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De Stichting Natuur Anders
won eind novemberde vrijwilligersprijs 2004 van de gemeente Deventerin de catagorie Milieu en Educatie.Peter Heijke (54), voorzitter van
de stichting, is er erg blij
mee.
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'Ik vind het een stukje erkenning voor de vrijwilligers die
bij ons werken. Waardering
voor het werk dat de stichting
doet.' Peter Heijke is in zijn
nopjes met het feit dat 'zijn'
Stichting Natuur Anders onlangs beloond werd met een
vrijwilligersprijs.
Heijke is groepsleider van verstandelijk gehandicapten. Daarnaast is hij hovenier en houdt
hij zich bezig met het onderhoud van landschappen. waarbij
hij verstandelijk gehandicapten
betrekt.
De stichting noemt zichzelf 'ei-

groot groen en park- en tuinonderhoud. In de jaren dat de stichting bestaat heeft ze twee dingen bereikt. 'De stichting heeft
op een aantal plekken de verbetering van landschap en natuur
bewerkstelligd.
Daarnaast hebben we in de loop
van jaren gezorgd dat mensen
met andere achtergronden een
vrijwilligersplek hebben gevonden. Dat ze de rust hebben kunEendenkooi
nen vinden om zichzelfweer terug te vinden, weer respect voor
Waar hij erg trots op is, is het
zichzelf hebben en anderen
Samen
met
George
Jansen
is
peherstel van de eendenkooi in
Gorssel. 'Daar ben ik vanaf 1992 ter Heijke de oprichter van stich- voor hen.'
mee bezig geweest. Door vast- ting Natuur Anders. Ze zijn sinds
Waardevol
houdendheid is het dit najaar al- 1991 bezig en inmiddels werken
Bij de stichting kunnen psychialemaal hersteld. Terwijl ik daar ze met 25 vrijwilligers. Natuur
op een aantal momenten gedu- Anders doet aan landschapsaan- trische patiënten, verstandelijk
en geestelijk gehandicapten of
rende die tien jaar niet meer in leg en onderhoud, waaronder
mensen met tijdélijk sociale problemen
zoals zwervers of verNatuur Anders ook actief in Palestina
slaafden terecht.
.
Degemeenten
zijnbelangrijke
opdrachtgevers
vande stichting,naast Heijke: 'Ze zijn allemaal waardecultuurhistorische
stichtingen
enondermeerdeStichtingOudeBevol. Wij hebben die mensen een
graafplaatsen
Deventer.
Destichtingisop dit momentmetruim25
plek gegeven door ze mee te laprojectenbezig.NatuurAndersisnietalleenin degemeenten
Deven- ten werken in onze projecten.
ter,Voorsten Gorssel
actief.Destichtingsteuntdrieprojectenin
Elk mens is uniek, maar ze krijOost-Europa
en daarnaast
eenprojectin Palestina.
Projecten
worden
gen snel een snel een stempel op

alles op eigen kracht doen. 'Wij
proberen om onze eigen boontjes te doppen zonder subsidie.
We doen het op onze eigen manier. Daardoor kunnen we snel
handelen. Maak je gebruik van
subsidies dan moetje langwachten voordat je iets kunt doen.
Binnen een halve dag of een
paar uur kunnen wij al ja zeggen,' aldus Heijke.

geloofde.'
Via schenkingen, donateurs en
vergoedingen voor het geleverde werk scharrelt de stichting
haar financiën bij elkaar. Al hun
werk gebeurt zoveel mogelijk
met respect voor natuur en mensen. 'De mens is gast in zijn eigen omgeving, niet de koning
van de schepping. Mensen staan
gelijk aan alle organismen hier
op aarde. Dat proberen we uit te
dragen.'
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