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Een nieuwe
fase in zicht
Begin dit jaar bestond Stichting Wild-live
alweer vijf jaar. Eerst voornamelijk gericht op
dierzorg en beschermen van het natuurlijke
leefgebied ‘daar’, daarna steeds meer
gekoppeld aan bewustwordingsactiviteiten en
leefomgeving ‘hier’. Het Wild-live festival,
het KinderKunst Atelier, Multiculinair en
Schoolbands for Wild-live kwamen uit de
koker. En afgelopen juni kwam daar als klap
op de vuurpijl nog eens het Midzomer
Natuurfestival bovenop: een nog breder en

Enthousiasme over eerste
Midzomer Natuurfestival!

completer (en eigenlijk ook nog mooier)
Wild-live verhaal. Milieu, natuur, biologisch,
ecologisch: allemaal belangrijke schakels in
dezelfde beweging naar meer bewustzijn en
meer duurzaamheid onder één pet. Dat is
de kracht van het Midzomer Natuurfestival.
Het evenement slaat bruggen tussen de
verschillende schakels en draagt zo bij tot
een nog breder draagvlak voor de natuur en
milieu. Het bekende 1 en 1 is 3 is hier zeker
van toepassing. Milieu- en natuurverenigingen
naast organisaties, die zich richten op een
gezonde geest en een gezond lichaam, dit
weer door middel van bewegen in de natuur
en gezonde en milieuvriendelijk geteelde
voeding. Het ligt allemaal dichter bij elkaar
dan menigeen denkt...
Afgelopen april bestond Stichting Wild-live
5 jaar en ter ere daarvan waren we, alle
vrijwilligers van Wild-live, op bezoek bij
het Goois Natuurreservaat. Het ‘hoogtepunt’
van de excursie was een wandeling over de
nieuw aangelegde natuurbrug. Toeval of een
symbolische brug naar weer een nieuwe fase?
Marc Maassen,
voorzitter Stichting Wild-live

Op zaterdag 23 en zondag 24 juni is in
en om Bussum het eerste Midzomer
Natuurfestival gehouden. Een groot scala
aan activiteiten leerde het publiek over
de natuur en duurzaam omgaan met je
leefomgeving. Deelnemers en publiek
waren enthousiast over het nieuwe festival!
Stichting Wild-live kijkt met volle tevredenheid terug op de eerste editie van het
Midzomer Natuurfestival. Ondanks de korte
voorbereidingstijd is het gelukt een groot
aantal partijen uit de regio, die op de een of
andere manier een bijdrage leveren aan een
gezonde en duurzame leefomgeving, onder
de paraplu van het festival bijeen te brengen.
Het enthousiasme van alle deelnemende
partijen en bezoekers biedt veel perspectief
voor de toekomst.

Van alle (biologische) markten thuis
Op zaterdag namen – ondanks de soms
stevige buien – veel mensen een kijkje op
het Wilhelminaplantsoen. Wethouder
Gerard Boekhoff opende het weekend en
gaf de wens aan, dat dit festival zorgt voor
bewuste mensen, die duurzaam omgaan
met hun leefomgeving en op hun beurt weer
anderen motiveren en inspireren. De markten infokramen van de ruim 30 deelnemers,
een interessant mini-symposium en een filmprogramma zorgden voor de informatieve invulling van de dag.

