
 

 

 

ADOPTIE VAN EEN (JONGE) OOIEVAAR 

De adoptie is een papieren adoptie: men krijgt dus geen ooievaar mee naar huis -. 
Het adoptiebedrag is per ooievaar  € 50,00, dit is een eenmalige bijdrage. 
 
De bijdrage komt ten goede aan het werk van het ooievaarsstation, zoals het 
opvangen en verzorgen van zieke en gewonde ooievaars en het geven  
van voorlichting en het beantwoorden van vragen over ooievaars en hun leefgebied. 
 
U ontvangt: 
x een (persoonlijk) adoptiecertificaat 
x gegevens over de geadopteerde ooievaar 
x informatie over ooievaars in het algemeen 
x het meest recente jaarverslag van Ooievaarsstation De Lokkerij 
 
U wordt genoteerd als begunstiger van het station. Als van de ooievaar die u heeft 
geadopteerd iets bijzonders is te melden, dan krijgt u daarvan bericht.  
 
Op het adoptiecertificaat staat vermeld: 
x het jaar van geboorte van de ooievaar 
x zijn/haar ringnummer 
x naam en woonplaats van de adoptant (van u, of die van een begunstigde) 
x de door u (of begunstigde) aan de ooievaar gegeven naam 
x de door u gewenste datum op het adoptiecertificaat  
 
Gelegenheden om een ooievaar de adopteren, of om deze cadeau te doen: 
x bij de geboorte van een baby 
x bij een verhuizing/nieuwe woning 
x bij een verjaardag 
x bij een nieuwe baan, jubileum, afscheid e.d. 
x bij de opening van een zaak/project 
x zomaar, als ondersteuning van het (vrijwilligers)werk van De Lokkerij 

 
Bijlage: opgaveformulier  



 
 
 
 
 
JA, IK GEEF MIJ OP ALS VRIEND(IN) VAN DE OOIEVAAR 
(aankruisen wat u wenst) 
 
o ik word vriend(in) van de ooievaar (voor minimaal)  € 10,00 

   

o ik word vriend(in) voor het leven (eenmalig)  € 250,00 
   

o ik neem een ooievaar in de kost (per jaar) € 50,00 
   

o ik adopteer een ooievaar (voor eenmalig) 
en geef deze een naam die hij/zij voor het leven zal dragen 

€ 50,00 

 
ADOPTIE 
 
Naam opdrachtgever:  
  

Adres:  
  

Postcode: Woonplaats: 
  

Telefoon: E-mail: 
 
Naam adoptant:  
  

Adres:  
  

Postcode: Woonplaats: 
  

Telefoon: E-mail: 
 
Naam van de ooievaar:  
  

Door u gewenste datum op het adoptiecertificaat: 
 
BETAALWIJZE 
 
o contant | paraaf medewerker De Lokkerij:  … … | datum:  … … | bedrag: €  … … 

 

o overboeking op IBAN NL02 RABO 0360860680 
 
Handtekening:  

 
  

Datum:  
 
P.S.: als u niet beschikt over een printer/scanner, kunt u uw gegevens als tekst aan ons mailen 
en bij vragen kunt u ons altijd bellen � 


