Donaties Stichting Andla Fonds 2017
Het Andla Fonds draagt bij aan onze samenleving door financiering, behoud en ontwikkeling van
cultureel erfgoed, kunst, wetenschap en natuur.
Naast het aanbieden van bewoning aan Fellows van het Rijksmuseum voor het doen van onderzoek
naar maatschappelijke projecten die bijdragen aan genoemde doelstelling stelt de Stichting ook
geldelijke middelen ter beschikking. Om het maatschappelijk nut zo goed mogelijk te ondersteunen
heeft de Stichting in 2017 de navolgende donaties gedaan:

LEO FOUNDATION
De donatie wordt besteed aan het leeuwen project in Kenia, waar
de lokale autoriteiten( KWS) en de lokale bevolking al meer dan 10
jaar worden geholpen door de Stichting Leo Foundation met het
voorkomen en oplossen van conflicten tussen leeuwen en
veehouders in Amboseli, Nairobi NP, Nakuru NP en Meru NP.
Hiervoor zijn sinds 2007 meer dan 25 leeuwen uitgerust met
satelliet halsbanden van Africa Wildlife Tracking. Met deze satelliet
halsbanden kunnen de bewegingen van de leeuwen worden gevolgd
en lokale bewoners tijdig waarschuwen of rangers het gebied
insturen. De donatie wordt besteed aan de aanschaf van drie
nieuwe satelliet halsbanden, die ieder Euro 3000 per stuk kosten ( inclusief anderhalf jaar satelliet
tijd). De resterende Euro 1000 zal worden besteed aan de import belasting voor de halsbanden.

----- xxxxx -----

Stichting Terebinth
Terebinth is een onafhankelijke stichting die zich inzet
voor het behoud van funerair erfgoed in Nederland.
Behoud van en aandacht voor waardevolle
begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij
voorop. De stichting beijvert zich voor een goede en
respectvolle zorg voor onze doden en hun nabestaanden.

----- xxxxx -----

Stichting Steunfonds KNOB
Als oudste landelijke erfgoedorganisatie
stimuleert de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond (KNOB)
wetenschappelijke en beleidsmatige
kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. Om die doelstelling te realiseren
geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk tijdschrift dat vier
keer per jaar verschijnt. Voor financiële ondersteuning heeft de KNOB de Stichting Financiële
Ondersteuning KNOB, kortweg Steunfonds KNOB opgericht. Het Steunfonds heeft ten doel
het verlenen van steun aan de KNOB voor de realisatie van haar doelstellingen, voor zover
de eigen middelen van de KNOB hiertoe niet toereikend zijn

----- xxxxx -----

Ecosystems Restoration Camps

Ecosystem Restoration Camps is een ANBI stichting met als doel ecologische projecten te
ondersteunen. De visie en missie van de stichting is als volgt:
“We envision a fully-functional, peaceful, abundant, biologically diverse Earth brought about through
cooperative efforts for the ecological restoration of degraded lands.
To work together to restore ecological functionality (natural infiltration and retention of all available
rainfall and moisture, fertile organic soils and returning complete vegetative cover of trees and
grasses) to designated areas and to build “Research, Training and Innovation Centers for Ecological
Restoration” to engage people in inquiry into ecological restoration, to train people in existing
techniques and for the innovation of new techniques for restoring degraded lands in perpetuity”.

