skelet olifant wordt opgezet

Ramon komt weer
overeind!
Dankzij gestaag binnenkomend sponsorgeld gaat het museum beginnen met het opzetten en monteren van
het skelet van de Aziatische olifant Ramon. De actie ‘Help Ramon weer Overeind!’ (zie Straatgras 16 [2-3]
oktober 2004) heeft inmiddels bijna de helft van het benodigde bedrag van Euro 20.000,= opgeleverd,
voorlopig genoeg om vanaf zaterdag 12 maart WERKPLAATS RAMON te starten.
7 nekwervels
sponsorbedrag

schedel

€ 150,00

hoofdsponsorbedrag
€ 3750,00

nog 6 beschikbaar

gesponsord door kledingbeurs
Stichting De Witte Olifant

20 rugwervels

per stuk

sponsorbedrag

€ 45,00

per stuk

7 lendenwervels

nog 15 beschikbaar

sponsorbedrag

€ 55,00

2 schouderbladen
sponsorbedrag

€ 425,00

nog 5 beschikbaar

per stuk

heiligbeen

nog 2 beschikbaar

borstbeen

hoofdsponsorbedrag

hoofdsponsorbedrag

€ 1250,00

€ 1245,00

onderkaak

nog beschikbaar

hoofdsponsorbedrag

2 bekkenbeenderen

40 ribben

€ 1750,00

€ 55,00

€ 500,00

per stuk

sponsorbedrag

nog 6 beschikbaar

per stuk

per stuk

nog 2 beschikbaar

nog 34 beschikbaar

2 opperarmbeenderen

gesponsord door
Jantijn Ontwerp

sponsorbedrag

sponsorbedrag

gesponsord door
Tineke Groenhorst

€ 375,00

per stuk

20 staartwervels

2 dijbeenderen

€ 550,00

nog 2 beschikbaar

€ 35,00 per stuk

per stuk

per stuk

2 ellepijpen

€ 300,00

per stuk

10 voortenen
sponsorbedrag

per stuk

allemaal gesponsord

sponsorbedrag

€ 250,00
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2 kuitbeenderen
sponsorbedrag

€ 250,00

2 scheenbeenderen

per stuk

nog 2 beschikbaar

per stuk

2 hielbeenderen

nog 2 beschikbaar

sponsorbedrag

10 achtertenen
sponsorbedrag

€ 35,00

nog 6 beschikbaar

WERKPLAATS RAMON bevindt zich in de toekomstige
skelettenzaal op de eerste verdieping van het museum
waar het geraamte zijn vaste standplaats krijgt. In die
ruimte zullen alle geconserveerde botten en de kolossale schedel worden uitgestald en kunnen bezoekers de
opbouw van het skelet door preparateur Hans
Brinkerink (Vista Natura, Baarn) volgen. Naar verwachting duurt het ruim twee maanden voordat
Ramon weer helemaal overeind staat.
Hoofdsponsors van de actie ‘Help Ramon weer
Overeind!’ zijn kledingbeurs Stichting de Witte
Olifant, Tineke Groenhorst en Jantijn Ontwerp die
respectievelijk de schedel (3750,=), de onderkaak
(1750,=) en het heiligbeen (1250,=) adopteerden.
De firma Emmtec Services uit Emmen sponsort en
produceert de metalen draagconstructie (1500,=) die
het skelet de nodige steun moet geven. Daarnaast
heeft een dertigtal particulieren, waaronder flink wat
Straatgraslezers, kleinere skeletdelen - uiteenlopend
van een voorteen (25,=) tot een nekwervel (150,=) gesponsord. Bibliothecaris en collectiebeheerder
Rochus Biesheuvel (van huis uit constructeur) ontwierp en berekende de draagconstructie.

per stuk

allemaal gesponsord

sponsorbedrag

nog 2 beschikbaar

€ 25,00

BESCHIKBAAR.

sponsorbedrag

€ 50,00

sponsorbedrag

nog 2 beschikbaar

VOOR SPONSORING

2 knieschijven

2 spaakbeenderen

ZIJN NOG STEEDS

SKELETONDERDELEN

nog 14 beschikbaar

nog 2 beschikbaar

€ 325,00

ER

sponsorbedrag

sponsorbedrag

€ 60,00

per stuk

allemaal gesponsord

per stuk

Tijdens de bouw van het skelet loopt de sponsoractie door. Op de website van het museum
(www.nmr.nl) en op de tekening van het skelet hierboven staat een actueel overzicht van de nog beschikbare botten en de wijze waarop een skeletonderdeel
geadopteerd kan worden.[KM]

BOUWTEKENING VAN
DE DRAAGCONSTRUCTIE
VOOR HET SKELET.
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WERKPLAATS RAMON
- het olifantenskelet in opbouw is toegankelijk vanaf 12 maart. De dagen dat
preparateur Hans Brinkerink feitelijk aan het skelet
bouwt, worden op www.nmr.nl aangekondigd.