> lees verder op pagina 2

E 1.750 voor
BeeSupport!
De opbrengst van de eerste editie van
het het Midzomer Natuurfestival komt ten
goede aan Stichting BeeSupport. Dit goede
doel is ingebracht door de Imkervereniging
Bussum. Ook bij een volgende editie van
het festival kunnen deelnemers een goed
doel voordragen.
Het project van BeeSupport past precies binnen de
doelstellingen van Stichting Wild-live. Stichting
BeeSupport ondersteunt boeren in ontwikkelingslanden, die met bijenteelt hun leefomstandigheden willen verbeteren.
De opbrengst van de catering tijdens het festival
en de bijdrage van alle deelnemers bedroeg
ruim € 1.100. Stichting Wild-live is zo enthousiast over dit ‘bij’zondere project, dat dit bedrag
is aangevuld tot € 1.750,-! Het komende jaar zal
Stichting Wild-live extra aandacht besteden aan
dit project.
Met de bijdrage van het Midzomer Natuurfestival en Wild-live kan BeeSupport op haar
beurt goede initiatieven in Zimbabwe en andere
Afrikaanse landen ondersteunen. Informatie over
BeeSupport is te vinden op
www.beesupport.com

De wethouder gaf het goede voorbeeld tijdens stille disco

Gibbon Rehabilitation Project.

De biologische catering was prima verzorgd

> vervolg van voorpagina
Op de markt konden bezoekers terecht voor een massage,
waterbeestjes bekijken, de zon
van dichtbij zien en informatie
krijgen over yoga, natuurorganisaties, natuurgebieden in de
buurt en ecologische producten. Michel Korthals (Hoogleraar Toegepaste
Filosofie, WUR), Saskia Kluit (Stichting
Natuur- en Milieu), Lasca ten Kate (Vriendelijke Keukens) en Wouter Schatborn
(energie-expert) gaven hun mening over de
huidige klimaatproblematiek en kijk op de
stappen die in de toekomst moeten worden
genomen. Vooral transport en verpakking
van producten bleken de boosdoeners,
omdat ze veel energie kosten.
Een filmprogramma sloot de informatieve
dag af, waarbij Al Gores ‘An Inconvenient
Truth’ niet ontbrak. Een prachtige diavoorstelling over de Gooise natuur op de
muziek van Vivaldi’s Vier Jaargetijden vulde
de pauzes op.

Genieten ondanks grillige natuur
Een regelmatig zonnetje en het mooie houten terras zorgden voor een goede sfeer tijdens het festival. Onder het genot van lekker biologische koffie, verfrissend wit bier
en heerlijke wijnen konden de bezoekers de
activiteiten beleven. Ook de humouswraps,
zalmsoep en Indiase schotels van de verschillende biologische cateraars vonden gretig aftrek bij de aanwezigen.
De hele dag door kon het publiek luisteren

Prachtige muziek van het Allegra kwartet

naar vrolijke wereldmuziek. Een strijkje van
vier stijlvolle dames beet met prachtige
klassieke muziek het spits af en daarna
werd het al swingerder op het plein met een
steelband, didgeridoo spelers en LatijnsAmerikaanse muziek.
De zaterdag werd afgesloten met een stille
disco. Een unieke manier om twee doelgroepen tegelijk tevreden te stellen. Een
gitaarduo vermaakte de ene helft van de
aanwezigen, terwijl de andere helft met een
koptelefoon op hun hoofd uit hun dak ging
op eigentijdse popmuziek.

Zondag de natuur beleven
Zondag werd er onder dreigende lucht,
maar zonder regen, enthousiast geyogaad in
het park, nestkasten getimmerd, waterbeestjes gevangen en meegedaan met excursies. Het bezoekersaantal op zondag viel

Wouter Schatborn en Saskia Kluit tijdens het symposium

ondanks de enthousiaste deelname van heel
veel Gooise organisaties, helaas tegen. Bij de
evaluatie van het festival bekijkt de organisatie of dit verbeterd kan worden.

Voor herhaling vatbaar
Bezoekers en deelnemers waren heel positief over het thema en het brede scala aan
activiteiten van het festival. Ze hadden het
aan het eind van het weekend alweer over
volgend jaar. Vanuit de gemeente Bussum
is ook aangegeven, dat
men zeer positief staat
tegenover een vervolg volgend jaar. Het Midzomer
Natuurfestival is voor
herhaling vatbaar! Volgend
jaar valt Midzomer op
een zaterdag, dat moet
goed komen.

