natuuractie twee
Opnieuw otters in de valleien
van Durme, Moervaart en
Schelde?
Met úw steun kan het!
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Beste sympathisant,

Sinds een tweetal jaar voelt een mannetje otter
zich thuis in onze regio. Hij duikt regelmatig op van
de Moervaartvallei in Eksaarde, Lokeren tot aan
het Donkmeer in Berlare. Het gaat hier altijd over
hetzelfde mannetje (herkenbaar aan 1 oog dat op
wildcamera oplicht) en die pionier is naarstig op
zoek naar een vrouwtje.

Natte natuur zit in ons DNA

De otter staat aan de top van de voedselpiramide
en leeft graag in de buurt van rivieren en moerassen. Onze Moervaart-, Durme- en Scheldevallei en
de omgeving van het Donkmeer herbergt heel wat
van die natte natuur. Waardevolle natuur die ons
enerzijds helpt om lange periodes van droogte te
overbruggen en anderzijds zorgt voor een stevige
buffer bij hevige regen. Om nog maar te zwijgen
over de unieke fauna en flora.

Kwetsbare natuur in de strijd tegen klimaatsverandering

Vzw Durme beheert heel wat van die natte natuur
in de regio. Natuurgebieden die werken als een
spons en zo meehelpen in de strijd tegen het opwarmende klimaat. Daarnaast wil vzw Durme de
komende jaren meer dan 10 hectare nieuw (moeras)bos aanplanten en op die manier CO2 vastleggen of ‘capteren’.
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Met 45 euro koopt u 500 m² natte natuur.

Met 70 euro helpt u mee de natuurwaarden
verder te herstellen.

Met 100 euro kunnen we die 500 m² natte natuur kopen, herstellen én optimaal inrichten als
leefgebied voor de otter.

Uw steun verzekert meer natte natuur, een grotere buffer tegen ons veranderend klimaat én een
beter leefgebied voor otter. Kunnen wij op u en uw
gift rekenen?

Alvast heel erg bedankt daarvoor,

Thomas Van Lancker
Verantwoordelijke natuurverwerving en bosuitbreiding, Vzw Durme

Vanaf 40 euro per jaar krijgt u van vzw Durme een
fiscaal attest waardoor u via de belastingen 45%
van uw gift terugkrijgt. Als u 40 euro geeft, komt
dat voor uzelf dus op maar 22 euro.

Bedankt!
Vzw Durme Rek nr : BE52 0012 2999 0009
mededeling GIFT VOOR MEER NATUUR
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Samen met u wil vzw Durme die kwetsbare natuur
behouden, beschermen en uitbreiden voor onze
otter die zich - na lange afwezigheid - thuis begint te
voelen in onze natuurgebieden. Zijn aanwezigheid
bewijst dat het hele gebied gezonder wordt.

Wilt u ons helpen? Bouw dan samen met ons mee
aan een groter, geschikt leefgebied voor deze iconische soort. U kiest zelf hoe u bijdraagt aan het
herstel van onze natuur voor de otter. Elke gift is
welkom.
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