Ontdek het Voedzame Landschap van Roggebotstaete
Landgoed Roggebotstaete is 52 hectare natuurgebied tussen
Kampen en Dronten met een weidse horizon, steeds wisselende
luchten, mooie waterpartijen en een rijke flora en fauna. Het
landgoed biedt volop de ruimte om heerlijk te wandelen, uit te
waaien of in het gras te liggen. Ga eens op bezoek bij onze harige bewoners, volg de gemaaide wandelpaden over het landgoed
en verbaas je over alle flora en fauna die je tegenkomt.
Ons landschap is ook bijzonder lekker! Grote delen van het
landgoed zijn aangelegd of in ontwikkeling tot eetbaar
landschap. Regelmatig organiseren wij activiteiten zoals diners,
wildpluk wandelingen en workshops bij onze steenoven.
Natuurlijk kun je bij ons ook terecht voor het organiseren van
een teamdag, vriendendag of familiedag!
Voor meer informatie kijkt u op: www.roggebotstaete.nl
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Bouw mee aan
Landgoed Roggebotstaete!

Vul onderstaande informatie in en verstuur deze in een envelop
voorzien van postzegel naar:
Landgoed Roggebotstaete, Postbus 21, 8250 AA Dronten

De ontwikkeling van het landgoed richt zich op drie
speerpunten:

Ja, ik word Vriend van Roggebotstaete

• Agro-ecologie: Wij zijn volop bezig met het ontwikkelen van een voedzaam landschap voor mens en
natuur. Zo ontwikkelen wij onder andere een voedselbos, begrazen het landgoed met zeldzame grazers
en is het landgoed een vlinder- en bijenparadijs.
• Educatieve beleving: Een bezoek aan ons landgoed
is echt een beleving. Of je nu komt voor een wildpluk
wandeling, educatief scholenprogramma of onze
varkens komt knuffelen, hier leer je op een leuke
manier meer over de natuur.
• Participatie: In samenwerking met professionele
zorgaanbieders bieden wij leer-, werk- en ervaringstrajecten aan jongvolwassenen en begeleiden we
mensen om na arbeidsuitval weer terug te gaan naar
werk.
Voor verdere ontwikkeling werken we graag samen
met individuen en organisaties die actief willen bijdragen aan dit bijzonder groen en maatschappelijk
initiatief. Wilt u onderdeel worden van ons netwerk,
bijzondere dagen op het landgoed meemaken en
meebouwen aan Roggebotstaete? Word dan Vriend
van Roggebotstaete!
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Ik wil bijdragen met o mijn tijd als vrijwilliger o mijn kennis of materialen
Ik word donateur en machtig Roggebotstaete om een bedrag van €
o maandelijks

o jaarlijks

o eenmalig van mijn IBAN rekeningnummer:
te incasseren t.n.v.

Stichting Landgoed Roggebotstaete, IBAN NL40RABO0173924700.
Datum			
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Stichting Roggebotstaete Landgoed is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn fiscaal aftrekbaar onder geldende
regelgeving.
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