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Samen zorg dragen voor Gods schepping. Dat is waar A Rocha 
voor staat. Dat geven we heel praktisch vorm door met groepen 
natuurgebieden in Nederland te beheren. Of door kerken te 
adviseren op het gebied van ecologisch beheer van hun gebouw, 
tuin en land.  Dat doen we ook als we met elkaar nadenken over 
de Bijbelse opdracht om de aarde tot bloei te brengen. En door 
activiteiten te organiseren om plastic afval op te ruimen, of als 
we ons gewoon verwonderen over de bloemenpracht tijdens de 
natuurweek op Landgoed Slangenburg in de Achterhoek.

In 2018 zagen we hoe de bedreigde zwarte sterns weer 
terugkeerden om te nestelen op de vlotjes die A Rocha Zwolle had 
neergelegd in de uiterwaarden. We oogstten een grote moestuin 
aan het randje van Amerongen, die we in beheer kregen van het 
Zendingsdiaconessenhuis. Met behulp van donaties en fondsen 
gingen verschillende kerken aan de slag met het programma Hart 
voor de Schepping.

In september maakte ik zelf voor het eerst kennis met Schor Alteklein, 
waar A Rocha Zeeland werkt. Wat een natuur-pareltje! Terwijl we aan 
het hooien waren, zodat het gebied geschikt blijft voor de verschillende 
soorten orchideeën, hoorden we een cetti’s zanger zingen.  
Na afloop plaatsten we zelfgemaakte bordjes – waarmee we 
bezoekers namens A Rocha welkom heten. Ben je er een keer in 
de buurt, ga op de dijk zitten en geniet van alle vogelgeluiden en het 
uitzicht over dit prachtige buitendijkse gebied. 

Embert Messelink

Directeur
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A Rocha is een christelijke 
natuurbeweging die wereldwijd 
werkt in 20 landen, waaronder 
Nederland. Onze diepste 
motivatie om ons in te zetten 
voor natuurbehoud is onze 
Schepper. We geloven dat 
alles wat leeft, groeit en bloeit, 
allereerst bestaat voor Hem. 
Hij heeft de zorg voor de aarde 
aan mensen toevertrouwd. Een 
goede omgang met planten en 
dieren is daarom een normaal 
onderdeel van het christelijke 
leven. 

Het christelijke leven omvat 
liefde voor God, medemens en 
schepping. In ons leven met 
Jezus klinkt de Bijbelse hoop 
door die er voor de schepping 
is: God houdt Zijn aarde in stand 
en herstelt wat verstoord en 
ontwricht is. We dragen dit 
uit door tijd te nemen voor de 
mensen om ons heen. We vieren 
met dankbaarheid het goede 
in de schepping en zetten ons 
samen in voor natuurbehoud. 

Zorg voor de schepping begint 
dichtbij huis. Een groene 
buurt, waar bewoners samen 
de wilgen knotten en weten 
wat er leeft, groeit en bloeit. 
Een kerktuin met nestkasten 
voor vogels, die jaarlijks door 
de kerkelijke gemeente in 
samenwerking met een expert 
worden gecontroleerd. Een 
natuurgebied aan de rand van 
stad of dorp waar bewoners 
samen zorg voor dragen. Natuur 
begint heel dichtbij en is ook 

daar waardevol: de biodiversiteit 
in en rond dorp en stad is vaak 
groter dan op het platteland. 
A Rocha Nederland zet zich in 
voor die lokale natuur. Dat doen 
we door vrijwilligers bijeen te 
brengen via activiteiten. Meestal 
gebeurt dat in lokale groepen, 
die een eigen natuurgebied of 
project beheren. Maar ook met 
natuurweken, themadagen en 
netwerkbijeenkomsten.  

Vanuit ons geloof voelen we ons 
betrokken bij de samenleving. 
We zien de waarde van de par-
ticipatiesamenleving en geven 
daar vorm aan. Natuur is niet 

‘WE VIEREN HET GOEDE  

IN DE SCHEPPING EN  

ZETTEN ONS SAMEN IN 

VOOR NATUURBEHOUD.’

van de overheid of van natuu-
rorganisaties alleen. Natuur 
is van ons allemaal, we leven 
erin en ervan. Dat besef maakt 
ons betrokken. Daarom willen 
we graag mee onderhouden 
onderzoeken en beschermen. 
Door onze inzet geven we ge-
stalte aan lokaal (mede)eige-
naarschap van gebieden. 

