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Steun A RochaSteun A Rocha
Wil je Wil je groen geloven groen geloven ook in praktijk brengen? Doe dat dan ook in praktijk brengen? Doe dat dan 
samen met A Rocha en zet je in voor natuurbehoud. Zowel samen met A Rocha en zet je in voor natuurbehoud. Zowel 
lokaal als internationaal. Wat je ook doet, het heeft impact!lokaal als internationaal. Wat je ook doet, het heeft impact!

• • bid voor ons werkbid voor ons werk
• • geef een gift bijvoorbeeld via de Givt-appgeef een gift bijvoorbeeld via de Givt-app
• • word donateur voor minimaal 25 euro per jaarword donateur voor minimaal 25 euro per jaar
• • zet je in als vrijwilliger bij een werkgroep in de buurtzet je in als vrijwilliger bij een werkgroep in de buurt
• • nodig een spreker uit in je kerknodig een spreker uit in je kerk
• • doe de eco-scan met je kerkdoe de eco-scan met je kerk
• • compenseer via Climate Stewardscompenseer via Climate Stewards

Donateur worden? Maak 25 euro over op Donateur worden? Maak 25 euro over op 
 IBAN NL45 TRIO 2000 6140 43 tnv Stichting A Rocha NL,  IBAN NL45 TRIO 2000 6140 43 tnv Stichting A Rocha NL, 
ovv je adresgegevens en 'nieuwe donateur'. Je ontvangt een ovv je adresgegevens en 'nieuwe donateur'. Je ontvangt een 
welkomst pakketje en onze nieuwsbrieven.welkomst pakketje en onze nieuwsbrieven.

        Wij zijn A Rocha
Een beweging van christenen die zich wereldwijd inzet 
voor natuurbehoud en duurzaam leven. In Nederland 
werken we met lokale groepen aan natuurbehoud en 
-ontwikkeling. Onze diepste motivatie is de Schepper, 

die al het leven met liefde heeft gemaakt en die de 
aarde aan de zorg van mensen heeft toe vertrouwd. Wij 
gaan voor verwonderen, zorgen en beschermen. Onze 

missie is groen geloven  groen geloven heel gewoon te maken.

Kort nieuws
Facebookgroep Facebookgroep 
A Rocha vrijwilligers A Rocha vrijwilligers 
Wist je dat er een facebookgroep 
speciaal voor A Rocha vrijwilligers 
is: A Rocha ambassadeurs. Met 
het laatste nieuws, inspirerende 
blogs, mooie verhalen en foto’s. 
Maar vooral ook bedoeld om 
onderling berichten te delen 
zoals een verslag van een 
geslaagde activiteit of mooie 
foto’s van de plek waar A Rocha 
actief is. Zo kunnen we elkaar 
bemoedigen en inspireren! Als je 
geregeld actief bent voor 
A Rocha, kun je je bij deze groep 
aanmelden. 

Nieuwe vormgevingNieuwe vormgeving
Misschien was het je al 
opgevallen, maar deze 
nieuwsbrief heeft een nieuw 
jasje! Help ook mee om A Rocha 
bij meer mensen onder de 
aandacht te brengen en laat de 
nieuwsbrief bijvoorbeeld eens 
achter in je kerk. Wil je meer 
exemplaren ontvangen om uit 
te delen? Vraag ze dan aan via 
nederland@arocha.org

De coronacrisis confronteerde ons plotseling en hard 
met onze kwetsbaarheid. Dat is heftig. Gek genoeg 
zijn we aan die andere crises meer gewend geraakt: 
de milieucrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis. 
Hoewel ze misschien nog veel bedreigender zijn, 
liggen we er minder wakker van. Fijn stof is een 
bedreiging voor mensen, het tast onze gezondheid 
aan. In gebieden met veel uitstoot door intensieve 
veehouderij of snelwegen leven mensen korter. 
Klimaatverandering raakt mensen in arme landen 
hard. De biodiversiteitscrisis betekent dat meer 
soorten uitsterven, iets wat ook het leven van mensen 
kwetsbaarder maakt.

Al deze crises voltrekken zich niet plotseling en hard, 
maar stap voor stap, gestaag, al tientallen jaren. We 
weten het en we zien het. Maar deze crises zijn zo 
vervlochten met onze manier van leven, dat we ze 
makkelijker accepteren. Bovendien raken de gevolgen 
ons vaak nog niet direct. Het is een uitdaging om 
voldoende draagvlak te vinden voor vergaande en 
noodzakelijke maatregelen. Het verschil met de 
aanpak van de coronacrisis is groot.

