
Adopteer een Boom, en steun het Zwaluweveld
DOEL

● Door een boom of struik te adopteren help je mee budget creëren om van het
Zwaluweveld een plaats van overvloed te maken waar velen van kunnen genieten.

● Dit symbolisch gebaar is een engagement dat je voor jezelf kiest.  Jouw intentie is de
jouwe en mag je uitdrukken zoals het jou uitkomt.

● De verbinding die we aldus creëren is er een met onszelf, de anderen, de plaats, de
plant, en de toekomst.

VERHAAL
● Waarom heb je deze boom gekozen?
● Hoe zou je willen dat hij opgroeit?
● Hoe zie je jezelf binnen 20 jaar als je deze plant bezoekt?

FUNDING
● De prijzen voor de adoptie zijn afgerond naar boven, en weerspiegelen bij

benadering de waarde van de plant.  De meer-inkomst komt het totaalproject ten
goede, en helpen die vele verborgen kosten te dekken die ook essentieel verbonden
zijn aan de opbouw van de plek, en het creëren van de ideale context waarin de
adoptie-plant kan gedeien.

● Het Zwaluweveld steunt op de bezieling van onbezoldigde vrijwilligers.  Alle
inkomsten uit de crowdfund gaan naar directe kosten verbonden aan het project, en
geen cent zal worden aangewend voor verloning, commissie of vergoeding voor
arbeid.

● De funding spreekt iedereen aan die van heel dichtbij tot heel veraf verbonden is met
het project, en de regels gelden voor iedereen hetzelfde.

● De funding is niet louter financieel in zijn functie en doelstelling, maar ook en vooral
om verbinding te creëren in het netwerk van mensen, en dat netwerk reëel te
versterken en te verbinden met het terrein.

● Verbinding willen we ook creëren door voor adopteurs een intieme relatie met hun
specifieke speciale plek op het terrein mogelijk en levend te maken.

● Sociale korting / promotie-prijzen.  Om het overzichtelijk te houden hanteren we 3
prijsklassen.  Soms zit daar meer of minder marge op.  Als de adoptie-prijs voor jouw
budget teveel lijkt, neem dan contact op voor korting.  Soms zullen er ook kortingen
zijn voor pakketten (bv per 3 stuks).  Vraag er naar.

ADOPTEURS
● Als Adoptie-ouder ben je slechts symbolisch eigenaar van de plant die je adopteert:

de plant behoort -eens in de grond- zoals alle planten toe aan de plek/het
Zwaluweveld, en zal beschouwd worden als elke andere plant in het voedselbos;
deel van een inherent ecosysteem.

● Als adoptie-ouder heb je het voorrecht elk jaar de eerste kilo opbrengst voor jezelf te
komen oogsten (*).

● Je kan ook holistischer kiezen. Niet elke plant is bedoeld om rechtstreeks productie
te leveren, maar zal soms ondersteunend aanwezig zijn. Via blad, hout, organisch
materiaal. Opbrengst is vaak ook schaduw, windluwte, schoonheid, en rust.  Deze
intrinsieke waarden zijn de werkelijke redenen waarom we zo’n plaats als
aangenaam ervaren.



● Je hebt het voorrecht je nieuwe telg zelf te planten, en te verzorgen, maar dit is geen
vereiste.  We begrijpen dat niet voor iedereen de mogelijkheid bestaat dezelfde soort
nabije verbinding te maken.  Jouw boom zal net als elke andere plant met evenveel
respect worden behandeld door de mensen op het terrein.

● Na adoptie kan je ten allen tijde je telg komen opzoeken op de momenten die voor
jou passen.  Het staat je vrij om de zone rondom wat aan te kleden, je telg extra in de
watten te leggen, of welk ritueel ook voor jezelf te ontwikkelen die je met een blij
gevoel naar je bijzondere plek brengt.

● Mocht je geadopteerde boom om de een of andere reden toch niet uitgeplant
worden, zal je daarvan op de hoogte worden gebracht, en wordt je een alternatief
aangeboden, of een refund.

(*): indien die hoeveelheid oogst er is, en nooit meer dan 50 % van het totaal)

DONATEURS (mensen die via gift plantgoed aanbrengen)
● Als donateur wordt je automatisch beschouwd als adoptie-ouder tenzij je uitdrukkelijk

afstand doet van het plantgoed dat je geeft, ten voordele van het geheel voor allen.
● Als donateur stem je erin toe dat sommige interessante planten uit je gift kunnen

aangewend worden in de adoptie-crowdfund-lijst, en kan geadopteerd worden door
iemand anders.  De opbrengst daarvan gaat zoals de andere inkomsten van de
adoptie naar het centrale budgetfonds van het Zwaluweveld.

● Als donateur krijg je ter bedanking in overeenstemming met je inbreng, door de
organisatie, een plant ter adoptie geschonken vanuit de adoptielijst.

PROCEDURE
● De Adoptieprocedure is vrij simpel.

○ Geinteresseerde adoptie-ouders melden zich aan via email:
dnavzw@gmail.com

○ ze krijgen een kopie van de meest recente planten-adoptielijst toegestuurd.
○ ze kiezen een plant (boom of struik) die hen bevalt, en bevestigen hun keuze

weerom via dezelfde email-communicatie / of door meteen over te schrijven
op het rekeningnummer, met vermelding van de volledige nederlandse naam
+varieteit zoals te lezen in de lijst.

○ Je krijgt een bevestiging als je betaling is gecontroleerd
○ Je wordt uitgenodigd/op de hoogte gehouden van de plantdag.
○ Bij je eerste bezoek op het terrein aan je nieuwe telg zal je een steen

aangeboden worden waarop je je naam, kan zetten.  Die kan je dan leggen
onderaan de stam.

○ Het is optioneel om te kiezen voor een fotoshoot met je boom, en daarbij kan
je ook aangeven of je wel/niet wilt dat we deze samen met een collectie van
adoptieouder foto's gebruiken in onze externe communicatie (website,
Facebook) van het project.

● Procedure voor doneren van plantgoed:
○ Alvorens je spontaan met je plantgoed afkomt, neem eerst contact op:

■ Via telefoon naar een van de verantwoordelijken.
■ via de WhatsApp groep, (als je daar aangemeld bent).
■ of Mail naar dnavzw@gmail.com

○ Geef aan welke planten je aan te bieden hebt.  Iemand zal contact met jou
opnemen om de overdracht verder op te volgen.
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