Evaluatie Midzomer Natuurfestival
De organisatie
van het Midzomer
Natuurfestival heeft
onlangs teruggeblikt. Ook is er een
evaluatieformulier
naar alle deelnemers gezonden.
Ruim de helft heeft
gereageerd.
Uit de evaluaties komt vooral enthousiasme
naar boven. De organisatie is zeer tevreden
over de onderlinge samenwerking, maar ook
verbaasd over (de omvang) van het resultaat,
gelet op de korte voorbereidingstijd. Uit de
deelnemersenquêtes kwamen veel tips en
bleek de wil om volgend jaar weer mee te
doen groot. Een paar van de (soms uiteenlopende) ideeën voor de volgende keer zijn: de
zaterdag en zondagactiviteiten eventueel te

laten samenvallen op één dag, of juist meer
‘hoofdlocaties’ (bijvoorbeeld de filmvoorstellingen, muziekoptredens en biofood, en
de markt op verschillende locaties), een gezamenlijk afsluitpunt en meer doe- en ervaaractiviteiten, vooral op het gebied van schone
(zuinige) energie en duurzame grondstoffen.
Er waren ook een paar verbeterpuntjes.
Deze lagen op het gebied van de terreinindeling (o.a. voorkomen onderlinge geluidsoverlast) en het feit dat het festival niet overal
bekend was in de regio. Het laatste heeft
mede te maken met de korte voorbereidingstijd, waardoor het communicatietraject vrij
laat is gestart en natuurlijk omdat het een
nieuw festival was.
Alle inbreng wordt meegenomen in de voorbereidingen voor volgend jaar. Als datum heeft
de organisatie (dit onder voorbehoud) het
weekeinde van 21 juni in gedachte. Deze
datum kan dus al met potlood in de agenda’s!
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Kutsungirira Beekeeping Club
Het Midzomer
Natuurfestival heeft
een prachtig nieuw
initiatief voortgebracht, dat de
komende tijd door
Stichting Wild-live
onder de aandacht
zal worden gebracht. De doelstellingen
en werkwijze van BeeSupport sluiten volledig aan op die van Stichting Wild-live.
Het project heet ‘Kutsungirira Beekeeping
Club’ (KBC) en ligt in het Mwenezi
District in Zimbabwe. KBC is een van de
projecten van Stichting BeeSupport.
BeeSupport ondersteunt initiatieven voor
het houden van bijen, die door personen
in ontwikkelingslanden zelf zijn opgezet.

Kleinschalige projecten
Het gaat om kleinschalige projecten in
beheer van lokale gemeenschappen die
gericht zijn op inkomen, welzijn en ook
natuurbehoud. Bijenteelt kan de leefomstandigheden in een gemeenschap enorm
verbeteren. Projecten kunnen met relatief
weinig geld worden opgestart en gedragen.
Producten als honing en bijenwas zijn voor
de lokale bevolking van grote waarde als
voedsel, medicijn en licht en leveren de
imker basisinkomsten op. Bijen spelen
natuurlijk ook een essentiële rol in de
natuur als bestuiver van planten. Een
aanwezige imkerij heeft met haar bijen
een positieve invloed op de natuur in de
omgeving en ook landbouwopbrengsten
worden verhoogd.

Kutsungirira Beekeeping Club
Het Mwenezi District is heet en droog,
waardoor landbouwoogsten vaak tegenvallen. Gelukkig zijn er veel inheemse bomen
en struiken die bij weinig regen toch bloei-

en en vruchten dragen en daarom aantrekkelijk zijn voor wilde bijen. Deze bijen leveren de bijenvolken voor de imkers. KBC
traint en begeleidt nieuwe imkers. Sinds de
oprichting in 1997 zijn zo’n 200 vrouwen,
mannen en schoolkinderen opgeleid. De
cursisten leren met bijenvolken omgaan en
het oogsten van bijenproducten. Na afloop
krijgen alle cursisten een startpakket mee
dat bestaat uit beschermende kleding, een
bijenkast en een beroker. De KBC bouwt
ook aan de infrastructuur voor bijenteelt
zoals een boomkwekerij, boomgaard en een
eucalyptusplantage. Iedere dorpsbewoner
kan jonge boompjes krijgen om op zijn erf
te planten. Een waterreservoir vangt het