Psalm 104, mijn favoriete psalm, geeft waardevolle 
inzichten over natuur en crisis. Op het eerste gezicht 
lijkt er helemaal geen sprake van een crisis in de 
psalm. Het is een groot lofl ied, de dichter ziet overal 
Gods hand in de schepping. Maar: de dichter leefde in 
een landbouwsamenleving. Het kan niet anders of ook 
hij moet grote crises hebben meegemaakt. Mensen 
leefden in zijn tijd in directe afhankelijkheid van wat 
het land opbracht. In tijden van langdurige droogte 
was er honger en dood. Je moest soms vechten tegen 
de natuur om je oogst veilig te stellen. Denk aan de 
sprinkhanenplaag die de afgelopen maanden delen 
van Afrika teisterde. Mooie natuur, die sprinkhanen… 
Ze vreten je oogst op!

Het bijzondere van deze psalm is dat de dichter 
aan zijn persoonlijke kwetsbaarheid voorbijziet. 
Zijn vertrekpunt is dat God centraal staat. Heel de 
schepping is er in eerste instantie voor Hem: Hij geniet 
ervan, zijn zorgende hand is in alle dingen, dieren en 
processen zichtbaar. Deze dichter zet niet zijn eigen 
belangen en welzijn centraal, maar God. ‘Laat de Heer 
zich verheugen in zijn werken.’ Maar natuurlijk blijft het 
plezier in de schepping niet alleen aan Gods kant. De 
psalmdichter stemt daar in iedere regel mee in. Het is 
zijn lofl ied, hij verwondert zich en geniet mee.

Welke crisis zich ook voordoet, dat vertrekpunt nemen 
we als A Rocha graag over. Op de pagina hiernaast 
schrijven we: ‘Onze diepste motivatie is de Schepper.’ De 
dichter van psalm 104 zou er van harte mee instemmen.

En toen zaten we dit voorjaar midden in de coronacrisis. Ook als A Rocha. Veel landelijke en En toen zaten we dit voorjaar midden in de coronacrisis. Ook als A Rocha. Veel landelijke en 
internationale activiteiten werden geschrapt, ook lokale groepen organiseerden de afgelopen internationale activiteiten werden geschrapt, ook lokale groepen organiseerden de afgelopen 

maanden geen natuurwerkdagen en excursies. Maar nog veel erger: om ons heen werden mensen maanden geen natuurwerkdagen en excursies. Maar nog veel erger: om ons heen werden mensen 
ziek, er stierven mensen, inkomens vielen weg, zorgpersoneel raakte overbelast.ziek, er stierven mensen, inkomens vielen weg, zorgpersoneel raakte overbelast.

NATUUR EN CRISIS

Embert MesselinkEmbert Messelink
directeur A Rocha Nederlanddirecteur A Rocha Nederland
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        Wij zijn A Rocha

Help je ook mee om Nederland een beetje schoner te 
maken? Op 19 september gaan we zwerfvuil opruimen 
op straten, pleinen, parken, parkeerterreinen, langs 
rivieren en in de natuur. Je kunt je aanmelden als groep 
of als individu. We hopen op zoveel mogelijk plekken 
met zoveel mogelijk mensen aan de slag te gaan! 
Doe je ook mee? Meld je aan via nederland@arocha.org

 19 sept:  Oogstfeest Dorpsakker De Parel

 7 nov: Landelijke natuurwerkdag

19 sept19 sept
World Cleanup Day World Cleanup Day 

GROEN LICHTGROEN LICHT
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Het liefst is Niels de Zwarte er als ecoloog vroeg 
bij. Nog voor er plannen worden gemaakt voor 
stadsuitbreiding of –vernieuwing, voor sloop en bouw. 
‘Ik merkte dat er vaak negatief over natuurwaarden 
werd geschreven. Dan stond er in de krant: “Vleermuis 
legt bouw stil”. Of: “Steenuil vertraagt plannen”. 
De dieren hebben het altijd gedaan. Terwijl ik dacht: 
die projectontwikkelaars hebben liggen slapen! Als je 
stadsnatuur belangrijk vindt, moet je er al in de eerste 
fase van projecten over nadenken. In een collectief 
van Rotterdamse architecten,ontwerpers en ecologen 
is het plan ontstaan een boek te schrijven. Het werd 
een inspiratieboek: Stadsnatuur Maken. We hebben 
voorbeelden uit heel West-Europa verzameld waarin 
het wel goed is gegaan. En we hebben onze visie 
opgeschreven. Hoe natuur en stad samen kunnen 
gaan. Een boek dus voor ontwerpers, architecten 
en beleidsmakers.’

