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Oproep 

aan de lezers 

Argus valt sinds kort onder de hoede van Nettie Dek-

ker, een nieuwbakken lid van De Faunabescherming. 

Zij neemt, in ieder geval voor de periode van één 

jaar, het redactiestokje over van Gerard Ellenbroek. 

Nettie is al lange tijd actief voor dierenwelzijn. Zo 

heeft ze sinds 2009 een blog over het onderwerp en 

schrijft ze columns voor diverse platforms. Tijdens de 

jaarvergadering deed ze een dringende oproep aan 

de aanwezigen om De Faunabescherming te helpen 

haar boodschap te verspreiden.

‘U hoorde al dat uit de enquête bleek dat de dona-

teurs graag willen dat Argus blijft bestaan. En dat wil 

De Faunabescherming natuurlijk ook. Argus is maar 

één onderdeel van wat De Faunabescherming doet. 

Om de verschillende publicaties en uitingen beter in te 

zetten en een zo groot mogelijke vuist te vormen, heb-

ben we een redactieraad gevormd. De taak van de 

redactieraad is om de media beter aan elkaar te kop-

pelen en meer gebruik te maken van de social media 

om de boodschap van De Faunabescherming uit te 

dragen. Maar dit kunnen we niet alleen.’

Hoe kunt u helpen?
• De redactie zoeken mensen die actief  

willen zijn op Facebook en Twitter en de bood-

schap van De Faunabescherming helpen versprei-

den.

• De Linkedin-groep heeft dringend een  moderator 

of netwerker nodig die de groep tot leven wil wek-

ken. 

• De webmaster zoekt mensen die willen helpen met 

de digitale nieuwsbrief en het actueel houden van 

de website.

De redactie hoopt dat de aanhangers De Fauna-

bescherming van informatie blijven voorzien, door 

misstanden bij de jacht te melden, ervaringen met 

jagers door te geven en door haar suggesties aan de 

hand te doen om de stem van tegenstanders van de 

jacht luider te laten klinken. Zonder nieuwe en meer 

helpende handen ziet de toekomst van De Faunabe-

scherming en daarmee van een van de weinige or-

ganisaties die vecht voor het welzijn van dieren in het 

wild er niet rooskleurig uit. 

Afscheid 

Gerard Ellenbroek 

Alle lezers van Argus kennen hem, want hij is vele jaren 

lang vorm gever en eindredacteur van het blad geweest. 

Maar weinigen kennen hem echt. Gerard neemt na al 

die jaren afscheid en het is hem gegund. 

Bescheiden en onopvallend, maar keihard werkend en 

gezegend met een zeer helder oordeel. Wij vinden het 

jammer dat hij ermee ophoudt, maar nogmaals, het is 

hem van harte gegund.

De eerste tekenen dat we erin zullen slagen voor een 

waardige opvolger te zorgen zijn er  gelukkig al.

Harm Niesen, namens de Faunabescherming

Laat de ganzen  
niet stikken!
‘Met één pennenstreek heeft staatssecretaris Bleker duizenden 

ganzen veroordeeld tot de dood in de gaskamer. De Fauna-

bescherming wil zo veel mogelijk ganzen redden, maar heeft 

daarbij uw steun nodig.’ Dit is de boodschap van het filmpje 

‘Laat de ganzen niet stikken’ dat De Faunabescherming in de 

zomer van 2012 liet maken. Helaas zijn de ganzen nog altijd 

niet veilig. Daarom vragen wij: bekijk het filmpje op YouTube  

(google op youtube + titel film) en deel het met zo veel 

 mogelijk mensen!


