FACTSHEET

NLdoet

03

EEN
ZET JETUIN
KLUS

IN DE
MARKT
VOL
DIEREN

Zijn er nog klussen op je initiatief die nodig moeten gebeuren, maar waar je met de huidige groep
Een tuin gaat
pastoe
echt
leven
er de nodige
in klusdag
rondscharrelen.
Hoeom
vrijwilligers
niet aan
komt?
En jeals
organiseert
met jebeestjes
initiatief een
tijdens NLdoet,
zorg
ervoor dat
egels,hetvlinders,
en allerlei
andere
dieren
of insecten
de
tuinjelenteklaar
te maken,
schuurtjevogels
op te knappen
of bomen
te snoeien.
Hiervoor
ga je opje
tuin naar
een vrijwilligers.
goede verblijfplaats
vinden?
wist
je dat bijvoorbeeld
egels
zoek
Maar hoe bereik
je henEnnou?
Hieronder
vind je een aantal
tips.ook
nuttig zijn om slakken uit je moestuin te weren? Hoe krijg je deze beesten in je
STAP
ZET JE KLUS
OP DE WEBSITE
VAN dieper
NLDOET op in.
tuin?1: Deze
factsheet
gaat daar

Meld je klus aan op de website van NLdoet. NLdoet is een initatief van het Oranje Fonds. Je klus is dan
vindbaar
voor vrijwilligers
enbeter
je krijgt,
lang
als hetvlinders
pakket voorradig
is, basis
een ondersteuningspakket.
Hoe gevarieerder
de tuin, hoe
het iszo
voor
insecten,
en vogels. De
voor een diervriendelijke tuin
is goede beplanting. Deze geeft dieren de mogelijkheid nesten te bouwen, te kunnen schuilen en een gevoel van
veiligheid. Met een beetje aandacht kun je een tuin zo inrichten dat hij extra vriendelijk is voor insecten, vlinders,
STAP
2: STUUR EEN PERSBERICHT NAAR LOKALE MEDIA
vogels en zoogdieren.

Sla op de trommel! Laat iedereen weten dat je meedoet aan NLdoet. Licht de lokale media in wat je gaat
doen, waar en hoe laat precies. Laat duidelijk weten dat je nog vrijwilligers zoekt. Een voorbeeldpersbeBIJEN
richt vind je op www.nldoet.nl/downloads. Ook als je geen vrijwilligers meer nodig hebt, is een persbeBloemen en bijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor bijen is het belangrijk dat in een tuin verschillende
richt van belang. Het is voor iedereen leuk om te lezen over hun toekomstige klus en je bent als initiatief
planten aanwezig zijn die niet allemaal tegelijk bloeien. Daardoor kunnen bijen doorlopend verschillende soorten
in
beeld.
stuifmeel verzamelen Er zijn veel verschillende soorten bijen, die allemaal op andere plekken nestelen. De grond,
dood hout, planten stengels, slakkenhuizen of muizenholletjes: allemaal plekken waar verschillende soorten bijen