Al doende maken we mensen 
enthousiast. Iedereen – jong 
en oud, met en zonder groene 
vingers, Nederlanders en 
nieuwe Nederlanders, christen 
en atheïst - is welkom om 
mee te genieten, ontdekken, 

zorgen en beschermen. We 
denken samen graag na over 
het ‘waarom’ van zorgen voor 
de schepping. Voor een goed 
gesprek daarover nemen we 
gerust wat extra tijd.
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A Rocha Nederland maakt deel 
uit van een wereldwijde chris-
telijke beweging, die zich inzet 
voor onderzoek, bescherming 
en herstel van de biodiversiteit 
op aarde: A Rocha Internation-
aal. Op nationaal niveau zijn de 
twintig A Rocha organisaties 
onafhankelijk. Maar ze zijn  
verbonden door hun com-
mitment aan gedeelde uit-
gangspunten (hoofdstuk 3). 
Het resultaat is een interna-
tionaal herkenbare organi-
satie  met een  unieke, lokale  
expressie. Zo werkt A Rocha in 
Uganda aan de verbetering van 
drinkwaterkwaliteit en hers-
tel van wetlands, terwijl in de  
Verenigde Staten het accent ligt 
op promotie van stadstuinen 
en een duurzame levensstijl 
onder christenen. Onderling 
werken de nationale organi-
saties samen op het vlak van 
kennisuitwisseling, theo-logis-
che verdieping, toerusting en 
onderzoeksprogramma’s.

Zorg voor de schepping is 
een uitdagende opgave. 
Onze impact op de aarde is 
immers te groot, we brengen 
schade toe door onze levenss-
tijl. Door klimaatverandering 
en                   over- exploitatie staan 
ecosystemen onder zware 
druk. De gevolgen daarvan 
zijn vaak het grootste voor de 
armste mensen op aarde. Dat  
merken we rechtstreeks in onze  
contacten met A Rocha part-
ners in andere werelddelen. 
We willen zorg dragen voor 
onze verre naaste en voor 
natuurbehoud wereldwijd. 
Daarom committeren we ons 
om duurzaam te leven. Via ons  
klimaatprogramma Climate 
Stewards investeren we in  
internationale natuur- en kli-
maatprogramma’s om invulling 
te geven aan de verantwoor-
delijkheid die we ervaren. Een 
toenemend aantal christelijke 
organisaties is hierin partner en 
compenseert de CO2-uitstoot 
via Climate Stewards.
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COMMUNITY:  
We willen vanuit onze toewijding aan God en aan 
de hele schepping goede relaties opbouwen met 
de mensen om ons heen.

COÖPERATION:  
We werken samen met organisaties en 
individuen die met ons de zorg voor een 
duurzame wereld delen.

CONSERVATION:  
Onze activiteiten richten zich op bescherming 
en herstel van de natuur. Hierbij vinden we 
natuureducatie - voor jong en oud – belangrijk.

CROSS-CULTURAL:  
We waarderen en integreren de inzichten en 
vaardigheden van verschillende culturen in onze 
activiteiten. 

CHRISTIAN:  
De grondslag van alles wat we doen, is ons 
Bijbelse geloof in de levende God, die de wereld 
maakte en liefheeft, en de zorg over zijn 
schepping aan mensen heeft toevertrouwd.

De naam A Rocha is Portugees en 
betekent ‘de rots’. Het verwijst 
naar de locatie van het eerste 
natuurbeschermingscentrum 
in Portugal. Inmiddels werkt A 
Rocha in 20 landen wereldwijd. 
De vijf uitgangspunten van A 
Rocha zijn:
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EKO-scan voor kerktuinen

A Rocha lanceerde in 2018 het Ecologisch Kerk-
tuinen Onderzoek (EKO). Met deze online quicks-
can kan iedereen aan de slag om de beste kansen 
voor natuur rondom het eigen kerkgebouw snel 
in kaart te brengen. Door een aantal eenvoudige 
vragen kan A Rocha met behulp van ecologen be-
palen wat de beste kansen zijn voor natuur. Zit er 
een verbouwing van de kerk aan te komen? Dan 
is het wellicht mogelijk om eenvoudige voorzie-
ningen voor vleermuizen en gierzwaluwen mee 
te financieren. Ligt de kerk in de buurt van een 
natuurgebied? Dan kan de kerktuin de natuur-
waarden in dat gebied wellicht versterken. Kerk-
en die de EKO-scan invullen, krijgen binnen enkele 
weken een deskundig advies.