kostbare regenwater op en zorgt dat akkers
en groentetuinen aangelegd kunnen worden. De mensen kiezen bewust voor gewassen, die extra voedsel voor de bijen opleveren en geen bestrijdingsmiddelen nodig
hebben, zoals de zonnebloem. Inmiddels is
ook met zelfgebakken bakstenen een winkel
voor de bijenproducten gebouwd. Een van
de toekomstwensen van de KBC is de bouw
van een imker trainingscentrum en een
bijenmuseum. Zo kunnen ook de 300
geïnteresseerden die op de wachtlijst staan,
opgeleid worden tot imker, waar Stichting
Wild-live de komende tijd aandacht aan zal
besteden.Meer over de projecten en ontwikkelingen is te vinden op www.wild-live.nl

Renovatie ziekenboeg Selva Viva
Met hulp van Stichting Wild-live wordt
er op het natuurbehoudsproject ‘Selva
Viva’ in Ecuador hard gewerkt aan de
renovatie van de ziekenboeg voor wilde
dieren. In de ziekenboeg worden dieren
die ziek zijn of gewond raken opgevangen om te herstellen.
Vernieuwing van de ziekenboeg was
hard nodig, omdat de ziekenboeg sterk
verouderd was en niet meer voldeed
aan de eisen. De oude constructie was
grotendeels gebouwd met hout. De ziekenboeg wordt volledig vervangen met
een metaal- en cementconstructie. Dit is
van groot belang gelet op hygiene en het
gemak van schoonmaken. De komende
maanden worden de oude houten deuren
vervangen door metaal gelaste deuren
met een raam van gaas. Ook de kozijnen
worden van metaal gemaakt, het raam

naar buiten van dubbel gaas, zodat de
binnen en buiten dieren elkaar niet
kunnen aanraken, maar wel kunnen zien.
Verder worden cementen voedertafels,
en slaap en zitplaatsen vast aan de muur
bevestigd. Een cementen verhoogde
waterbak wordt op de bodem gemaakt.
Stichting Wild-live zal ook tijdens
Bussum Cultureel geld inzamelen voor
Selva Viva.

Activiteiten
Wild-live tijdens Bussum Cultureel op 1 september

Stichting Wild-live is tijdens Bussum Cultureel op zaterdag 1 september weer op een
aantal fronten actief. Het belooft weer een veelzijde en interessante dag te worden.
Dus kom vooral langs! Bussum Cultureel start al op vrijdagavond met een spetterend
programma op fort Werk IV. Meer over het complete programma van Bussum Cultureel
is te vinden op de website.

KinderKunst Atelier
Het KinderKunst Atelier is inmiddels een
van de grote trekkers van Bussum Cultureel.
Samen zorgen Stichting Wild-live, Vernissage
en Kleine Daan weer voor een creatieve uitbarsting voor aanstormende kunstenaartjes.
Kunstzinnige kids tussen 4 en 12 jaar
worden uitgedaagd om onder professionele

Derde editie
Schoolbands
als vanouds

Het was dit keer ruim anderhalf uur genieten van de schoolbands voor zowel jong als
oud. Dat er veel talent in het Gooi rondloopt
is nu wel bewezen. De altijd belangeloos
optredende schoolbands hebben bovendien
500 euro bij elkaar gespeeld voor het goede
doel. Dit bedrag werd opgebracht door de
organisatoren van Spoorpop. De opbrensgt
gaat naar het Selva Viva project in Ecuador.
De opbrengst van de Wild-live activiteiten
tijdens Bussum Cultureel gaan eveneens
naar dit project.

begeleiding van echte kunstenaars het
mooiste uit de k(w)ast en het schilderdoek
te halen. Het KinderKunst Atelier is van
11.00 tot rond 17.00. Zoals elk jaar is er
een feestelijke afsluitende tentoonstelling
van de schilderijtjes op Fort Werk IV. Dit
jaar is dat op 29 september om 16.00 uur.