Dat boek is er nu een paar jaar. Helpt het?Dat boek is er nu een paar jaar. Helpt het?
‘Het is echt een pioniersboek geweest. Er wordt 
intussen nog breder gedacht: ook sociale aspecten en 
duurzaamheid worden meegenomen. Ik vind het heel 
hoopgevend dat architecten steeds vaker meedenken: 
ze willen echt iets moois maken. Niet alleen maar een 
nestkast tegen de muur, maar integratie van natuur 
en bouw. Dat zie ik in steeds meer nieuwbouw terug.’

Ben je in de loop van de jaren optimistischer over Ben je in de loop van de jaren optimistischer over 
stadsnatuur geworden of bezorgder?stadsnatuur geworden of bezorgder?
‘Ik ben er iets bezorgder om geworden. Dat komt 
simpelweg doordat populaties van verschillende 
stadsvogels zich negatief ontwikkelen. Terwijl wij 
steeds meer stedelijk gebied krijgen, je zou dus een 
toename verwachten. We doen iets niet goed. Vogels 
als spreeuwen en huismussen zitten tegen de kritische 
ondergrens aan van wat ze nodig hebben: misschien 
voedsel, of nestgelegenheid, of schuilgelegenheid.

Hoe belangrijk is stadsnatuur?Hoe belangrijk is stadsnatuur?
‘Wat mij betreft heel belangrijk. Natuur heeft 
intrinsieke waarde, ook in de stad. Bovendien woont 
het grootste deel van de mensen in de stad. Ik wil ook 
heel graag jongeren/kinderen in contact brengen met 
groen. Daar wordt kiem gelegd voor beschermen en 
koesteren wat er is. Bovendien is de volksgezondheid 
een goed argument voor groen in de stad. Het is 
gewoon goed voor je psyche. Uit onderzoek blijkt dat 
tien bomen in een straat al aantoonbaar eff ect hebben 
op het voorkomen van depressie. Als ziekenhuizen 
groene daken hebben, is de verblijfsduur van patiënten 
korter en kan de pijnstilling omlaag.’ Maar in de stad 
spelen ook heel veel andere belangen. 

Hoe bescherm je stadsnatuur als er zoveel andereHoe bescherm je stadsnatuur als er zoveel andere
dingen belangrijk zijn?dingen belangrijk zijn?
‘Inderdaad, de druk op elk stukje groen wordt alleen 
maar groter. Daar moet je dus echt voor vechten. 
Festivals in het stadspark? Denk dan wel na over de 
impact op de natuur! Een verlicht hardlooprondje in 
het Kralingse bos? Maar dat is een van de weinige 
plekken waar het nog echt donker is voor allerlei 
nachtactieve dieren. Als bureau steken we heel veel 
tijd in beïnvloeding. En ja, ook in tegengas geven. Er 
gaat geen week voorbij zonder geïrriteerde mails. Ik 
merk bij stadsnatuur sterk dat alles van waarde echt 
weerloos is.’

Alles van waarde is weerloos. Leg dat eens uit?Alles van waarde is weerloos. Leg dat eens uit?
‘Het draait altijd om de economische vraag. Wat is een 
soort, een gebied waard? Wat is een landje met wat 
grutto’s waard? Laten we iets tegenhouden door die 
ene weidevogel? Ik merk het ook in mijn persoonlijke 
leven. Onze dochter Vera is meervoudig gehandicapt 
vanaf haar geboorte. Het afgelopen jaar ben ik 38 keer 
met haar bij therapeuten en ziekenhuizen geweest. 
Ook dan voel je soms dat mensen zich afvragen: is 
dat de moeite waard? Moet je dit wel blijven doen? Het 
is mijn keus om te vechten voor wat van waarde en 
weerloos is. Vera betekent evenveel voor ons als onze 
andere dochter. Het is gewoon ons kind, met haar 
blijdschap, vrolijkheid en moeilijkheden. We accepteren 
dat zij is wie ze is en richten zo goed mogelijk ons leven 
daarnaar in. Ik zie een duidelijke parallel tussen onze 
inzet voor haar leven en mijn werk om stadsnatuur te 
beschermen en te behouden.’

‘STADSNATUUR:
 GOED VOOR JE GEZONDHEID!’

INTERVIEW

Een groen dak voor insecten, behoud van vleermuizen in het stadspark of bescherming van Een groen dak voor insecten, behoud van vleermuizen in het stadspark of bescherming van 
spreeuwen die in huizen nestelen. Voor Niels de Zwarte (43) is het dagelijks werk. Als stadsecoloogspreeuwen die in huizen nestelen. Voor Niels de Zwarte (43) is het dagelijks werk. Als stadsecoloog

 in Rotterdam vecht hij elke week voor het behoud van parkjes, plek voor vleermuizen, mussen en merels.  in Rotterdam vecht hij elke week voor het behoud van parkjes, plek voor vleermuizen, mussen en merels. 
‘Stadsnatuur is goed voor de volksgezondheid.’‘Stadsnatuur is goed voor de volksgezondheid.’