Coördinator Martine van Wolfswinkel:  ‘Deze scan 
is een hulpmiddel voor kerken die zorg voor Gods 
schepping rondom hun kerkgebouw zichtbaar 
willen vormgeven. Onze droom is dat er een 
netwerk van groene kerktuinen ontstaat.’

Vieze handen, schone stranden!

Op zaterdag 15 september deden acht A Rocha 
landen op vier continenten mee aan de World 
Cleanup Day. Groepen van A Rocha Nederland 
staken op zeven locaties – van Schiermonnikoog 
tot in Zeeland - de handen uit de mouwen. Van 
schoenen en touwen tot petflessen en sigaret-
tenpeuken: alles werd netjes verzameld. Vuil-
niszakken en emmers vol afval werden ingeleverd 
bij de lokale natuurorganisaties of gemeenten. 
Resultaat: vieze handen, maar schone stranden!

Zeldzame libel duikt op tijdens excursie

Tijdens een libellenexursie van A Rocha Deventer 
op de Gorsselse Heide fotografeerde Piet van Dijk 
op zaterdag 8 september 2018 een afwijkende 
heidelibel: de libel had veel geel op de vleugels. 
Hoewel dat onmiddellijk opviel, kon de libel ter pl-
ekke niet meteen op naam worden gebracht. De 
excursiegangers hielden het vooralsnog op een 
(gewone) bloedrode heidelibel. De waarnemer 
postte zijn waarneming met foto’s op waarne-
ming.nl. Admins van deze site wezen hem er 
vervolgens op dat het om een zeer zeldzame 
geelvlekheidelibel ging. Deze libel is in de wijde 
omgeving van de Gorsselse Heide de afgelopen 
jaren niet aangetroffen. De geelvlekheidelibel 
komt met sterk fluctuerende aantallen voor in 
Nederland. De laatste jaren worden er steeds 
minder gemeld. In 2017 was er zelfs geen enkele 
zekere waarneming.

Dorpsakker De Parel naar A Rocha

Het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen 
droeg dorpsakker De Parel over aan A Rocha. Bei-
de organisaties maakten dat tijdens het jaarlijkse 
oogstfeest op het project officieel bekend. Sinds 
2013 leidden de zusters diaconessen dorpsakker 
‘De Parel’: een ecologische moes– en pluktuin 
met een sociale functie aan de rand van Amer-
ongen. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
krijgen de mogelijkheid om in een beschutte en 
veilige omgeving vrijwilligerswerk te doen. Ze 
werken samen met buurtbewoners, waardoor 
hun sociale netwerk en kansen op werk groter 
worden. A Rocha krijgt  vanaf 1 januari 2019 de 
grond in bruikleen. Ook stellen de diaconessen de 
komende jaren nog financiën beschikbaar voor 
het project. 

https://www.arocha.nl/nl/hart-voor-de-schepping/ecologisch-kerktuinen-onderzoek/
https://www.arocha.nl/nl/hart-voor-de-schepping/ecologisch-kerktuinen-onderzoek/
https://www.arocha.nl/nl/hart-voor-de-schepping/ecologisch-kerktuinen-onderzoek/
https://waarneming.nl/waarneming/view/162287007
https://waarneming.nl/waarneming/view/162287007
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Koeien keren terug in Zwolse IJssel-uiterwaarden