Tips
voor een
goedbijen
persbericht
nestelen.
Je kunt
een plek geven door veel verschillende soorten (vooral inheemse) bloemen te planten. Verder
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redactie
hetgeven
persbericht
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Hagen, struiken, planten en gazons geven de wilde bijen een grotere kans op overleving.
overneemt. Dat betekent dus ook dat je vrij feitelijk moet blijven
• De eerste alinea van het bericht moet alle relevante informatie bevatten, de 5 W’s: Wie, Wat, Waar,
TIPS VOOR MEER BIJEN IN JE TUIN
Wanneer en Waarom.
Weten welke bijen in jouw tuin leven? Gebruik de bijenzoekkaart van Vroege Vogels
• • Probeer
bij elk bericht een relevante foto mee te sturen. Dat maakt de kans op plaatsing groter. Stuur
• Creatief aan de slag? Maak je eigen bijenhotel! www.bijenhotels.nl
geen foto mee van 8 MB, verklein de foto tot ca. 2MB, dat kan bijvoorbeeld via
• www.fotoverkleinen.nl.
Tips voor een bijentuin vanHou
www.thegreenbee.nl
de versie in hoge resolutie wel achter de hand en stuur alleen foto’s
• mee
Meerwaarvan
informatiejeover
het
bij-vriendelijk
van je tuin of balkon
zeker weet dat je zemaken
mag gebruiken!
Het OranjeFonds geeft in een speciaal document nog meer tips voor publiciteit van NLdoet. Deze tips lees
VLINDERS
je
op: www.bit.ly/publiciteitnldoet.
Het vlindervriendelijk maken van je tuin begint bij de planten. Er zijn heel veel soorten planten en bloemen die een
tuin aantrekkelijk maken voor vlinders. Daarnaast houden vlinders van beschutte plekjes. Daarom vind je ze vaak op
zolders,
in de schuurATTENT
of tussen
de bladeren. Je kan vlinders aan een geschikt thuis helpen door een vlinderkast op te
STAP
3: OMGEVING
MAKEN
hangen,
het
liefst
op
een
beschutte
plek uit de
wind.
je tuin
voldoette
aan
de eisenisvan
komen zeom
vanzelf
Naast het schrijven van een persbericht
om
eenAls
groter
publiek
bereiken
hetvlinders
ook belangrijk
er je
tuin bezoeken!
over
na te denken hoe je in je eigen omgeving mensen kunt benaderen. Denk aan bedrijven, sportclubs,

schoolklassen, die door de landelijke campagne op de hoogte zijn van NLdoet. Nu is het moment om deze
groepen actief te benaderen om te helpen bij je klus.

...MAAK GEBRUIK VAN JE NETWERK

•Maak
Benieuwd
welke
er in ons land
gebruik
vanvlindersoorten
de warme contacten
die je al hebt als je op zoek gaat naar vrijwilligers. Benader het
leven?waar
Kijk op
www.vlindernet.nl
bedrijf
je man
of vriend of vriendin werkt, doe een oproep bij de school van je kinderen of ga langs
•bijVoor
meer tips over eenom
tuindevolhoek.
vlinders,
op makkelijker om mensen te benaderen die je al kent, of die
de sportvereniging
Hetkijk
is vaak
je www.uwtuinvolvlinders.nl
al eens hebt ontmoet.
• Voor een top 50 welke planten en bloemen

...SCHRIJF
GROEPEN
VRIJWILLIGERS
DIRECTkijk
AANop
aantrekkelijk
zijn voor
vlinders én rupsen,

Vrijwilligers
werven werkt het beste als je ze direct aanschrijft, dus geen algemene wervingsmail of brief,
www.vlinderstichting.nl
maar een uitnodiging op naam. Bellen werkt nog beter, hoe persoonlijker, hoe beter. Uit onderzoek blijkt
dat reden nummer 1 voor het doen van vrijwilligerswerk is: “ik werd gevraagd”.

...LAAT ZIEN DAT JE MEEDOET

VOGELS
Mensen zijn geneigd om de handen uit de mouwen te steken voor een organisatie in de buurt. Laat dus

De ideale vogeltuin is een tuin waar gevarieerd voedsel te vinden is, en waar ook schuwe vogels zich veilig voelen.
zien dat je meedoet. Op de website van NLdoet, www.nldoet.nl/downloads zijn posterformats te vinden.
De eisen die vogels stellen zijn eigenlijk niet hoog. Ze willen iets te eten en een veilige plek om te rusten. Maar er
In het promotiepakket van NLdoet zitten ook posters en ander promotiemateriaal, zoals vlaggetjes,
zijn heel wat verschillende soorten vogels, sommige vogels zijn brutaal en laten zich vaak zien, anderen zijn
naamstickers, t-shirts en een spandoek. Daarmee kan je je klussers verwelkomen. Lees hoe je het pakket
schuwer. Om meer vogels in jullie tuin te krijgen is het belangrijk te kiezen voor levende materialen, in plaats van
ontvangt op: www.nldoet.nl/faq-promotiepakket.
dode. Plaats dus een heg in plaats van een schutting. Ook mag de tuin niet te netjes zijn, plekjes om voedsel te
vinden en te schuilen zijn er dan genoeg..