A Rocha en stadsnatuurA Rocha en stadsnatuur

Verschillende A Rocha groepen Verschillende A Rocha groepen 
zetten zich in voor stadsnatuur zetten zich in voor stadsnatuur 
of natuur in het buitengebied of natuur in het buitengebied 
van steden. Kijk eens op van steden. Kijk eens op 
www.arocha.nl. Je vindt er veel www.arocha.nl. Je vindt er veel 
meer informatie over onze meer informatie over onze 
lokale groepen en de gebieden lokale groepen en de gebieden 
waar ze actief zijn.waar ze actief zijn.

Ben je buiten je werk ook zo groen?Ben je buiten je werk ook zo groen?
‘Ja. Ik ging me rond mijn zestiende sterk verdiepen 
in geloof en duurzaamheid. Ik realiseerde me steeds 
meer dat God de Schepper is van alles wat er leeft 
en groeit. In die tijd werd ik ook vegetariër. In de kerk 
werd ik wel eens aangezien voor een linkse activist. 
Dat is overigens grotendeels verdwenen, wat dat 
betreft zijn kerken op de goede weg! Wij kerken nu 
een aantal jaren bij een doopsgezinde gemeente. Ik 
zit daar in de werkgroep duurzaamheid. We bemoeien 
ons met van alles: de koffi  e die we drinken, aandacht 
voor de schepping in de vastentijd, iets vertellen 
over stadsnatuur tijdens de kindernevendiensten, 
noem maar op. Het gebouw waar we kerken is een 
monument: helaas mogen er geen zonnepanelen op 
en kan er geen nestkast tegen de muur. In mijn eigen 
huis ben ik trouwens wel bezig met het aanleggen van 
een dakterras met veel inheemse bloemen en planten 
in grote bakken, en er hangen natuurlijk nestkasten 
aan de muur.’

Groene daken vormen
 ‘stepping stones’ ‘stepping stones’ voor

 insecten en planten 

De Dakakker is een dakboerderij van 1000 m2 in hartje De Dakakker is een dakboerderij van 1000 m2 in hartje 
Rotterdam, op twintig meter hoogte. Dit is een initiatief van Rotterdam, op twintig meter hoogte. Dit is een initiatief van 
het Rotterdams Milieucentrum, waarmee Niels de Zwarte het Rotterdams Milieucentrum, waarmee Niels de Zwarte 
nauw samenwerkt.nauw samenwerkt.

Je werkt als hoofd bij het Rotterdamse Bureau Je werkt als hoofd bij het Rotterdamse Bureau 
Stadsnatuur. Hoe hebben jullie invloed?Stadsnatuur. Hoe hebben jullie invloed?
‘Ons bureau is bijvoorbeeld betrokken geweest bij de 
realisatie van veel groene daken. Dat begint al bijna 
standaard te worden, dat daarover wordt nagedacht 
bij nieuwbouw. Uit onderzoek weten we dat het 
bijdraagt aan biodiversiteit in de stad, maar ook aan 
koelte en wateropvang. Soms moet zo’n dak op 
zestig meter hoogte komen. We wisten niet hoeveel 
soorten op die hoogte nog gedijen. Maar dat blijken er 
veel te zijn! Groene daken vormen ‘stepping stones’ 
waarlangs insecten en planten zich verplaatsen. In 
de lucht zit het vol kleine insecten en zaden, die ook 
op grote hoogtes voorkomen. Ik heb meegemaakt 
dat op groene daken zeldzame insecten en planten 
voorkwamen, die je op de grond niet zag.’

Wat is de mooiste stadsnatuur in Rotterdam?Wat is de mooiste stadsnatuur in Rotterdam?
‘Ik vind het Eiland van Brienenoord prachtig: je hebt 
daar echte getijdennatuur en ruige stukjes. Maar ook 
het Kralingse Bos mag er zijn. Dat wordt langzaam 
een ouder bos, met meer varens, paddestoelen en 
vleermuizen in de bomen.’
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NATURE 
CHALLENGE

BroeihopenBroeihopen
De belangrijke bijdrage die A Rocha levert in dit gebied, 
is het aanleggen en onderhouden van broeihopen 
voor ringslangen. Deze bijzondere reptielen komen 
in deze regio al eeuwenlang voor in de broeiende 
mesthopen van boerderijen. De ringslangen waren 
voor veel boeren een symbool van voorspoed en 
vruchtbaarheid. In 2017 werd het Zuid-Hollands 
Landschap benaderd door Stichting Ravon. Deze 
landelijke natuurorganisatie zet zich in voor de 
bescherming van amfi bieën, reptielen en vissen en 
wilde graag de verspreiding van ringslangen in dit 
gebied stimuleren. Vanaf die tijd is ook A Rocha Groene 
Hart actief betrokken bij de aanleg en het onderhoud 
van broeihopen in de Stolwijkse Boezem.