In de uiterwaarden van de IJssel horen koeien 
te grazen, vond A Rocha Zwolle. Schilder Jan 
Voerman schilderde de IJssel-uiterwaarden 
al met prachtige wolkenluchten, eindeloze 
vergezichten en… koeien. Maar sinds het 
project Ruimte voor de Rivier waren de koeien 
verdwenen. In 2018 keerden ze terug: tien 
roodbonte Hereford-koeien. A Rocha nam 
daarvoor het initiatief, in samenwerking met het 
lokale biologische boerenbedrijf Uw Stadsboer. 
Wim Eikelboom van A Rocha Zwolle: ‘Het 
beroemde IJssellandschap van kunstschilder 
Jan Voerman is er weer’. Vijftig enthousiaste 
Zwollenaren en buurtbewoners waren daar 
zaterdag getuige van, bezochten en passant ook 
nog de beverburcht in het gebied en verzamelden 
drie vuilniszakken zwerfvuil. De uiterwaarden zijn 
eigendom van Rijkswaterstaat. A Rocha werkt er 
dit jaar aan natuurbeheer, organiseert excursies 
en onderzoekt de vegetatie en de broedvogels.

Snijden in de Nachtwacht

In een persoonlijke hartenkreet stelde 
Amersfoorter Koos van Noppen in 2018 
prangende vragen aan geloofsgenoten. 
Waarom onderscheiden christenen zich niet 
als het gaat om zorg voor de schepping? Van 
Noppen is actief voor de Amersfoortse groep 
van A Rocha en is met zijn vrouw betrokken bij 
verschillende lokale, groene initiatieven. Hij koos 
ervoor om via de site van A Rocha zijn pamflet 
‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ openbaar 
te maken. Van Noppen stuurde het pamflet aan 
enkele honderden predikanten/voorgangers uit 
verschillende kerkverbanden in Nederland en 
naar alle synodeleden van de Protestantse Kerk in 
Nederland, met het verzoek om het in hun eigen 
netwerk te verspreiden en te bespreken. ‘Snijden 
in de Nachtwacht’ is sindsdien een veelbesproken 
pamflet, waarover de auteur tientallen keren in 
kerken heeft gesproken. 

Vrijwilligers naar Les Courmettes

In april / mei 2018 bezocht een groep Nederlandse 
vrijwilligers het  Franse A Rocha centrum Les 
Courmettes bij Nice. Tijdens deze Nederlandse 
week zetten ze zich in voor praktische klussen op 
en rond het centrum. Ook waren er educatieve 
activiteiten rondom het werk van de imker, 
lokaal geproduceerde geitenkaas en de visie van  
A Rocha als christelijke natuurbeweging. 

Natuurweek op Landgoed Slangenburg

De A Rocha Natuurweek verkaste in 2018 van het 
Sallandse Eerde naar de Gelderse Achterhoek. 
Kronkelende beekjes, landgoederen, boerderijen 
en stokoude bomen waren het decor voor de 
natuurweek van deze zomer. De groep werkte 
aan natuurbeheer rond Landgoed Slangenburg. 
Hier troffen ze een landschap met orchideeën, 
blauwgrasland, boomkikkers en andere 
amfibieën. Vijf ochtenden staken de deelnemers  
de handen uit de mouwen op deze prachtige 
natuurterreinen.

Natuurboer blij met inzet A Rocha

A Rocha ondersteunt boeren die hart voor de 
schepping hebben. Eind januari 2018 was er 
een prachtige natuurwerkdag op het erf van 
Jeroen en Gusta van der Kooij, het biologisch 
melkveebedrijf Rust-hoff in Maasland. Jeroen is 
een natuurboer in hart en nieren. Hij pacht veel 
grond van Natuurmonumenten, maar geeft ook 
op zijn eigen grond de natuur alle ruimte. Een 
groep uit de omgeving is met A Rocha aan de slag 
gegaan: onder andere wilgen knotten en wilgen 
en fruitbomen aanplanten. In de stal maakte de 
groep kennis met het melkvee, de onvolprezen 
Blaarkoppen. Tijdens de koffie gaf Jeroen uitleg 
over uit hoe zijn bedrijf er uitziet en hoe hij stap 
voor stap een biologische boer is geworden. 
Jeroen heeft volop ideeën: bloemrijke bermen 
langs de oprijlaan, een bijenstal, de boomgaard 
uitbreiden en directe verkoop aan burgers van 
biovlees en biomelk. A Rocha ondersteunt hem 
met vrijwilligers en gerichte adviezen.

