De meest bedreigde vlinders: Tien voor 12!
Postzegel
hoeft niet,
helpt wel.

Samen met velen
De Vlinderstichting is de enige organisatie die zich speciaal inzet voor
het behoud van vlinders en libellen.
Wij werken graag en veel samen met
iedereen die van vlinders en libellen
houdt. En dus met u!

Postzegel

Help nu...
Wilt u De Vlinderstichting helpen
bij het beschermen van vlinders
en libellen? Steun ons met een gift
of word donateur. U ontvangt dan
viermaal per jaar ons tijdschrift Vlinders. Hierin kunt u alles lezen over
de bescherming van vlinders en libellen. U krijgt ook korting op onze uitgaven. Als welkomstgeschenk krijgt
u het boek ‘Vlinders in de tuin’* vol
tuinideeën en praktische tips. Maar
het belangrijkste is: u helpt ons bij
het verwezenlijken van een natuur
vol vlinders en libellen.

hoeft niet,

* of een gelijkwaardig cadeau.

helpt wel.

De Vlinderstichting heeft het Keurmerk Goede
doelen (zie www.keurmerkgoededoelen.nl)
en is door seniorenorganisatie Anbo en Omroep
Max in 2013 gekozen tot goede Doel van het jaar.
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Het spiegeldikkopje heeft
nog vijf vliegplaatsen.

Het bruin dikkopje vind je
alleen in Zuid-Limburg.

De iepenpage komt alleen
nog in Heerlen voor.

De grote vuurvlinder zit
vooral in de Weerribben.

Het veenbesblauwtje leeft
nog in een paar vennetjes.

Het pimpernelblauwtje zit
nog in de Moerputten.

Donker pimpernelblauwtje: alleen in het Roerdal.

De veenbesparelmoervlinder zit alleen in Drenthe.

...en in de toekomst
• Wilt u zich voor vijf jaar aan ons
verbinden voor een jaarbedrag van
minimaal € 100 jaar? Dan kunt u
ons via een notariële akte fiscaal
voordelig steunen.
• Door een eenmalige bijdrage van
€400,- (of meer) wordt u ‘donateur
voor het leven’.
• Laat u een testament opmaken?
Denk eens aan De Vlinderstichting.
De Vlinderstichting hoeft geen
successierechten af te dragen.
• Hebt u vragen over bovenstaande
onderwerpen neem dan contact op
met Liesbeth van Agt
(liesbeth.vanagt@vlinderstichting.nl).

Vlinders
en libellen

De grote parelmoervlinder
zit o.a. nog op de Veluwe.
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De veldparelmoervlinder
vind je in Zuid-Limburg.

De kleine heivlinder is bijna
verdwenen van de Veluwe.

Het veenhooibeestje heeft
nog enkele vliegplaatsen.

De Nationale Postcodeloterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds steunen ons werk. U ook?

Nu en in de toekomst!

Vlinders en libellen: ambassadeurs voor de natuur

Ik help mee en adopteer een vlinder
Vlinder mee!
U kunt ons helpen vlinders en libellen te beschermen. Ga
naar www.vlinderstichting.nl en kijk wat u zelf kunt doen.
Richt bijvoorbeeld uw tuin in voor vlinders, of geef aan ons
door welke vlinders en libellen u ziet. Of meld u aan als donateur. Dat kan door het insturen van de bon of telefonisch
via 0317 467346. Of scan de QR-code hiernaast.

Wordt u ook zo vrolijk van vlinders? Die kleurrijke fladderaars
geven je echt een lentegevoel.
Maar wist u dat vlinders alleen kunnen leven in een gezonde omgeving?
Dat zijn vaak plekken waar ook
mensen graag komen: in het bos, op
de hei en in de duinen. Voor vlinders
en libellen is de kwaliteit van hun
omgeving van levensbelang. Als je er
veel ziet, is dat een teken dat op die
plek de natuur gezond is.