Eieren leggenEieren leggen
De gebiedsbeheerders zorgen voor de aanvoer van 
paardenmest. Deze mest wordt vermengd met 
aarde en bladeren en vervolgens uitgestrooid over 
takkenhopen van twee bij drie meter groot. In zo’n 
broeihoop loopt de temperatuur langzaam op tot 
vijftig a zestig graden. De ringslangen kruipen daar 
vervolgens in om er hun eieren in te leggen. Na verloop 
van tijd zakt een broeihoop in elkaar. In een oude hoop 
vinden vrijwilligers regelmatig resten van eierschalen 
waar jonge ringslangen uit zijn gekropen. Zo 
verspreiden de ringslangen zich steeds meer in deze 
polder. En dankzij de vele sloten, kanalen en rivieren, 
voelen de reptielen zich hier als een vis in het water.

A ROCHA ACTIEF

Peter Dijkstra, Peter Dijkstra, 
A Rocha Groene HartA Rocha Groene Hart

A ROCHA GROENE HART OP 
DE BRES VOOR DE RINGSLANG

In 2013 adopteerde A Rocha Groene Hart natuurgebied de Stolwijkse Boezem. Dit is een prachtig stukje natuur In 2013 adopteerde A Rocha Groene Hart natuurgebied de Stolwijkse Boezem. Dit is een prachtig stukje natuur 
in de Krimperwaard, niet ver van Gouda. Zo’n zes keer per jaar trekt een groep enthousiaste vrijwilligers eropuit in de Krimperwaard, niet ver van Gouda. Zo’n zes keer per jaar trekt een groep enthousiaste vrijwilligers eropuit 

voor het natuurbeheer in deze oude polder. Het is een bosachtig gebied met diverse open plekken waar gras voor het natuurbeheer in deze oude polder. Het is een bosachtig gebied met diverse open plekken waar gras 
groeit en het heeft een afwatering naar de Hollandse IJssel. Het Zuid-Hollands Landschap maait het witbolgras groeit en het heeft een afwatering naar de Hollandse IJssel. Het Zuid-Hollands Landschap maait het witbolgras 

af en de vrijwilligers harken het bij elkaar. Ook helpt de werkgroep in het voorjaar met het snoeien van jong hout af en de vrijwilligers harken het bij elkaar. Ook helpt de werkgroep in het voorjaar met het snoeien van jong hout 
en het uitbaggeren van sloten voor de kikkers en amfi bieën.en het uitbaggeren van sloten voor de kikkers en amfi bieën.

Een van de mensen die deze challenge wekelijks 
aanging, is Martijn Leeftink (46). Samen met zijn 
6-jarig zoontje Maxime ging hij regelmatig op pad om 
de natuur in hun omgeving te bewonderen. Martijn: ‘Ik 
woon met mijn gezin in een strak aangeharkte Vinex 
wijk in Barendrecht. Toch zijn ook hier genoeg mooie 
planten en dieren te vinden.

In de eerste week werden we uitgedaagd om te letten 
op de vogels in onze buurt. Gewapend met vogelgids 
en camera gingen we op pad. Al na een paar minuten 
riep Maxime enthousiast: ‘Kijk, daar zijn mussen papa!’. 
� uis heeft hij deze vogels getekend op een vel papier.

Plukje schapenwolPlukje schapenwol
De volgende dag liepen we over een oude dijk die 
nu fungeert als geluidswal. Daar vonden we een 
plukje wol van de schapen die hier grazen. De wol 
hebben we thuis op een bamboestengel geprikt en 
in onze tuin gestoken. Binnen tien minuten zat er al 
een koolmeesje aan te plukken die de wol goed kon 
gebruiken als nestmateriaal. Ook lopen we vaak naar 
een boerderij aan de rand van onze wijk, waar de 
hanen kraaien. Het is grappig om te horen hoe deze 
vogels op elkaar reageren.’