GELO
VEN
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Conferentie A Rocha Internationaal

In de eerste week van juni kwamen vertegen-
woordigers van alle A Rocha partners bij elkaar 
in Portugal, het geboorteland van de organisatie. 
Deze internationale conferentie had als doel 
om de internationale structuur van A Rocha 
te evalueren. Voorzitter Harm Schoten en 
secretaris Albert de Jong waren er namens A 
Rocha Nederland bij. De sessies in deze midweek 
resulteerden in een voorstel om een werkgroep 
te vormen die A Rocha Internationaal zal 
adviseren over de herstructurering. Waardevolle 
netwerkmomenten werden afgewisseld met 
Bijbelstudies, muziek en een heuse ‘nurdle hunt’ 
op het strand bij Sintra. We compenseerden de 
CO2 van de vluchten via Climate Stewards.

 

Waterfilters in Uganda

Donaties aan het klimaatprogramma Climate 
Stewards werden in 2018 gebruikt voor 
projecten in Ghana, Uganda en Mexico. Partner 
A Rocha Uganda heeft een succesvol project 
met waterfilters. Een filter kan per dag 80 liter 
ontdoen van 99% van de ziekteverwekkers. 
Eerder geïnstalleerde filters zorgen bovendien 
voor een daling in het brandstofgebruik van 87%. 
Een onvoorzien voordeel kwam aan het licht bij 
een rondvraag. Toen water nog gekookt moest 
worden kregen alleen kleine kinderen en ouderen 
dat water. Met de waterfilter is er genoeg schoon 
water voor het hele gezin.

Samenwerking met Compassion

Climate Stewards is het klimaatprogramma van 
A Rocha. We inspireren individuen, organisaties 
en bedrijven om hun ecologische voetafdruk te 
verkleinen en CO2-uitstoot te compenseren. Eén 
van die organisaties is Compassion Nederland, 
waarmee we in 2018 zijn gaan samenwerken. 
Compassion is druk aan het verduurzamen en 
compenseert nu de onvermijdelijke CO2-uitstoot 
van het energieverbruik van het kantoor en vlieg‐ 
en autokilometers. 

Agrobosbouw in Mexico

Scolel’te in Mexico, partner van het klimaat-
programma Climate Stewards, steunt al geruime 
tijd kleine boeren met agrobosbouw. Jerónimo 
Gómez Pérez (foto) doet sinds 1997 mee met 
het project en beheert 1,5 hectare grond. Op de 
andere foto zie je een iets oudere Jerónimo bij 
dezelfde Guanacastle boom, die in 6 jaar tijd 55 
centimeter in diameter is gegroeid.
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A Rocha sprak in 2018 
337 keer voor kerken en                 
conferenties over geloof en 
zorg voor de schepping. Het 
publiek bestond in totaal uit 
bijna 30.000 mensen.

A Rocha was betrokken 
bij het natuurbeheer op 
211.858 hectare natuurge-
bied. A Rocha gaf advies, 
werkte mee aan prak-
tisch natuurbeheer en had  
verantwoordelijkheden op 
het vlak van monitoring van 
dier- en plantensoorten.

A Rocha werkte aan  
monitoring, bescherming 
en herstel van 207 dier- en  
plantensoorten die op de Rode 
Lijst van bedreigde soorten 
staan van de International  
Union for Conservation of  
Nature staan.

5. CIJFERS A ROCHA  
WERELDWIJD 

A Rocha bood onderdak aan 
bijna 4500 vrijwilligers en 
gasten in de veldstudiecen-
tra in Canada, Tsjechië, 
Frankrijk, India, Kenia, Nieuw 
Zeeland en Portugal. 

Climate Stewards kon 4.500 
ton CO2 compenseren via 
partner-organisaties in 
Uganda, Mexico en Ghana.

Met fondsen van Climate 
Stewards was A Rocha 
Uganda in staat om 375  
biosand waterfilters te  
installeren, inclusief training 
en begeleiding bij gebruik. 

16

‘A Rocha bood 
onderdak aan  
bijna 4500  
vrijwilligers en gasten  
in veldstudiecentra 
wereldwijd.’
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Toelichting op staat van baten en lasten

Toelichting baten:

1. De schenkingen aan A Rocha bestaan 
uit donaties, notarieel vastgelegde 
schenkingen, bedrijfsschenkingen en 
collectes. Het totaal aan schenkingen 
ligt 8.000 euro hoger dan in 2017. 
Deze groei is vooral te danken aan 
(eenmalige) donaties. Daarnaast 
laten collectes een bescheiden groei 
zien. Mede dankzij deze positieve 
ontwikkelingen, heeft A Rocha het 
jaar afgesloten met een batig saldo 
van ruim 3.000 euro.

