
Stichting Wildlife zet zich al meer dan 

25 jaar in voor 

natuurbeschermingsprojecten 

wereldwijd. De projecten die met dit  

evenement vertegenwoordigd worden, 

zijn een aantal van de veel gesteunde  

projecten. Vrijwilligers van Stichting 

Wildlife zijn aanwezig in Safaripark 

Beekse Bergen, Dierenrijk, ZooParc  

Overloon en AquaZoo 

 

U kunt Stichting Wildlife op diverse  

manieren ondersteunen. Indien u nog  

vragen heeft, spreek dan één van de  

vrijwilligers in de verschillende parken  

aan of stuur een e-mail naar:  

info@stichtingwildlife.nl 

 

Postadres: Beekse Bergen 1 

                   5081 NJ Hilvarenbeek  

In Afrika ontstaan er steeds meer 

conflicten tussen de boeren en de 

leeuwen, omdat de leeuwen het vee 

doden. Hierdoor heeft de boer geen 

andere optie dan de leeuw dood te 

schieten. 

 

Het project helpt de boeren door 

stevige hekken te bouwen zodat de 

leeuw niet bij het vee kan.  

Daardoor hoeft de boer de leeuw niet 

te doden. Verder geven ze les aan de 

boeren over hoe ze met de leeuw 

kunnen leven. 



Wij zijn Wonyama. 

Wij zetten ons in voor Stichting Wildlife 

die met ons opgehaalde geld de 

Stichting Namibian Lion Trust steunen.  

 

Door een kleine bijdrage te  

vragen voor onze activiteiten en u een 

leuke en intensieve belevenis te geven 

over de leeuw en de bedreiging, hopen 

wij dat u ons wilt helpen Stichting 

Wildlife te steunen zodat zij de diverse  

projecten kunnen blijven  

ondersteunen. 

 

Brul mee met de leeuw! 

Onderzoek het leven van de leeuw! 

Word geschminkt als een echte leeuw! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem een kijkje bij onze zelfgemaakte 

sleutelhangers en kom  

luisteren naar onze leuke en  

interactieve presentatie. 

 

Kom alles te weten over de leeuw en 

hoe u kunt helpen om de leeuw te 

redden. 

Ons doel is om u oplettend te maken 

op het feit dat er steeds meer dieren 

bedreigd raken. Veel dieren, waarvan 

mensen het niet van verwachten.  

 

Wij proberen met dit evenement u door 

middel van onze activiteiten en uitleg 

te vertellen en te laten zien wat de 

ernst is van de bedreiging van de 

leeuw en hoe u kan bijdragen aan de 

steun van de leeuw. 

 

Met het geld dat wij ophalen,  

steunen wij via Stichting Wildlife de 

stichting Namibian Lion Trust, zodat de 

leeuwen veilig kunnen leven en zodat 

de boeren en de leeuwen niet meer in 

conflicten hoeven te komen. 