Coole blaasbloemenCoole blaasbloemen
‘In de tweede nature challenge kregen we als opdracht 
om op zoek te gaan naar alles wat groeit en bloeit, 
zoals: wilde bloemen, bloeiende struiken, bomen en 
bollen. Maxime vindt vooral de ‘blaasbloemen’ cool, 
zoals de paardenbloem. Als deze zijn uitgebloeid, 
blaast hij de zaadjes eraf. Ook vonden we op de grond 
de stekelige bolsters van een plataanboom. Toen we 
zo’n bolster openbraken, kwam er een handvol pluisjes 
met zaden tevoorschijn. Maxime heeft een paar 
bolsters in onze tuin gegooid en hoopt dat er over een 
paar jaar een plataan in onze tuin groeit.’

Door het coronavirus werd de wereld van veel Door het coronavirus werd de wereld van veel 
mensen een stuk kleiner. We werkten thuis en konden mensen een stuk kleiner. We werkten thuis en konden 

niet al te ver op pad. Gelukkig is er in onze omgeving niet al te ver op pad. Gelukkig is er in onze omgeving 
dichtbij huis genoeg moois te ontdekken. Daarom dichtbij huis genoeg moois te ontdekken. Daarom 

bedacht A Rocha de nature challenge. Tijdens de bedacht A Rocha de nature challenge. Tijdens de 
lockdown kwamen er wekelijks rond een thema vijf lockdown kwamen er wekelijks rond een thema vijf 
nieuwe natuuropdrachten online. Deze opdrachten nieuwe natuuropdrachten online. Deze opdrachten 

daagden je uit om de planten en dieren in jouw buurt daagden je uit om de planten en dieren in jouw buurt 
te ontdekken en waar mogelijk te helpen.te ontdekken en waar mogelijk te helpen.

OerervaringOerervaring
Veel mensen herkennen iets van Veel mensen herkennen iets van 
zichzelf in Ramses Shaff y’s lied zichzelf in Ramses Shaff y’s lied 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder.bewonder. Ook als A Rocha Groene  Ook als A Rocha Groene 
Hart (Gouda) herkennen we ons erin. Hart (Gouda) herkennen we ons erin. 
A Rocha onderscheidt zich van andere A Rocha onderscheidt zich van andere 
natuurorganisaties door onze invalshoek: we vechten natuurorganisaties door onze invalshoek: we vechten 
zogezegd via de verwondering, al biddend. En zogezegd via de verwondering, al biddend. En 
verwondering kan alleen optreden als je in je directe verwondering kan alleen optreden als je in je directe 
omgeving een ander en het andere echt ziet.omgeving een ander en het andere echt ziet.

Als kind van elf werd ik gegrepen door de schoonheid Als kind van elf werd ik gegrepen door de schoonheid 
van de wereld. Staand bij eb in de stilte op de zoute van de wereld. Staand bij eb in de stilte op de zoute 
grens van de Waddenzee en een zoute Friese kwelder, grens van de Waddenzee en een zoute Friese kwelder, 
zwom midden in een greppel een kwal in volle zwom midden in een greppel een kwal in volle 
mysterieuze schoonheid als een witte balletdanseres mysterieuze schoonheid als een witte balletdanseres 
van de zee. Zo had ik het dier nog nooit gezien, wel van de zee. Zo had ik het dier nog nooit gezien, wel 
als prutje liggend op het strand. Ik wist en voelde: hij als prutje liggend op het strand. Ik wist en voelde: hij 
is net zo eigen en bijzonder als ik dat ben. Vanuit deze is net zo eigen en bijzonder als ik dat ben. Vanuit deze 
oerervaring is de liefde voor de wereld verder gegroeid. oerervaring is de liefde voor de wereld verder gegroeid. 
Dit soort ervaringen gunnen we iedereen. Dit soort ervaringen gunnen we iedereen. 

Al ruim zes jaar onderhouden we met vrijwilligers Al ruim zes jaar onderhouden we met vrijwilligers 
de Stolwijkse Boezem voor Het Zuid-Hollands de Stolwijkse Boezem voor Het Zuid-Hollands 
Landschap. We zien de kleine veranderingen die ons Landschap. We zien de kleine veranderingen die ons 
werk teweegbrengt. Er komen meer verschillende werk teweegbrengt. Er komen meer verschillende 
bloemen, planten en dieren, zoals de ringslang. We bloemen, planten en dieren, zoals de ringslang. We 
voelen blijdschap als de buizerds die daar broeden ons voelen blijdschap als de buizerds die daar broeden ons 
begroeten met hun gemiauw. Afgelopen zomer vond begroeten met hun gemiauw. Afgelopen zomer vond 
een kind een reeëngewei en was vol enthousiasme. een kind een reeëngewei en was vol enthousiasme. 
Hij vergeet dit nooit meer. Alle liefde begint bij Hij vergeet dit nooit meer. Alle liefde begint bij 
verwondering en bij relatie.verwondering en bij relatie.