2. De inkomsten voor projecten liggen 
fors hoger. Voor het eerst zijn ook de 
inkomsten van het klimaatprogramma 
Climate Stewards in deze cijfers 
ondergebracht. Verder zijn er met 
succes fondsen geworven voor een 
project op een biologische boerderij en 
waren er twee natuurweken, een in 
het binnen- en een in het buitenland. 

Toelichting lasten:

1. A Rocha heeft alle lasten onderver-
deeld in 6 programma’s die re-
chtstreeks onder de doelstelling van A 
Rocha vallen: natuurwerkweek, lokale 
groepen, Climate Stewards, stages/
vrijwilligers buitenland, forum A Ro-
cha Internationaal en Hart voor de 
Schepping. Daarnaast zijn er de pos-
ten ‘werving baten’ en ‘beheer en ad-
ministratie’. Deze posten zijn onder-
steunend aan de doelstelling van A 
Rocha. Deze twee posten vormen 
samen de ‘overhead’.

2. De grootste fluctuaties zijn zichtbaar 
bij Hart voor de Schepping, dat in 2018 
een nieuw projectjaar inging. Ook de 
lokale groepen springen er uit door 
succesvolle projectfondsenwerving. 
Verder valt op het hoge bedrag bij 
de natuurwerkweek (twee weken 
georganiseerd in plaats van een) 
en de positieve ontwikkeling bij 
Climate Stewards: verder groei 
van particulieren en organisaties 
die hun CO2 via Climate Stewards 
compenseren.

3. Salaris directeur: in 2017 bedroeg het 
salaris van de directeur van A Rocha 
20.271 euro bruto voor een halftime 
dienstverband (18 uur per week).

6. FINANCIEEL VERSLAG  
A ROCHA NEDERLAND 
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Conclusie:

A Rocha heeft het jaar 2018 afgesloten met 
een positief saldo van ruim 3000 euro. Dat 
bedrag wordt toegevoegd aan het vermogen 
van de stichting. De financiële situatie van 
A Rocha is stabiel, maar aan de kwetsbare 
kant – het eigen vermogen heeft nog niet de 
gewenste omvang. Een robuustere stroom 
van inkomsten is nodig voor de komende 
jaren om de inkomsten en uitgaven met 
elkaar in evenwicht te houden.

De overhead van A Rocha is zeer beperkt: 
91 procent van het totaal aan baten is 
besteed aan de doelstelling. De kosten van 
de fondsenwerving bedragen 8 procent 
van de totale baten van de fondsenwerving. 
De kosten van beheer en administratie 
liggen op 2 procent van de totale lasten. 
Dit alles is mogelijk door een beperkte 
werkorganisatie met een halftime directeur. 
Veel ondersteunende taken worden door 
vrijwilligers uitgevoerd. 

Desgewenst kan de volledige jaarrekening 
bij de Stichting A Rocha Nederland worden 
opgevraagd via nederland@arocha.org.

Balans per 31 december 2018 2017

Activa
Vlottende activa  

€ 71.499
 
€ 66.212liquide middelen

Totaal € 71.499 € 66.212

Passiva
Eigen Vermogen € 68.839 € 60.967

Kortlopende schulden/overlopende passiva € 2.660 € 5.245

Totaal € 71.499 € 66.212

mailto:nederland@arocha.org
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Colofon  
 
         website: www.arocha.nl

         twitter: @ARochaNL

         facebook: A Rocha Nederland

Stichting A Rocha Nederland  
Leonorestraat 11  
3816 SR Amersfoort 

Tel. 033-4726722  

Email: nederland@arocha.org 

Kamer van Koophandel Amersfoort: 32095673  
 
Bankrekening A Rocha:  
Stichting A Rocha Nederland, Amersfoort.  
IBAN: NL45 TRIO 2000 6140 43

