40 KM te voet voor de Wulp
Beste familie, (natuur)vrienden en collega’s,

Net als vorig jaar zal ik ook dit jaar meedoen aan de Texel Big Day om geld in te zamelen
voor een bedreigde vogelsoort. Vorig jaar won ik met mijn team door op de fiets 156
vogelsoorten te zien en te horen binnen 24 uur. Daarnaast kregen we dik €2.000,- bijeen
gesponsord voor de bescherming van de Huiszwaluw. Alle team tezamen fietsten en
vogelden ruim €15.000,- bij elkaar. Van dat geld zijn kunstnesten aangeschaft en
opgehangen, is een heus Huiszwaluwenhotel gebouwd en zijn kleiputten aangelegd op
boerenerven zodat de zwaluwen voldoende nestmateriaal kunnen vinden.

Dit jaar zal de Texel Big Day gehouden worden op 11 mei en de soort waarvoor we geld
bijeen proberen te brengen is dit jaar de Wulp (en daarnaast andere duinsoorten als Tapuit
en Blauwe Kiekendief). Om mezelf een nieuwe uitdaging te bieden laat ik de fiets staan en
zal ik die dag alles te voet doen onder de naam Foot It Texel 2019. Ik begin op de uiterste
zuidpunt en loop al zigzaggend door de prachtige Texelse duinen naar de noordpunt om
vervolgens te eindigen in De Cocksdorp. Ik schat in 40 km af te leggen en hoop 140 soorten
te zien.

Het zou geweldig zijn als jullie een bedrag zouden willen sponsoren. Dat mag een vast
bedrag zijn (via deze link) maar je kan ook een bedrag per afgelegde kilometer sponsoren
en/of per waargenomen soort.

Voor iedereen die €25,- of meer sponsort organiseer ik een excursie naar een gebied naar
keuze op Texel! Bedrijven die meer dan €100,- sponsoren krijgen een vermelding met logo
op de site van het Waddenvogelfestival.

40 KM te voet voor de Wulp
Dit bericht mag ook gedeeld worden met andere
bekenden. Ik probeer jullie op de hoogte te houden van
de vorderingen tot aan 11 mei. Op de dag zelf kun je de
vorderingen volgen via mijn Twitteraccount en via
https://texel.waarneming.nl/bigday/view/68 en ik zal
achteraf een verslag maken en dat aan jullie mailen.

Vriendelijke groet, Vincent

