
De wandelgids 

Doordat wij beiden sinds 2 jaren op zaterdag werken in de                

dierenverzorging van de dierenambulance, hebben we ervoor kunnen 

zorgen dat de wandelgids Gaston Huijsmans de dierenambulance als zijn 

gast kon begroeten. De dierenambulance was uitgetrokken met de    

grootste ambulance, 5 medewerkers, een Europese en Afrikaanse oehoe, 

een kerkuil en een  koningspython en hebben daarover veel verteld. 

De wandelgids organiseert regelmatig wandelingen op de zondag van 

ongeveer 10 kilometer met altijd een andere startlocatie. Voor iedere 

wandeling wordt een gepassioneerde gast gevraagd rondom een bepaald 

thema op het gebied van natuur of cultuur. Tijdens de wandeling wordt 

gedurende de pauze iets biologisch lekkers en drinken verstrekt. Alles 

tezamen leidt dit iedere keer weer tot een zeer bijzondere sfeer. De 

naam van zijn website is: www.dewandelgids.tk. 

 

 

Biologische wijnboer  

Naar aanleiding van onze acties voor Stichting 

AAP, waren we uitgenodigd bij Frank en Ankie 

Delsing. In 2010 zijn ze gestart met het       

aanleggen van een wijngaard. De wijnranken zijn 

met prachtige constructies vastgezet. Alles 

wordt natuurvriendelijk verbouwd. De ruimtes 

tussen de wijnranken zijn begroeid met kruiden 

en onkruid. In de rijen met kruiden wordt nooit 

gereden,want anders wordt het bodemleven 

verstoord. Frank en Ankie zijn heel erg creatief 

in het verzinnen van oplossingen, bv. tegen   

ziektes die deze druivenstruikjes kunnen krijgen. 

Ook werken ze aan een prachtige schuur, die 

volgens strenge milieu- en natuurvriendelijke 

regels wordt gebouwd. Er lopen super leuke 

schaapjes rond. Ze lopen ook tussen de      

wijnranken. Dit is goed voor de grond. Er staan 

hele mooie, grote insectenhotels in de wei. 

 

Frank Delsing geeft de volgende punten aan die 

van belang zijn: 

- Wij zien een wijngaard niet alleen als een plaats om druiven te telen maar ook als een mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de   

ontwikkeling van inheemse flora en fauna. Door bij de inrichting van de wijngaard rekening te houden met de eisen en wensen van lokale 

planten en dieren proberen wij ervoor te zorgen dat ze bij ons een plekje vinden waar ze zich thuis voelen. Dat levert nu al succes op. We 

hebben al de volgende dieren in de wijngaard gespot: ree, vos, das, haas, fazant, torenvalk, buizert, wezel, koninginnepage en een hoop nuttige 

insecten. We proberen de wijngaard ook aantrekkelijk te maken voor lokale planten en kruiden die door de intensieve landbouw helaas voor 

een groot deel in Zuid-Limburg verloren zijn gegaan. 

- We vinden het ook belangrijk om geen chemische pesticiden en biociden te gebruiken: dus geen onkruidbestrijders, insecticiden en      

fungiciden bij ons. Door een beetje slim na te denken proberen we op andere manieren de druiven gezond te houden. Van schadelijke    

insecten hebben we geen last doordat we zorgen dat hun natuurlijke vijanden ook in de wijngaard leven. Woelratten en muizen komen bij 

ons in de wijngaard voor, maar worden in toom gehouden door de roofvogels en marterachtigen die daar ook wonen. 
- Bij de bouw van de wijnmakerij houden wij rekening met het toekomstig energie- en waterverbruik. De uitdaging die wij ons daarbij stellen 

is dat wij alle energie en water zelf produceren. Dat wordt niet gemakkelijk, maar door te laten zien dat het mogelijk is, hopen we dat we 

andere mensen en bedrijven inspireren om hetzelfde te doen. 

 

Het was voor ons een hele leuke dag en we hebben veel geleerd. Zó hoor je wijn te verbouwen. 