Bankrekening Climate Stewards:  
Climatestewards.nl, Amersfoort.  
IBAN: NL96 TRIO 0379 2160 27

Bestuur  
Harm Schoten (voorzitter)  
Albert de Jong (secretaris)  
Thijs Jan van der Leij (scheidend penningmeester, tot september 2018)  
Age Fennema (penningmeester vanaf september 2018)

Directie  
Embert Messelink 

Climate Stewards  
Bert van der Woerd 
Veraniek Veldstra

EVS (vrijwilligers buitenland)  
Lieske de Wilde

Hart voor de schepping 
Martine van Wolfswinkel

Fotografie 
A Rocha, A Rocha Internationaal, A Rocha Zwolle,  
Rogier Bos, Xander de Rooij, Buiten-Beeld.

Lokale groepen  
Gelderse Poort (Arnhem): gelderse.poort@arocha.org 
Heuvelrug (Veenendaal): heuvelrug@arocha.org 
Amersfoort: amersfoort@arocha.org 
Deventer: deventer@arocha.org 
Groene Hart (Gouda): groene.hart@arocha.org 
Zeeland: zeeland@arocha.org 
Zwolle: zwolle@arocha.org 
Assen: assen@arocha.org 
Enschede: enschede@arocha.org 
Ede-Bennekom: bennekom@arocha.org 
Den Haag: denhaag@arocha.org 
Altena:  altena@arocha.org 
Haarlem: haarlem@arocha.org 
Amerongen: dorpsakker.deparel@arocha.org

Comité van Aanbeveling  
Wouter van Dieren, Club van Rome  
Reinier van den Berg, weerman / meteoroloog  
Stefan Paas, hoogleraar missiologie  
Bob Goudzwaard, econoom  
Dick Stellingwerf, oud-kamerlid ChristenUnie  
Edith Schouten, auteur / natuurliefhebber  
Edward de Kam, directeur Youth for Christ Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika  
Jan Huijgen, plattelandsondernemer Eemlandhoeve / filosoof  
Wim Rietkerk, l’Abri Nederland  
Arie van der Veer, Evangelische Omroep  
Leonard Geluk, voorzitter bestuur De Haagse Hogeschool 
Jeroen Sytsma, gereformeerd predikant Zwolle  
Anastasia Kellermann, duurzaamheidsadviseur 2Lead4us 
Martine Vonk, Lector ethiek en technologie Saxion

http://www.arocha.nl
https://twitter.com/ARochaNL
http://www.facebook.nl/arochanederland
mailto:nederland%40arocha.org%20?subject=
http://www.climatestewards.nl
mailto:gelderse.poort%40arocha.org?subject=
mailto:heuvelrug%40arocha.org?subject=
mailto:amersfoort%40arocha.org?subject=
mailto:deventer%40arocha.org?subject=
mailto:groene.hart%40arocha.org?subject=
mailto:zeeland%40arocha.org?subject=
mailto:zwolle%40arocha.org?subject=
mailto:assen%40arocha.org?subject=
mailto:enschede%40arocha.org?subject=
mailto:bennekom%40arocha.org?subject=
mailto:denhaag%40arocha.org?subject=
mailto:altena%40arocha.org?subject=
mailto:haarlem%40arocha.org?subject=
mailto:dorpsakker.deparel%40arocha.org?subject=
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  Naam  Stichting A Rocha Nederland

  Adres   Leonorestraat 11 
  3816 SR Amersfoort

  Telefoon  033 472 67 22

  E-mail  nederland@arocha.org 
  Websites  http://www.arocha.nl

 http://www.climatestewards.nl
 http://www.facebook.nl/arochanederland
 https://twitter.com/ARochaNL

  Jaar van oprichting in NL  2003
  KvK  32095673

  Bankrekeningnummer  NL45 TRIO 2000 6140 43 (A Rocha Nederland 
 NL96 TRIO 0379 2160 27 (Climate Stewards)

  Aantal vrijwilligers  100

  Aantal donateurs  500

  Aantal lokale groepen  14

  Samenvatting Stichtingsgegevens A Rocha Nederland

mailto:nederland@arocha.org
http://www.arocha.org/nl-nl/
http://www.climatestewards.nl
http://www.facebook.nl/arochanederland
https://twitter.com/ARochaNL