We willen mensen laten ervaren dat geloven en zorgen We willen mensen laten ervaren dat geloven en zorgen 
voor Gods wereld onlosmakelijk met elkaar verbonden voor Gods wereld onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Handen uit de mouwen, bidden, werken en zijn. Handen uit de mouwen, bidden, werken en 
verwonderen. Dit zijn onze kleine gevechten. We beleven verwonderen. Dit zijn onze kleine gevechten. We beleven 
het als gemeen  schap, ook met onze andere activiteiten. het als gemeen  schap, ook met onze andere activiteiten. 
We hopen dat er in en buiten de kerken in Gouda steeds We hopen dat er in en buiten de kerken in Gouda steeds 
meer mensen groen geloven en groen doen.   meer mensen groen geloven en groen doen.   

De liefde van de Drie-enige God houdt alles in leven en De liefde van de Drie-enige God houdt alles in leven en 
maant ons tot haast én actie, want het gaat niet goed maant ons tot haast én actie, want het gaat niet goed 
met Gods wereld. Het was tov zei God aan het begin. met Gods wereld. Het was tov zei God aan het begin. 
Laten we tov houden en Shaff y’s lied ook echt leven.  Laten we tov houden en Shaff y’s lied ook echt leven.  

Peter Dijkstra, A Rocha Groene Hart

COLUMNCOLUMN

Glanzende schubbenGlanzende schubben
Peter Dijkstra (53) is een van de vijf kernteamleden 
van A Rocha Groene Hart en vertelt enthousiast over 
dit bijzondere dier: ‘Na de aanleg van mijn allereerste 
broeihoop liep ik direct een ringslang tegen het lijf. 
Het beestje richtte zich op en begon met open bek 
naar mij te blazen. Ik schrok ervan, maar de Ravon-
begeleider zei: ‘Pak de slang maar voorzichtig beet. 
Hij is niet giftig en doet niets.’ Toen ik het dier in mijn 
handen had, voelde ik de kracht van al die spieren in 
dat smalle lij� e. Ook zag ik dat prachtige glanzende 
schubbenpatroon. Elke ringslang heeft zijn eigen unieke 
patroon. Daardoor zijn ze ook herkenbaar en zeker voor 
kenners goed van elkaar te onderscheiden. Mede door 
onze inspanningen komen deze prachtige dieren hier 
steeds meer voor. Als ik door de polder fi ets, zie ik ze 
regelmatig in het zonnetje liggen op het warme asfalt. 
Daar word ik blij van.’

Ik voelde de kracht 
van al die spieren in 

dat smalle li jfjedat smalle li jfje
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Bomen in de woestijnBomen in de woestijn
Midden in de Bekaa vallei, bij het stadje Mekse, vinden Midden in de Bekaa vallei, bij het stadje Mekse, vinden 
we het A Rocha project ‘Mekse Nature park’. Op een we het A Rocha project ‘Mekse Nature park’. Op een 
perceel van drie hectare worden 5.000 inheemse perceel van drie hectare worden 5.000 inheemse 
bomen en struiken aangeplant, een vijver gecreëerd bomen en struiken aangeplant, een vijver gecreëerd 
en voetpaden en een doolhof aangelegd. en voetpaden en een doolhof aangelegd. 

Het Mekse Nature park is een mooi voorbeeld van Het Mekse Nature park is een mooi voorbeeld van 
hoe ecologisch belang (dieren vinden er weer een hoe ecologisch belang (dieren vinden er weer een 
leefgebied) kan bestaan naast economisch belang leefgebied) kan bestaan naast economisch belang 
(mensen vinden er een manier om inkomen te (mensen vinden er een manier om inkomen te 
genereren). Bovendien is het park een geliefd uitje voor genereren). Bovendien is het park een geliefd uitje voor 
vluchtelingenfamilies om te kunnen ontspannen in de vluchtelingenfamilies om te kunnen ontspannen in de 
natuur en even te kunnen ontsnappen uit de hectiek natuur en even te kunnen ontsnappen uit de hectiek 
van hun dagelijks bestaan.van hun dagelijks bestaan.

Cash-for-workCash-for-work
Het natuurpark biedt vele Syrische vluchtelingen Het natuurpark biedt vele Syrische vluchtelingen 
een mogelijkheid om (extra) inkomen te generen. een mogelijkheid om (extra) inkomen te generen. 