In het opvangcentrum wordt voorlichting
gegeven over het bos en de dieren.
De lokale bevolking is nauw bij de
aansturing en uitvoering van het project
betrokken. Tijdens multiculinair kan er
worden geproefd van Spaanse, Griekse,
Marokkaanse en Surinaamse hapjes.

Multiculinair genieten

Live Music for Wild-live

Er kan weer heerlijk multiculinair getafeld
en gedronken worden op het terras bij het
Wild-live podium. Onder het genot van
diverse hapjes uit alle windstreken en een
lekker glaasje van het een of ander, kan het
niet anders dan gezellig worden. Met een
hapje eten of drinken steunt u bovendien
een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst
van de hapjes en drankjes naar ‘Selva Viva‘
in Ecuador. Selva Viva (levend woud) is een
beschermd bosgebied van 1300 ha. Midden
in dit bos ligt het opvangcentrum voor wilde
dieren ‘AmaZOOnico’.

Vanaf 15.30 uur zijn er weer verschillende
muzikale optredens van artiesten en swingende bands. Gestart wordt met een super
salsa band. Rond de klok van vijf: ‘Jazz van
vijf tot zes’, verzorgd door Langs de Lijn.
De fans van de beroemde Ierse band U2
komen daarna meer dan aan hun trekken.
Na de gerenommeerde muzikanten
omstreeks 19.30 uur ruimbaan voor jeugdig
talent met Schoolbands for Wild-live. Na
21.00 nagenieten en nazomeren met een
drankje en gezellige muziek op het terras,
of naar de film in de openlucht.

Gezocht: Schoolbands en ander talent
Op zaterdag 1 september tijdens Bussum
Cultureel is er weer een spetterende editie van Schoolbands for Wild-live. De presentatie is in handen van jongerenwebsite
AevumBussum. Het spektakel is van
19.30 tot 21.00. Tussen de schoolbands
door is er een talentenjacht. Voor beide
onderdelen kunnen kandidaten uit
Bussum en omgeving zich nog aanmelden.

een vervolg heeft gekregen. Om en om
schoolbands en 'eenakters' op het Wild-live
podium te zien zijn.
De schoolbands spelen maximaal 20 minuten: de stekkers erin en spelen! Kandidaten
die aan de talentenjacht meedoen staan
maximaal vijf minuten in de spotlights.
Het gaat hierbij om soloartiesten met of
zonder instrument.

Aevum en Wild-live op Bussum Cultureel

Aanmelden?

Het is de tweede keer, dat Aevum en Wildlive de handen ineen slaan. De samenwerking
tijdens Spoorpop in april dit jaar beviel zo
goed, dat dit ook tijdens Bussum Cultureel

Tot uiterlijk vrijdag 24 augustus a.s. kan nog
worden aangemeld! Stuur een mail met je
gegevens en informatie over je band of act
naar: info@wild-live.nl.

Doe eens wild, steun Wild-live!
Alleen met de hulp van gulle gevers kan Stichting Wild-life haar doelstellingen realiseren en projecten
ondersteunen. Voor minimaal 15 euro per jaar help je Wild-live daarbij. Als donateur ontvang je twee
keer per jaar de nieuwsbrief waarin je alles leest over de projecten en georganiseerde activiteiten.
Ook krijg je een kleurige set Wild-live-ansichtkaarten. Maak je bijdrage over op girorekening
9237099 t.n.v. Stichting Wild-live, Bussum onder vermelding van je naam en adres.

Word nu donateur! Surf voor meer informatie naar www.wild-live.nl
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