Regionale en landelijke fondsenwerving
Stichting Maasheggen Balgoy

De Maasheggen vormen een uniek landschap van akkers en weiden die omzoomd worden
door lage en hoge heggen en vaak monumentale bomen. Dit cultuurlandschap ligt langs
de Maas tussen Venlo en Batenburg. Nergens in Nederland vinden we zoveel
verschillende soorten bomen en struiken in heggen als in dit gebied. De grote variatie
van struiken en bomen zorgt voor beschutting, huisvesting en voedsel voor verschillende
vogels, amfibien en kleine zoogdieren.
Helaas ligt het heggenlandschap rond het historische, fraaie dorpje Balgoy er slecht bij.
De ruwe wijze van machinaal onderhoud van de afgelopen jaren heeft de kwaliteit van de
heggen rond Balgoy ernstig aangetast. Veel bomen in heggen zijn gerooid en de
resterende heggen zijn smal en laag waardoor ze nauwelijks een ecologische functie
hebben.
“Maasheggen Balgoy” is in 2009 begonnen om de kwaliteit van het groene netwerk van
landschapselementen te herstellen en op duurzame wijze te beheren. Veel waardevolle
heggen worden nu al door ons op kleine schaal goed beheerd op een manier die
economisch haalbaar is. Het idyllische landschap wordt niet alleen gewaardeerd door
planten en dieren, maar ook door fietsers en wandelaars.
De groep “maasheggen Balgoy” is nog steeds op zoek naar financiele injecties om het
herstel van maasheggen verder te realiseren. Met succes hebben we aangeklopt bij SBB,
gemeente Wijchen, ANWB, Prins Bernhard cultuurfonds en de nationale postcode loterij.
We zijn op zoek naar een enthousiaste leerling (M/V) die ons verder willen helpen bij het
werven van fondsen.
Korte omschrijving: fondsenwerving, regionaal en landelijk:
*
Werkzaamheden: onderzoek naar en aanvragen
landelijke fondsen.
*
Urenlast stage: 30 uur
*
kan vanuit huis / op school
*
Duur stage: afhankelijk van tijdsinvestering per week
*
Stagetijden: flexibel
*
Startmomenten: Oktober
*
Aantal leerlingen (tegelijkertijd): 2
*
Aantal leerlingen totaal: 2

bij

regionale

en

Wanneer niet doen: Als je moeite hebt afspraken na te komen. Wanneer juist wel: Als je
je wilt inzetten om de natuur in Wijchen te helpen en over goede sociale vaardigheden
beschikt.

Contactpersoon / begeleidingsoverleg: Sjoerd Aertssen, sjoerdaertssen@online.nl

