
 

 
Uitnodiging  

voor de Eerste Alliance for Nature Lezing 

 
‘DE NATUUR ALS BONDGENOOT’ 

door de ecoloog WOUTER HELMER 

 
op zondagochtend 12 juni om 11 uur 

bij De Groene Afslag  
Amersfoortsestraatweg 117 te Laren 

 
Inloop met koffie om 10.30 uur en aansluitend  
een lunch waar we doorpraten & discussiëren. 

 
reserveer via deze link 

 
Stichting Alliance for Nature zou het bijzonder waarderen als u op 12 juni tot het gehoor van Wouter 

Helmer wil horen. De Stichting probeert een verschuiving te creëren in het bewustzijn over de 

onderlinge relatie tussen mens en natuur.  
In de hoop de verstandhouding weer in balans te brengen. 

 

Er zijn tal van organisaties over de hele wereld die de natuur een warm hart toedragen en erg goed werk 

doen. In het redden van oerbos, neushoorns, haaien of bijvoorbeeld de wilde bij. Maar staan we zelf al op 

een rode lijst? De crux zit ‘m in het collectief bewustzijn dat we gewoon maar één van de vele beestjes 

zijn die hier rondkruipen.  
Dat wij het beste aarden, als we het beste voorhebben met de aarde. 

 

Iemand die daar werkelijk alles van weet is ecoloog Wouter Helmer, een van de oprichters van 

o.a. Rewilding Europe. Wouter heeft een enorme staat van dienst als natuurbeschermer, is een man met 

een klinkende visie en bovendien een begenadigd spreker. 

 

Hij zal - zoals Marsman - ‘denkend aan Holland’ een betoog houden over ‘breede rivieren die traag door 

oneindig laagland gaan’. Een pleidooi voor de natuur als bondgenoot en ook samen met ons, even 

terugblikken, maar vooral flink ver de toekomst inkijken. 

 

 

 



 

De kosten van deze bijzonder zondagochtend bedragen 25 euro  
en zijn slechts voor de aansluitende lunch en aanverwante versnaperingen. 

U kunt deze uitnodiging omzetten in een reservering door op deze knop te drukken. 

 

Heel graag tot de 12de bij De Groene Afslag. 

 

Marie-Claire Greve 

Jan van der Greef 

Timon Rutten 

Lucas Mol 

 

P.S. Het bestuur is voornemens een traditie te starten. Als u een bijzondere spreker met een bijzondere 

visie op de relatie tussen mens en natuur kent - waar ook ter wereld - die volgens u gehoord moet 

worden, zullen we ons best gaan doen dat te regelen. Neemt u dan alsjeblieft contact op 

met info@alliancefornature.org 

  

 


