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4 Agenda
9 Aankondigingen

2018 zit er bijna op. Het wordt
stilaan tijd om aan de jaarverslagen te werken. Zoals elk
jaar zullen we weer verbaasd
zijn hoeveel onze vereniging
in 2018 weer heeft georganiseerd en bereikt.

9 Winteravond: Natuur in Bulgarije
10 Filmvoorstelling ‘Ademloos’
11 Oeverzwaluwenverwenmiddag
11 Cursus Natuurverkenner
13 Expeditie Natuurpunt
15 Verslagen
15 Dag van de Natuur
16 Jubileum NMC De Bourgoyen
18 Vereniging
18 Tien jaar NMC De Bourgoyen
23 Portret: Marc Depourcq
24 Nieuws uit NMC De Bourgoyen
26 Natuurpuntvlees in Gent
27 Eerste Rotarybos in Gent
28 Hutsepotbos: ambitieuze toekomst
32 Oikocredit: Beleggen voor meer
natuur en een schoner klimaat
34 Milieu
34 Ende Gelände
36 Projecten
36 Natuurpark Levende Leie
39 Beleid
39 Verslag verkiezingsdebat
45 Natuurweetje

Elk jaar zijn er uitschieters,
zoals – om er maar een paar te noemen – nieuwe aankopen van natuurgebied,
de organisatie van de eerste Levende Leiedag in Sint-Martens-Latem, de vele
activiteiten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, … Daarnaast
organiseerde Natuurpunt Gent in 2018 nog vele tientallen andere activiteiten
en vooral ook de dagelijks, wekelijks, maandelijks doorlopende initiatieven.
Het zijn tientallen borden tegelijk die onze vele vrijwilligers met ondersteuning
van het professionele kader in de lucht en draaiende houden. Daar mogen we
best trots op zijn!
Een van die borden – een serieuze plateau als je het mij vraagt – is de cafetaria- en onthaalwerking in het Natuur- en Milieucentrum de Bourgoyen. Het
NMC opende tien jaar geleden de deuren en sindsdien mochten we er samen
met de stad Gent werken aan een gastvrije ontvangst van de vele bezoekers
aan de Bourgoyen-Ossemeersen. Verder in dit nummer kun je in een aantal
getuigenissen lezen hoe dit centrum voor veel mensen is uitgegroeid tot een
betekenisvolle plek. Dit was mogelijk omdat de stadsdiensten en Natuurpunt
Gent elkaar met hun werking zeer goed aanvullen, zodat het NMC zeven dagen
op zeven gonst van bedrijvigheid. Het onthaal van bezoekers, de natuureducatie en het beheer van het gebied worden deels door de stad Gent en deels
door Natuurpunt verzorgd. Daarenboven wordt de drukke cafetaria elke dag
opnieuw gerund door onze Natuurpuntvrijwilligers, een huzarenstukje!

46 In de schijnwerpers
49 Kern Damvallei
49 Damvalleiquiz
50 Akkerbeheer in de Damvallei
52 Werkgroep Assels
52 Aankondiging Eetfestijn
53 Verslag Familieweekend
54 Werkgroep Gentbrugse Meersen
54 Tien jaar geboortebos
56 Werkgroep Sint-Pieters-Buiten
56 Reigersparkje voor iedereen
58 Studie
58 De burgemeester
60 Ken je familie: ooievaarsbekken
62 Bijgedachte

Vrijwilligers als deze vormen de ziel van onze vereniging – een vereniging die
steeds groter wordt. Meer leden en meer natuurgebied, dat betekent ook nood
aan meer en vernieuwende activiteiten. Daarom vind je bij deze Snep! een
oproep om ons ‘menselijk’ kapitaal te helpen vergroten. Volgend jaar willen we
onze vrijwilligerswerking graag nog verder uitbreiden. Dat betekent dat we niet
enkel op zoek gaan naar meer vrijwilligers, maar dat we ook de cohesie in onze
vereniging willen versterken, tussen de vrijwilligers en tussen de verschillende
werkgroepen. Zo bouwen we verder aan een sterk sociaal netwerk, een ‘warm
nest’ zoals de werkgroep Vrijwilligers het zo mooi verwoordt. Dankzij onze
gediversifieerde werking kan iedereen bij ons terecht om haar of zijn talent te
gebruiken en verder te ontwikkelen op eigen tempo, zonder de druk die vaak
eigen is aan een professionele omgeving.
Je inzetten voor betere natuur en er zelf ook beter van worden, dat is een
win-winsituatie. Bekijk de folder en misschien vind je ook je plekje in de grote
familie die Natuurpunt Gent intussen geworden is. Wij zullen je met open
armen ontvangen!
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