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Fotografie is uitgegroeid tot een boeiende hobby, waarbij ik me graag laat leiden door de 
schoonheid van de eenvoud. Ik let vaak op patronen en lijnen maar ook op mooie 
kleurencombinaties: ik houd erg van gedetailleerde foto’s waar delen van gehelen op staan. 
Ik ga het liefst met mijn camera op pad om tegen iets aan te lopen, mijn voorkeur gaat uit 
naar zien wat er gezien kan worden. 
 
De laatste tijd heb ik mijn werk aangevuld met foto’s van katachtige roofdieren die ik bij 
Stichting PanterA op de foto heb vastgelegd. Sinds vijf jaar ben ik vrijwilliger bij PanterA in 
Nijeberkoop. We vangen katachtigen op die in Europa in gevangenschap zijn geboren en die 
met afmaken worden bedreigd. We proberen de dieren te herplaatsen zodat er steeds weer 
plaats vrij komt om andere dieren te redden van de spuit.   
De dieren mogen bij ons blijven als ze te oud zijn voor herplaatsing, te veel veterinaire zorg 
nodig hebben of als ze vanuit esthetisch oogpunt niet herplaatst kunnen worden. Zo hebben 
we een tijger met slechts één oog, een leeuw met een halve staart, twee schele tijgers, een 
panter met een geamputeerde staart, een leeuwin met korte pootjes en een doorgezakte rug 
omdat ze in haar jeugd slechts pap heeft gehad in de hoop dat het ‘wilde’ er af zou gaan…. 
 
Binnen PanterA hebben we een ‘big five’: de leeuw, de tijger, de panter, de poema en de 
jaguar zijn de meest opgevangen katachtigen. Hoewel ik van ieder dier volop foto’s heb, 
ontbreken ze nagenoeg volledig in de expositie. Ik kies er voor tijgers te exposeren. Niet 
alleen omdat tijgers door hun gestreepte vacht mooier fotograferen maar vooral omdat mijn 
liefde heel erg naar ze uitgaat. Met name de Panthera Tigris Altaica, de enorme Siberische 
tijger, is voor mij een hoogtepunt. Mijn grote liefde Cromwell (zie foto) valt hier ook onder. 
Omdat deze expositie in het stadhuis van Leeuwarden is, kies ik voor één foto met een 
prachtige manleeuw. 
 

 
 
PanterA draait volledig op vrijwilligers en we bestaan van giften en donaties. De foto’s zijn te 
koop en de opbrengst van de verkoop gaat naar Stichting PanterA. 
 
Prijzen, inclusief lijst: 
30x40 € 50,- 
40x50 € 70,- 
50x50 € 80,- 
50x70 € 90,- 
 
Tot slot wil u graag verwijzen naar mijn website: www.jeaninenoordermeer.nl 

http://www.jeaninenoordermeer.nl/

