
 
 

Fonds BELLIS PERENNIS bij stichting MEERWAARDE 
 

‘Duurzame projecten, bedrijven en het streven naar duurzaam beleid worden breed gedragen. Dat is mooi 
maar onderweg dreigt wel iets verloren te gaan: de ervaring om zelf te pionieren, de handen in de aarde te 
steken en daarbij ook zelf als persoon te veranderen. Bellis Perennis is een fonds dat dergelijke activiteiten 
op gang helpt brengen’. 
        Hugo Besemer, 2019 
 

Wil jij een kleinschalig natuur-inclusief landbouwproject starten met aandacht voor natuur en bodem? Ben 
je bezig met het opzetten van een tuin in jouw buurt, waarin de natuur dichter bij de mensen komt? Plant 
je een voedselbos voor je kleinkinderen? Of wil je een hoekje van je bedrijf inrichten voor biodiversiteit? 
Het fonds Bellis Perennis kan je via een schenking helpen met een kleine startinvestering zodat je aan de 
slag kunt. 
 

Het fonds ondersteunt initiatieven waarbij: 
❖ De biodiversiteit wordt verhoogd 

❖ Mensen zelf met de handen in de grond zitten, pionieren, 

en leren van de natuur  

❖ De persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan het 

initiatief één van de doelstellingen is. Dit kan zijn om over 

jezelf te leren door het werk met de bodem, of om anderen 

hierin te begeleiden (educatie, zorg, beleving, verbinden 

met de natuur). 

Procedure voor aanvragen: 
Aanvragen kunnen worden gedaan bij de projectleider (Lian Kasper) 

door bijgevoegde vragenlijst in te vullen en per mail te sturen naar 

lkasper@landco.nl. De projectleider draagt kansrijke aanvragen voor 

aan het bestuur van stichting Meerwaarde, dat beslist over het wel 

of niet toekennen van de schenking. 

We vragen je om een eenvoudige begroting te maken om aan te 

geven waaraan het geld wordt besteed. Na toekenning verwachten 

we een beknopte terugkoppeling van de werkzaamheden die 

hebben plaatsgevonden met een paar foto’s. In dat korte verslag  horen we graag antwoord op de vraag: 

wat heb je gedaan en wat heb je er van geleerd? Een terugkoppeling van de daadwerkelijk gemaakte 

kosten is niet nodig, maar we behouden ons wel het recht om bewijsmateriaal van gemaakte en betaalde 

kosten  op te vragen. We vragen je daarom de bonnen en betaalbewijzen twee jaar te bewaren.  

Voorbeelden van 
projecten die in 
aanmerking komen: 
 

✓ Opstart bijzondere 

duurzame/regeneratieve 

landbouw initiatieven 

✓ Opzetten kruiden- bijen 

of vlindertuin 

✓ Opzetten buurttuin of 

schooltuin 

✓ Opzetten voedselbos 

✓ Kleinschalige initiatieven 

rondom biodiversiteit 

 

mailto:lkasper@landco.nl


 
 

Voorwaarden: 
 

❖ Het fonds is bedoeld voor aankoop van materialen zoals plantgoed, gereedschap etc of de 

inrichting van een plek, zoals beplanten, graafwerkzaamheden of eenmalige grondbewerking  

❖ Het fonds is niet bedoeld voor grondaankoop 

❖ Het fonds is niet bedoeld voor winstgevende activiteiten 

❖ Mogelijk is wel om bv. een niet-winstgevend biodiversiteitshoekje in te richten op een bestaand 

bedrijf, of in bijzondere gevallen de opstart van een regeneratief landbouwbedrijf, waarbij een 

eenmalige investering nodig is in gereedschap,  simpele machines, of andere materialen. 

❖ Plant- en zaaigoed kan worden vergoed voor niet-winstgevende initiatieven 

❖ We vergoeden geen mens-uren van de aanvrager zelf. Het kan wel mogelijk zijn om inhuur van 

derden te vergoeden, als dit nodig is voor de inrichting van een terrein: bv. graven van een 

paddenpoel of eenmalige grondbewerking. 

❖ Er is reeds een locatie voor het project, en het project wordt binnen een jaar gestart. 

❖ Het aanvraagbedrag is maximaal €5000 euro. 

Aanvraagformulier: 

Beantwoord onderstaande vragen en stuur de antwoorden naar Lian 

Kasper: lkasper@landco.nl. 

 

Naam Aanvrager: 

Bedrijfsnaam (optioneel): 

Telefoonnummer: 

Email adres: 

Locatie project: 

Beschrijving van het project, de doelstellingen en beoogde 

werkzaamheden: 

Begroting: geef hier aan wat de kosten zijn die je gaat maken op 

basis van realistische prijzen 

Aanvraagbedrag: 
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Achtergrond: 
 

Bellis Perennis is de latijnse naam voor de Madelief. Het fonds bestaat uit de nalatenschap van dhr. Hugo 

Besemer. Hugo had een passie voor landschap en ecologie; hij hield van het kennen en herkennen van 

planten en dieren, in het bijzonder vogels. Hij was tevens begaan met de biologische landbouw en kleine 

initiatieven die ruimte bieden voor biodiversiteit. Daarbij noemde Hugo specifiek dat hij het mooi vond 

wanneer de mens zichzelf ontwikkelt door het initiatief, in de verbinding met de aarde. Hij schreef: 

 

‘De beweging die wilde bevorderen dat we op een andere manier met de aarde omgaan kwam goed op 

gang na het rapport van de club van Rome (1968, ik was toen 15)  Het was breder (uitputting van alle 

mogelijke grondstoffen en natuurlijke bronnen) en in die tijd kwamen ook andere onderwerpen onder de 

aandacht als kleinschaligheid – samenleving met menselijke maat. Duurzaamheid is nu een beleidsterrein. 

In de loop van de jaren ben ik in aanraking geweest met kleine initiatieven waarin mensen zelf aan de gang 

gingen. Ik wil graag die kleinschalige, amateuristische ervaring ondersteunen juist nu “duurzaamheid” een 

politieke agenda is geworden’.  


