Vluchtelingen voor
vlinders
Titia Wolterbeek

In het vroege voorjaar heeft De Vlinderstichting met
subsidie van de provincie Gelderland een aantal natuurwerkactiviteiten voor vluchtelingen georganiseerd. Op
verschillende plekken in de provincie gingen vluchtelingen samen met Nederlandse vrijwilligers aan het
werk om het leefgebied van vlinders te onderhouden
en te verbeteren.
Er hangt een loodgrijze lucht boven mijn hoofd wanneer ik op vrijdag 4 maart met een auto vol broodjes
en blikken soep naar Heumensoord (Nijmegen) rijd.
Onderweg word ik gebeld door de coördinator van de
vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Groesbeek. “Gaat
het nog wel door? Het sneeuwt hier!” Tja, gewoon
maar door laten gaan, besluiten we, en kijken waar
het schip strandt. In het tentenkamp Heumensoord
staan, ondanks het barre weer, twaalf enthousiaste
vluchtelingen te wachten. We brengen hen naar de
Biesseltsebaan (nabij Groesbeek) waar we opslag
gaan verwijderen van het spoortalud. Pas op, de eikjes moeten blijven staan! Want we werken hier onder
andere voor de bruine eikenpage. Het blijft maar
sneeuwen, de hete soep bij de lunch gaat er goed in.
De Nederlandse vrijwilligers knipogen: “Als het aan ons
lag, waren we al veel eerder gestopt,” maar de vluchtelingen bedanken ons na afloop met omhelzingen en
vragen: “When can we come again?”
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en dan de vrijgekomen zandplek nog een keer omspitten… En dat allemaal om het leefgebied van de ernstig bedreigde kleine heivlinder te verbeteren. Negen
vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum in Velp zijn
samen aan het werk met ongeveer twintig geocachers uit het hele land en een stuk of wat vrijwilligers
van Staatsbosbeheer. Het gelach van de grapjes en
de spraakverwarring schalt over het Kootwijkerzand.
Traditiegetrouw sluiten we af met soep en broodjes
en dan moeten de vluchtelingen weer gaan: de bus
wacht. Hun laatste woorden zijn: “Please, if you have
something else to do, I will join again!”

Ruud Knol

Donderdag 17 maart straalt de zon uit een strakblauwe
lucht. De eerste jassen gaan al uit, want van plaggen
krijg je het warm. Dikke plakkaten mos in de kruiwagen scheppen, de kruiwagen naar de bosrand brengen,

Met uw hulp kunnen we in het najaar nog meer van
dit soort activiteiten organiseren, verspreid over het
hele land. Daarom willen wij de jaarlijkse extra gift
dit keer bestemmen voor vluchtelingen (en voor vlinders). Gebruik de acceptgiro bij dit blad of maak uw
gift naar ons over. Alvast heel hartelijk dank!
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