
Planning Donateursdag 2022 – 5 november 
Aanvang: 10:00 – 16:30 uur

Jaagsessies/presentaties dieren:
10:30 Jaagsessie Drago (+ Presentatie Iwan)
11:00 Presentatieronde 1 (Vincent, Noelle, Akilla, Fred, Sya & Chen)
12:00 Jaagsessie Radjah
12:30 Presentatie Robert 
12:45 Presentatie Albert & Lloreen -The Lions Foundation Zuid Afrika
13:00 Presentatieronde 2 (Goha, Kuma, Valesca, Afrodite)
14:00 Jaagsessie Remy (+ Presentatie Luna)
14:30 Presentatieronde 3 (Bombay, Muba, Vladimir)
15:00 Jaagsessie Ayla (+ Presentatie Aslan) 
15:30 Presentatieronde 4 (Bohdana, Dembé, Max)

De dierenpresentaties worden gegeven door dierenverzorger Sandra en vinden plaats in de vergaderzaal in 
restaurant Leeuw. Hierbij wordt er wat over alle dieren verteld onder begeleiding van foto’s en filmbeelden. 
Uiteraard kunt aansluitend vragen stellen.  

In de educatieruimte en op de galerij kunt u kijken naar de jaagsessies zoals deze staan aangegeven in het schema  
hierboven. Over deze dieren wordt dan wat verteld door de dierenverzorgers, voorafgaand aan het jagen. 

Tussen 12:30 en 13:00 uur zal de directie de tijd nemen te vertellen wat er allemaal is bereikt het afgelopen jaar en wat 
de plannen zijn voor 2023. Ook de directie van The Lions Foundation Zuid-Afrika is dit jaar van de partij en ook zij zullen 
wat vertellen over het prachtige project daar (in het Engels)

• We hebben mooie prijzen te winnen middels een loterij (trekking einde van de dag). 
 Winnaars zullen per email op de hoogte worden gebracht van gewonnen prijzen. 
• Educatietafel over grote katachtigen waar veel geleerd kan worden over de soorten 
 en hun anatomie. 
 Komt u ook voelen hoe scherp een echte nagel van een tijger is? 
• Plan deze dag een tijgerworkshop in en maak gebruik van de exclusieve 
 donateursdag korting!! 
• Diverse kraampjes
• Stichting Leeuw shop (nieuwste dierenmokken en sleutelhangers zijn 
  weer op voorraad!) 
• Probeer de gloednieuwe photobooth in de educatieruimte en ga op de foto met 
   uw favoriete dier of test uw kennis en doe de quiz in het stichting leeuw klaslokaal! 

Vanaf 10 uur staat de koffie* voor u klaar en bent u van harte welkom voor een gezellige dag. Wij hopen op mooi weer, 
om zoveel mogelijk lekker buiten te kunnen doen. Uiteraard ligt er weer een leuk presentje voor u klaar, hiervoor krijgt 
u bij de kassa een coupon mee.

* Koffie en thee wordt gratis geschonken bij de speciale koffietafel voor de donateurs en introducees.
	 Consumpties	uit	het	restaurant	zijn	voor	eigen	rekening	(dit	geldt	ook	voor	koffie,	thee	en	andere	dranken).

Voor personen die minder ter been zijn, hebben wij een golfkar met chauffeur paraat staan tussen 09:30 en 16:30 uur. 
Meld u zich even bij ons kassapersoneel als u hier gebruik van wenst te maken?


