Hooltwark en Markelokaal zoeken uw hulp voor de natuur

De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Hooltwark en de Coöperatie Markelokaal
hebben tegen elkaar uitgesproken om samen te gaan werken voor het Markelo’s
landschap. Zij willen daarmee samen met de lokale samenleving inhoud geven aan
een mooi en natuurlijk landschap. Doel is daarbij naast een mooiere en gezondere
natuur het versterken van de gemeenschapszin in Markelo.
De coöperatie Markelokaal helpt particuliere eigenaren naast de karakteristieke
landschapselementen ook om de kleine akkertjes te onderhouden, om zo een begin
te maken met een kleine zelfvoorzienende lokale economie. Gezamenlijk streven is
het realiseren van gezond lokaal voedsel, met eerbied voor natuur en landschap.
De ANV Hooltwark is al ruim 12 jaar bezig met het versterken en uitbouwen van de
agrarische natuur in plaatsen als Haaksbergen, Hengelo, Borne en de Hof van
Twente. Daarnaast faciliteert Hooltwark een grote groep actieve
weidevogelbeschermers.
De samenwerking van Hooltwark en Markelokaal moet uitmonden in een bundeling
van kennis van natuur(Hooltwark) en idealen (Markelokaal) om te komen tot de
realisatie van een voor Nederland uniek project. Kijk hiervoor op de website
www.hooltwark.nl en www.markelokaal.nl
De ANV Hooltwark heeft als uitvoerende organisatie onvoldoende capaciteit voor de
realisatie van de plannen. Daarom doen wij een oproep aan inwoners van de Hof van
Twente en specifiek aan die uit Markelo om contact met ons op te nemen. Wij zoeken
mannen en vrouwen die in groepsverband samen klussen willen aanpakken in de
natuur. Het gaat er hierbij niet om dat u ervaring heeft met landschapsbeheer.
Belangrijk is dat u het leuk vindt om onder leiding van een deskundige met een
groepje vrijwilligers te helpen met bijvoorbeeld het aanplanten van struikjes, licht
snoeiwerk en het inzaaien van kruidenrijke grassen. Ook het uitmeten en soms een
keer iets aanharken of vegen hoort tot de werkzaamheden. Voor het grote en zware
werk regelen wij ondersteuning door machines. Wij zorgen ook voor de begeleiding
en de inwendige mens………
Dus Markeloërs en natuurlijk andere inwoners van de Hof, heeft u ook idealen voor
een mooiere en gezondere natuur in uw eigen omgeving, meldt u dan nu aan. U kunt
dit doen door een mailtje te sturen aan: info@hooltwark.nl

