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Eenmaal, andermaal, verkocht: Land Rover
levert flinke bijdrage met veiling voor bedreigde
neushoorns
Een beeld van een neushoorn, gemaakt door Gerry McGovern, Land Rovers Chief

Design Officer, heeft de Tusk-organisatie geholpen om in totaal 600.000 pond in

te zamelen op een veiling ten bate van de bescherming van bedreigde neushoorns.

Het was een van de 21 unieke, 1,2 meter lange beelden van neushoorns, die waren

gedecoreerd door toonaangevende mensen uit de wereld van kunst en design.

Creaties die waren te zien in de Tusk Rhino Trail in Londen.
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De tentoonstelling in Londen was het hoogtepunt van de Wereld Neushoorndag op 22

september. De veiling vond plaats aan de vooravond van de conferentie over illegale handel in

wilde dieren (Illegal Wildlife Trade Conference) die de Britse regering organiseerde. De

conferentie bracht wereldleiders samen om de illegale handel in wilde dieren onmogelijk te

maken en met uitsterven bedreigde dierensoorten als de neushoorn beter te beschermen.

 

Tusk is een Britse charitatieve instelling die bescherming van wilde dieren in Afrika als doel

heeft. Tusk is opgericht in 1990.

 

Voor het ontwerp van Land Rovers neushoorn zijn speciale verftechnieken toegepast, afkomstig

uit Land Rovers hypermoderne productieproces. Deze technieken zorgen voor een zeer

duurzame en prestigieuze laklaag gelijkend op vloeibaar metaal. Gerry McGovern, Chief Design

Officer, Land Rover, vertelt daarover: “I wanted to celebrate the magnificence of this unique

creature, so my rhino is covered in a chrome finish. The idea being that because of the highly

reflective nature of chrome it would be seen from a long distance, consequently creating

awareness of the plight of this animal in Africa. The red painted horn signifies the absurdity of

this beautiful animal being hunted for such a small part of its overall being.”

 

Traditiegetrouw wordt op auto’s chroom toegepast om luxe en prestige uit te stralen. Land

Rover heeft een duurzaam en innovatief proces ontwikkeld ter vervanging van chroom met een

lak genaamd ‘spuitchroom’.

Geïnspireerd door de methode die dierenbeschermers gebruiken om de neushoorn te

beschermen tegen stropers en ivoorhandelaren, is de hoorn van het Land Rover-beeld rood

geschilderd. Dat accentueert de bedreigende situatie waarin deze diersoort zich bevindt. Wit

ivoor heeft veel waarde voor stropers en één manier om de dieren te beschermen is de hoorns in

te spuiten met een verf waardoor ze minder aantrekkelijk zijn voor jagers en stropers.

 

Chris Thorp, Responsible Business Director van Jaguar Land Rover, vertelt: “We are delighted

to have helped Tusk raise over £600,000 at auction, all of which will go to supporting their

vital work in wildlife conservation. In our long-standing partnership we are continuing to

enable Tusk to reach remote territories using Land Rover’s all-terrain capability, making it

the perfect fit for conservation work all around the world.”
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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