Samen met Réserves Naturelles et
Ornithologiques de Belgique (het
huidige Natagora) krijgt WWF-België
het beheer van het meer van Virelles in
handen voor een periode van 99 jaar.

Het 100ste ‘Educatieve Reservaat’
wordt opgericht. Die reservaten worden
opgericht in scholen om leerlingen bewust
te maken van natuurbescherming.

WWF-België steunt ecotoerisme: de eerste
Pandaherbergen openen de deuren.
Dat zijn duurzame vakantiewoningen
in mooie natuurgebieden volledig
gebouwd met natuurlijke materialen.

De juniorleden van WWF-België verzamelen
27 000 handtekeningen voor de petitie
‘Red de Tijgers’ en overhandigen ze aan
de Indiase ambassade in Brussel.

WWF-België coördineert een project in
Midden-Limburg om vijvergebieden te
beschermen en te herstellen. Verschillende
soorten die voordien verdwenen waren, zijn
intussen teruggekeerd naar de vijvers.
De grote WWF-campagnes ‘Water voor
Morgen’ en ‘Vivons l’eau’ informeren
in totaal meer dan 20 000 Belgische
gezinnen over duurzaam watergebruik.

WWF-België heeft tien miljoen bomen
geplant rondom Virunga, waardoor lokale
gemeenschappen deze bomen kunnen
kappen in plaats van de bomen in het park.

WWF-België richt de WWF-Rangerclub
op voor kinderen tussen 6 en 12.
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Dankzij een geldinzamelingsactie van WWFjuniors worden terreinen aangekocht rond
het Nakuru-meer (Kenia) die als bufferzone
dienen voor de uitbreiding van steden en
vervuiling door industrie en landbouw.

WWF-België wordt opgericht onder het
voorzitterschap van prins Antoine de Ligne.
Het eerste project gaat van start: de
herintroductie van ooievaars in het Zwin.

WWF-België lanceert de grootscheepse
fondsenwervingscampagne ‘Pro Natura Belgica’
om natuurgebieden in België te beschermen.
WWF-België koopt en beheert een aantal
belangrijke watergebieden in België:
de moerassen van Boven-Semois en
Harchies, het Stamprooierbroek en
de Vallei van de Zwarte Beek.

De Belgische regering ondertekent na 11
jaar lobbywerk van WWF het CITES-verdrag,
een internationaal verdrag bedoeld om
de internationale handel in met uitsterven
bedreigde soorten te reglementeren.

WWF lanceert samen met
Nederlandse en Franse verenigingen
het Internationale Maasproject voor
duurzaam beheer van de Maasvallei.

Dankzij een nauwe samenwerking tussen
FSC en WWF-België krijgen drie bossen
in Vlaanderen het FSC-label en komt het
eerste FSC-hout op de Belgische markt.

WWF-België speelt een cruciale
rol bij de aanduiding van Natura
2000-gebieden in België.

België wordt na jaren
lobbyen door WWF lid
van de Internationale
Walvisvaartcommissie.

ECOmakala overtreft haar doelstelling
van 4000 hectare en legt 5500 hectare
boomplantages aan voor de productie van
duurzame en hernieuwbare houtskool.

ECOmakala wint de National Energy
Globe Award als beste milieuproject in
de Democratische Republiek Congo.
WWF-België kan rekenen op de steun van
meer dan 100 000 leden en donateurs.