Kansen
Om vlinders en libellen te kunnen
beschermen, is het belangrijk om te
weten waar en hoe ze leven. En of
het goed met ze gaat, of juist niet.
Daarom doet De Vlinderstichting
onderzoek
en verzamelen wij
kennis over
vlinders en libellen.
Met
die kennis helpen
wij natuurbeheerders de levenskansen voor vlinders en libellen flink te
vergroten, vaak door eenvoudige
aanpassingen.

af te schrijven van mijn bankrekening:

IBAN-nummer N L
voor de adoptie van de volgende Tienvoor12-soort (soort aankruisen)
spiegeldikkopje

bruin dikkopje

iepenpage

grote vuurvlinder

veenbesblauwtje

pimpernelblauwtje

donker pimpernelblauwtje

veenbesparelmoervlinder

grote parelmoervlinder

veldparelmoervlinder

kleine heivlinder

veenhooibeestje

Mooi maar kwetsbaar
Het is hard nodig om de vlinders te
beschermen, want het aantal vlinders is nog maar de helft van wat er
tien jaar geleden rondvloog. Van de
70 soorten dagvlinders in Nederland
zijn er in de vorige eeuw 17 verdwenen. Als niemand iets doet, zal
bijvoorbeeld ook de grote vuurvlinder binnen enkele jaren uit ons land
verdwijnen.

Idylle: voor dieren en mensen

Adres

Vlinders en bijen hebben het erg moeilijk, onder meer door een gebrek
aan voedsel, nectar en stuifmeel. Daarom zijn er meer bloeiende bloemen
nodig. Samen met de bijenhoudersvereniging (NBV) en
met steun van de Nationale Postcodeloterij realiseren we
op tientallen locaties bloemrijke plekken, zowel in stad
en dorp als daarbuiten. Goed voor vlinders, bijen én
mensen.

Postcode / plaats

Handtekening
*doorhalen wat niet van toepassing is

Ik help mee en word donateur
Dhr/mevr* Voorletters		

Naam

		

Straat						Huisnummer

Actie voor vlinders, nu!

Postcode			Plaats

Voor de twaalf meest bedreigde vlinders heeft De
Vlinderstichting een beschermingscampagne opgezet: Tien voor 12! Binnen tien jaar moeten de 12 meest
bedreigde vlindersoorten op minstens tien plaatsen voorkomen. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat ze niet uit ons land verdwijnen.

E-mailadres					Telefoon			

Tien voor 12: adopteer een vlinder
Met uw steun kunnen we specifieke maatregelen nemen voor de door u
geadopteerde vlinder. Dus: wilt u bijdragen aan de bescherming van bedreigde vlinders? Adopteer een vlinder! Vul de bon in en stuur ‘m op. Of kijk
op tienvoor12.nu.

Volg De Vlinderstichting op Twitter: twitter.com/vlinderNL - Facebook: www.facebook.com/Vlinderstichting

van € 		

Naam

Nederland vlinderland
De Vlinderstichting zet zich in voor
vlinders en libellen in Nederland. Dit
doen wij door inventarisaties en onderzoek, maar ook door beïnvloeding
van beleidsmakers en educatie. Voor
maatregelen in en buiten natuurgebieden, het voorlichten van beheerders en het vergroten van ieders
betrokkenheid is geld nodig. Onze
medewerkers hebben de steun van
meer dan 2.500 vrijwilligers en ruim
5.500 donateurs. Doet u ook mee?
Dan maken we samen van Nederland
weer een vlinderland!

Hierbij machtig ik De Vlinderstichting om eenmalig / jaarlijks* een bedrag

Volg Tien voor 12 op twitter.com/tienvoor12

Geboortedatum
Ik machtig u hiermee om tot wederopzegging een bedrag van €
per kalenderjaar af te schrijven van mijn bankrekening:
IBAN-nummer N L
Datum
Handtekening
*doorhalen wat niet van toepassing is

• Nieuwe donateurs vanaf € 25 (65+ en 18-: vanaf € 20) ontvangen gratis het boekje Uw tuin vol
vlinders en vier maal per jaar het tijdschrift Vlinders •  Als u tussen 1 september en 31 december
donateur wordt, gaat uw donateurschap in op 1 januari van het volgende kalenderjaar en krijgt u
het novembernummer van het lopende kalenderjaar gratis. • U kunt zich ook aanmelden via onze
website www.vlinderstichting.nl. Daar kunt u ook meer informatie vinden.

