ZOOCREW.EU INFORMATIE
zoocrew.eu ziet wilde dieren het liefst in hun natuurlijke omgeving en hecht daarom erg
veel waarde aan natuurbehoud en bescherming van bedreigde diersoorten.
Ons belangrijkste doel is om de rol die dierentuinen hierin spelen nader onder de aandacht
te brengen. Door bezoekers actief te betrekken bij het beoordelen van de dierentuin
hopen wij dat zij deze op een nog positievere manier zullen beleven. Deze feedback is vrij
beschikbaar en kan ook van waarde zijn voor de dierentuin zelf.
Op onze website treft u algemene informatie over dierentuinen (zoals openingstijden en
entreeprijzen) en bijbehorende beoordelingen aan. Daarnaast hopen wij een zodanige
relatie met de dierentuinen op te bouwen dat wij u op de hoogte kunnen blijven houden
van de laatste nieuwtjes.
zoocrew.eu publiceert regelmatig artikelen over natuurbehoud, bedreigde diersoorten en
aanverwante onderwerpen.
zoocrew.eu promoot het adopteren van dieren als een alternatieve manier om een
bijdrage te leveren aan het behoud van diersoorten. Er zijn op dit gebied vele projecten
beschikbaar en de kosten vallen vaak erg mee. Iedere oprichter van zoocrew.eu heeft
meerdere adopties op persoonlijke titel gedaan.
zoocrew.eu onderhoudt een forum waar vragen kunnen worden gesteld en informatie kan
worden uitgewisseld.
Op zoocrew.eu staan links naar andere interessante en aan bovenstaande onderwerpen
gerelateerde websites.

WORD KOSTELOOS LID
Meld je aan op de site om op de hoogte te blijven van onze
activiteiten en laat weten wat je ervan vindt.
Mission Statement
zoocrew.eu wil een substantiële bijdrage leveren aan natuurbehoud in het algemeen en aan de bescherming van bedreigde
diersoorten in het bijzonder.
zoocrew.eu wil in dit kader de onmisbare rol die dierentuinen hierbij vervullen als onderwijzer en beheerder van onze wilde
dieren beter onder de aandacht brengen.
zoocrew.eu zal (in eerste instantie Europese) dierentuinen objectief beoordelen en deze informatie publiceren op haar site. Deze
site zal worden aangevuld met algemene informatie over dierentuinen alsmede nieuwsberichten en relevante links op het gebied
van natuurbehoud. In haar rol als algemene informatiebron hoopt zoocrew.eu anderen aan te sporen tot actie over te gaan.
zoocrew.eu hecht waarde aan alles wat leeft en is zich ervan bewust dat alleen de mens over de mogelijkheden beschikt om
andere levensvormen in bescherming te nemen.

