= YES, wat geweldig dat je bomen wil doneren! = = = = = =
Met het kunstproject Honderdduizend bomen en een bos van draad zamelen Sara Vrugt en Stichting Verweven €75.000,- in, daarmee kunnen we honderdduizend bomen planten, zowel in Nederland als in de tropen.
Het planten van de bomen heeft niet alleen als doel om meer bos te creëren maar bovenal om te laten zien
dat zelf actie ondernemen binnen handbereik ligt.

“Het is logisch om te denken dat
jouw individuele acties niet uitmaken, maar iedere keten van
gebeurtenissen kan uitgroeien
tot iets groots.”
Jelmer Mommers – De Correspondent

We streven naar het planten van dit bos door middel van bijdragen van particulieren en bedrijven. Weet je nog een bedrijf dat
zich in wil zetten? Laat het ons graag weten!
Sara: “Het aantal bomen komt voort uit het verlangen om iets
substantieels bij te dragen én werd ingegeven door mijn zoon.
Als hij, een kleuter, iets wil aanduiden waarvan er ECHT HEEL
VEEL is, heeft hij het over honderdduizend. Het is voor hem het
grootst mogelijk voorstelbare. En voor mij eigenlijk ook.”

De meeste bomen worden geplant door de non-profit organisatie TreeSisters. Hun missie is: jaarlijks miljoenen bomen planten, het voorzien in eerlijk betaalde arbeid voor de (vrouwelijke) bomenplanters en bewustJelmerwording
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een stedelijke omgeving. IVN werkt voor een Tiny Forest altijd samen met de mensen rondom het nieuwe
bos. Jij als donateur zal t.z.t. ook uitgenodigd worden om mee te helpen bij de aanplant van dit duizendbomen-bos!
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Oh yeah!
Je kunt je bijdrage overmaken naar:
Stichting Verweven
Rekeningnummer: NL48 TRIO 0379 6280 74
O.v.v. Donatie bomen, je naam en je e-mailadres
Iedere donatie is welkom! Als dank wordt je naam in de publicatie opgenomen en vanaf €75 (honderd bomen!) wordt er speciaal voor jou een eigen vogeltje in het bos geborduurd. Je kunt in een van de pop-up ateliers langskomen om te bespreken welke vogel we voor jou mogen maken.
Houd de website in de gaten voor locaties en openingstijden: www.honderdduizendbomen.nl

= = = = = = Namens iedereen: heel veel dank voor je gift =