LibanonLibanon
Verdwenen bossenVerdwenen bossen
De situatie in Libanon verandert snel en is onzeker. 
Door de komst van ruim een miljoen vluchtelingen uit 
Syrië de afgelopen jaren is de bevolking in sommige 
steden en dorpen verdubbeld. De economie stagneert 
en er is politieke instabiliteit. Ooit had het land enorm 
uitgestrekte bossen en moerasgebieden, maar die zijn 
allemaal verdwenen. En omdat de prioriteiten van de 
regering nu elders liggen, zijn de inspanningen voor het 
behoud van de natuur door organisaties als A Rocha 
Libanon alleen nog maar belangrijker geworden. 

Aammiq WetlandAammiq Wetland
Het begon in 1996 met het redden van het Aammiq 
Wetland in de Bekaa vallei, een vruchtbare regio zo’n 
30 kilometer ten oosten van Beirut. Dit moerasgebied 
is een belangrijke tussenstop voor trekvogels en 
de belangrijkste natuurlijke zoetwaterbron van het 
land. Deze plek werd ernstig bedreigd, maar A Rocha 
Libanon is erin geslaagd om samen met de lokale 
bevolking en andere organisaties het moerasland te 
redden. Onderzoek naar vogels, zoogdieren, reptielen, 
amfi bieën, motten, vlinders en libellen maakt een 
belangrijk deel uit van het programma. 

Wist je dat A Rocha in 21 landen actief is? Op vrijwel Wist je dat A Rocha in 21 landen actief is? Op vrijwel 
alle continenten? Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, alle continenten? Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, 

Portugal, maar ook in Australië, Kenia en Libanon. Portugal, maar ook in Australië, Kenia en Libanon. 
Daarbij heeft elk land zijn eigen prioriteiten en Daarbij heeft elk land zijn eigen prioriteiten en 

projecten. In deze nieuwsbrief lichten we er een projecten. In deze nieuwsbrief lichten we er een 
project uit om je kennis te laten maken met het werk project uit om je kennis te laten maken met het werk 

van A Rocha wereldwijd. van A Rocha wereldwijd. 

A ROCHA IN …

Wil je helpen? Maak een gift over op 
rekening NL 45 TRIO 2000 6140 43 van 
A Rocha Nederland, ovv Libanon Mekse 
Park. Met het geld kunnen we bomen en 
struiken aanplanten of meer mensen aan 
loon helpen.   

Bekaa ValleiBekaa Vallei

LibanonLibanon

Beiroet

Israël

Syrië

Jordanië

INTERNATIONAAL 

Door kruiden, groenten en bloemen te kweken en te Door kruiden, groenten en bloemen te kweken en te 
verkopen op de lokale markt, maar ook door geld te verkopen op de lokale markt, maar ook door geld te 
verdienen door de handen uit de mouwen te steken. verdienen door de handen uit de mouwen te steken. 
In de Bekaa vallei leven namelijk duizenden gezinnen In de Bekaa vallei leven namelijk duizenden gezinnen 
die de confl icten in Syrië zijn ontvlucht, vaak in die de confl icten in Syrië zijn ontvlucht, vaak in 
vluchtelingenkampen, maar ook informeel in de dorpen. vluchtelingenkampen, maar ook informeel in de dorpen. 
Ook het stadje Mekse vangt veel vluchtelingen op en Ook het stadje Mekse vangt veel vluchtelingen op en 
heeft bijvoorbeeld een school gebouwd naast het park. heeft bijvoorbeeld een school gebouwd naast het park. 
Maar door de snelle toename van de bevolking wordt de Maar door de snelle toename van de bevolking wordt de 
groene ruimte - zo belangrijk voor de gezondheid en het groene ruimte - zo belangrijk voor de gezondheid en het 
welzijn van de mens - een zeldzaamheid. welzijn van de mens - een zeldzaamheid. 

EducatieEducatie
Daarom is educatie zo belangrijk. Mensen krijgen weer Daarom is educatie zo belangrijk. Mensen krijgen weer 
oog voor de natuur en gaan het waarderen. Ze zien oog voor de natuur en gaan het waarderen. Ze zien 
met eigen ogen en ervaren zelf hoe belangrijk het is met eigen ogen en ervaren zelf hoe belangrijk het is 
om er goed voor te zorgen. Schoolkinderen zijn dan om er goed voor te zorgen. Schoolkinderen zijn dan 
ook van harte welkom op het project om mee te ook van harte welkom op het project om mee te 
helpen. De hoop is dat het project zo succesvol wordt, helpen. De hoop is dat het project zo succesvol wordt, 
dat A Rocha nog veel van dit soort projecten kan dat A Rocha nog veel van dit soort projecten kan 
opzetten in andere delen van het land.opzetten in andere delen van het land.


