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Schapenhagen 2016: samen voor meer Bos in Kontich-Waarloos!

Na de hoogst succesvolle heraanplant van het Langbos in 2013 maakt Natuurpunt Oude Spoorweg zich op
voor een nieuwe, nog grootsere bosaanplantcampagne in 2016! Immers met de aankoop van liefst 5 ha
KMO-gebied langsheen de Pauwhoevestraat hebben we een start genomen met het opstellen van een visieen inrichtingsplan van het nieuwe natuurgebied ‘Schapenhagen’. Met de uitvoering zijn we ook niet bij de
pakken blijven zitten. Dit najaar reeds wordt de eerste grote aanzet gegeven door hier het bosareaal op het
grondgebied Kontich-Waarloos met liefst 2 ha uit te breiden. Hierdoor herstellen we een deel van een verloren
gegaan Ferraris-bosareaal.
Noteer alvast zondag 27
november 2016, want dat wordt
de dag dat we circa 5.000
boompjes en struiken een
nieuwe toekomst geven! We
hebben trouwens nog een
verrassing: deze bosaanplant
wordt één van de twee grote
‘Bos voor Iedereen’-acties van
Natuurpunt in Vlaanderen (de
andere gaat door in Zottegem).
Dat wil zeggen dat we logistieke
en publicitaire ondersteuning
zullen krijgen op Vlaams niveau
en daarvan moeten we
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profiteren om voldoende
middelen binnen te krijgen om
dit allemaal te financieren. Immers, in tegenstelling tot het Langbos, waar we een gebruiksovereenkomst
hebben met de eigenaar en enkel plantgoed moesten aankopen, moeten we ook hier de financiering van de
gronden rond krijgen. Hiervoor hebben we meer dan ooit jullie steun nodig! De speerpuntcampagne is heel
eenvoudig: met elke gift van 10€ sponsor je symbolisch niet alleen de aankoop van 1 boom of struik maar ook
de 2 m² die nodig is voor de aanplant. Als we alle bomen en struiken verkocht krijgen levert dit 50.000€ op:
een ambitieus streefdoel! Je kunt uiteraard meer dan 10€ (en dus meerdere bomen/struiken) sponsoren en
vanaf 40€ krijg je een fiscaal attest (waardoor je bijna de helft terug krijgt via de personenbelasting).
Natuurpunt steunt het Alzheimeronderzoek!
Maar Natuurpunt Oude Spoorweg doet meer! Voor elke 10€ sponsorgift voor onze “Bos je mee?”-actie, schenkt
onze afdeling 2€ (20%) aan de Stichting Alzheimer Onderzoek (www.SAO.be). Er zijn verschillende redenen
waarom we dit doen. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie in onze
maatschappij en de kans is heel groot dat zowat iedere familie op een gegeven moment met deze ziekte gaat
geconfronteerd worden. Een oplossing is er nog niet maar door het fundamenteel onderzoek te steunen
creëren we wel hoop. Vlaanderen is toonaangevend in Alzheimeronderzoek, en één van onze bestuursleden,
Wim Annaert, is daarmee recent nog in het nieuws gekomen met een nieuwe doorbraak in het begrijpen van
deze ziekte. Echter, een tekort aan onderzoeksgelden is één van de belangrijkste redenen dat therapieën
uitblijven. Een vergelijking om dit duidelijk te maken. HIV is zowat een halt toegeroepen dankzij de gigantische
financiële injectie in de onderzoekswereld. Voor elke 10€ die naar kankeronderzoek gaat, wordt slechts 1€
besteed aan dementie, nochtans neemt het aantal gevallen toe en is de sociale en economische last immens.
De Stichting Kom op Tegen Kanker haalde in 2015 dankzij talloze acties en crowdfunding liefst 38 M€ op, de
zustervereniging Stichting Alzheimeronderzoek 1,2 M€! Het resultaat is ook duidelijk: dankzij fundamenteel
onderzoek is kanker in heel wat gevallen geneesbaar of geëvolueerd van een fatale naar een chronische ziekte.
In het Alzheimer-onderzoek moet een gelijkaardige beweging ingezet worden om via allerlei acties te lande
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meer financiële middelen te vinden om dementie
te bestrijden. Want enkel onderzoek geeft hoop!
Met deze bosaanplant wil onze afdeling een
duidelijk signaal geven en anderen stimuleren
voor meer soortgelijke acties. Ook Natuurpunt
gaat in 2016 zelf die richting uit met het thema
‘Natuur & Welzijn’, waarin we meer dan ooit
willen duidelijk maken dat een algemeen gezonde
leefomgeving met voldoende natuur en vooral bos
op wandelafstand zo immens belangrijk is voor
ieder van ons, ook al beseffen we dit niet altijd.

Een eerste Geboorteboomgaard?
In dit algemene kader van Natuur &
Welzijn lanceert onze afdeling een
tweede sponsorcampagne: in dit 5
ha groot Schapenhagen voorzien we
ruimte
voor
een
nieuwe
hoogstamboomgaard, maar geen
gewone. Dit wordt namelijk de
eerste ‘Geboorteboomgaard’ in de
gemeente. We richten ons hierbij
dan ook op onze jonge en nieuwe
gezinnen om voor hun boreling een
hoogstamfruitboom te sponsoren
met een gift van 100€ (ook hier
krijgt u een fiscaal attest): het kan
een origineel idee zijn naast de
gekende
geboortelijst
of
pamperrekening.
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Met deze geboorteboomgaard symboliseren we de wens dat elk kind moet
kunnen opgroeien in een gezonde, groene en kindvriendelijke gemeente!
Het bestuur van Natuurpunt Oude Spoorweg
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