De naam van hun website: www.rubaiyat.nl 

 

http://www.dewandelgids.tk/
http://www.rubaiyat.nl


Dierenredders  

Ook bij Anita Gilissen en Jean-Louis Machiels waren we uitgenodigd naar aanleiding 

van ons acties voor Stichting AAP. Toen we aankwamen vielen ons de vele stickers 

op de deur op. De teksten en foto’s gingen allemaal over hoe men met dieren dient 

om te gaan. Anita was nog niet thuis, want ze was 80 legkippen bij een boer gaan 

ophalen. Deze kippen waren op weg naar een beter leven! Toen we binnen kwamen 

werden we meteen begroet door 11 ontzettend lieve honden. Deze honden zijn 

allemaal van een ander ras en hebben een handicap, zoal blindheid, mank zijn,    

doofheid, enz. Ook vertelde Jean-Louis dat ze nog 7 katten hebben, 2 geiten, 2 ezels, 

2 hangbuikzwijntjes, 25 kippen (waar er nog 80 bij zouden komen) en - wat ons 

meteen opviel - de bruine kalkoen, genaamd Koen. In de loods stond een grote 

vrachtwagen met aan beide zijden en aan de achterzijde op de zeilen grote         

afbeeldingen wat allemaal te maken heeft met het redden en beschermen van dieren. 

Dat ineens alle honden begonnen te blaffen was het signaal dat hun geliefde        

verzorgster Anita was gearriveerd. Toen mochten we helpen om de legkippen op 

hun nieuwe terrein te plaatsen. De kippen waren heel erg kaal, maar desondanks renden ze dolgelukkig over hun nieuwe terrein. Nadat alles 

was opgeruimd, waarbij Koen ons de hele tijd achtervolgde, hadden we een gezellige pauze. We kregen veel verhalen te horen, waar we erg 

in geïnteresseerd waren. Ook kregen we heerlijke vegetarisch eten, wat een goed alternatief is voor kip. Er moesten nog 6 kippen in       

Ulestraten worden afgeleverd. Dat mochten wij doen. Natuurlijk vonden we dat geweldig. Ze zouden daar een super leven tegemoet gaan. 

Dat was een mooie afsluiting van wederom een geweldige dag. 

 

Voor alle foto’s van ons bezoek aan Anita gaat u naar onze website: 

www.aarde.tk . Klik dan op het kopje “Actueel”. Klik dan op             

“Laatste nieuws” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe site 

RED DE AARDE heeft een nieuwe site. Het webadres van de site is www.aarde.tk. Als je naar de oude site gaat kom je automatisch op de 

nieuwe site, dus mocht u een visitekaartje hebben, dan kunt u deze gewoon nog gebruiken.  

De nieuwe site is een stuk makkelijker in gebruik. Je kunt o.a. gemakkelijker petities tekenen. Ook vinden we hem een stuk mooier.  

Als u op de startpagina bent kunt u door op de foto’s te klikken naar onze acties gaan.  

 

 

Forum 

RED DE AARDE heeft nu ook een forum. Op dit forum kunt u al uw vragen kwijt over: red de aarde, natuur, milieu, dier, vegetarisch koken, 
enz. Het forum is voor iedereen toegankelijk, dus u heeft geen wachtwoord nodig.  Natuurlijk kunt u ook reageren op vragen van andere 

mensen. 

U kunt op het forum komen door naar onze website www.aarde.tk te gaan. Klik dan op het kopje “forum”. U ziet dan een button waar u op 

kan klikken. Als u daar op klikt komt u op ons forum.  

Mocht u weer terug willen van het forum naar de site, dan kunt u klikken op het woordje “homepage”.  

Neem op het forum regelmatig eens een kijkje en stel natuurlijk al uw vragen, want domme vragen bestaan niet! 

 

U kunt ook rechtstreeks naar ons forum gaan. Het webadres van ons forum is: www.aardeforum.tk.  

http://www.aarde.tk
http://www.aarde.tk
http://www.aarde.tk
http://www.aardeforum.tk

