bij beetje de werkzaamheden weer oppakken.

Waarschijnlijk gaat de reis ditmaal naar Waarschijnlijk gaat de reis ditmaal naar Waarschijnlijk gaat de reis ditmaal naar 

mei 2007