...ZOEK LOKALE SPONSORING EN PROMOTIE

Ga langs bij je lokale supermarkt, bakker of slager en vraag of zij je willen sponsoren met een bijdrage
MEER
TIPS OVER
HOE JE Voor
VOGELS
JE BUURTPROJECT
KAN
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IS TE
OP
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De Vogelbescherming
10 tips
snel
meer vogels
in je kleine
tuin te ontdekken:
www.vogelbescherming.nl
deze over
klus.nestkasten, tuininrichting, vogels voeren vind je op www.vogelsinmijntuin.nl
•steunt
Informatie
• Op www.tuinreservaten.nl vind je ook allerlei informatie hoe je een tuin omtovert in een vogelrijke tuin

PRESENTEREN VAN JE KLUS

Er staan duizenden klussen online bij NLdoet.nl Waarom zou een vrijwilliger jouw klus kiezen? Kies een
orginele titel voor je klus en spreek mensen direct aan.

EGELS

Egels zijn als insecteneters nuttige dieren in een tuin. Ze eten vooral slakken. Regenwormen vinden ze heerlijk en
BenadrukZijderuimen
urgentie
je en
klusetensresten op. Wil je egels
ook rupsen, kakkerlakken en pissebedden worden opgegeten.
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eendat
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een
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is,
is
het
ook
keerde dakpan of stuk boombast. Geen gehark dus, maar gewoon laten liggen! In de winter kunnen de egels hier
van belangZorg
de urgentie
vandat
je klus
aanveilig
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Menhun winterslaap houden en in de zomer dient het als broedplaats.
er ook voor
de plek
is voor
egels
sen willen
vrijwilligerswerk
doen
om egels
een maatschapdoor geen giftige producten te gebruiken of door bij vijvers
een loopplankje
te plaatsen,
zodat
weer uit het
pelijke bijdrage te leveren. Wat is het maatschappelijk
water kunnen lopen.
MEER WETEN OVER EGELS?

nut van je klus? Wie wordt ermee geholpen? Wees zo
concreet mogelijk!

• Op www.egelbescherming.nl vind je een bouwtekening voor je eigen egelhuis!

SOCIAL MEDIA

• Feitjes en meer informatie wind je op www.allesoveregels.nl

Maak een evenement aan op social media en deel dit met je kennissenkring. Plaats bij je Facebook
berichten ook altijd een foto. Berichten met foto’s worden in het algemeen beter gelezen. Vergeet er niet
gevonden enhoe
allerlei
extra zich
informatie!
bijhebt
te vermelden
mensen
aan kunnen melden. Houd je berichten kort en roep mensen letterlijk
op tot actie. Ook twitter kan je gebruiken om je klus te promoten. Gebruik de hashtag #nldoet.

• Op de site www.egelopvang.nl vind je egelopvangcentra in de buurt, tips wat te doen als je een verzwakte egel

ANDERE
EXTRADIEREN
TIP!
Er zijn
natuurlijk
veel meer
dieren
die een veiligom
plekje
vinden
en
Benader
een nog
bekende
buurtof stadsgenoot
meekunnen
te helpen
metinjejullie
klus.tuin,
Dit denk
zorgt aan
voorvleermuizen
extra aandacht
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de ook
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Dichterbij de
voordoorslag
downloads
handleiding
van de pers
enopkan
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omeen
mee
te helpen.voor het bouwen van
een beestentoren, een brochure Biodiversiteit in tuin en plantsoen of informatie over vleermuizen in jullie tuin.
Raadpleeg de website van de zoogdiervereniging voor diverse brochures over zoogdieren in je tuin.

Bronvermelding foto's: Vlinder: Paul van Eerd / Insectenhotel: Springzaad
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