ANFjaarverslag
Niet alleen voor Apenheul, maar ook voor het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) stond 2014 in het teken van de gorilla’s. Met Knok voor

gorilla’s wilden we € 40.000,- ophalen voor het Mbeli Bai-project in de
Republiek Congo. En dat is gelukt! Op pagina 16 lees je hier meer over.
En het ANF heeft afgelopen jaar natuurlijk nog veel meer gedaan …

Veranderingen binnen het ANF
De samenstelling van de ANF-werkgroep is herzien. Jacqueline
Ruijs geeft het stokje door aan Rudy Berends. Net als
Jacqueline is hij teamleider dierverzorging in Apenheul. Verder
wordt het team versterkt door Thomas Bionda (medewerker
kennis & onderzoek), Anouk Schumacher (bezoekersservice)
en Tienke Koning (Raad van Advies-lid). Tienke gaat ons
helpen bij het vergroten van de naamsbekendheid van
het ANF en bij het leggen van contacten met een aantal
netwerken en fondsen. Frank Rietkerk (zoölogisch directeur)
en Susan Fledderus (marketing manager) blijven net als
voorgaande jaren actief in de werkgroep. Jan Vermeer (hoofd
dierverzorging St. Croix dierentuin in Frankrijk) en Bert de Boer
(oud-directeur van Apenheul), vormen nu de ANF-adviesgroep.

Fondsenwerving
Het ANF is nagenoeg volledig afhankelijk van donaties
en sponsoring. Met financiële steun helpen we projecten
wereldwijd. Dat willen we blijven doen én we willen meer

projecten helpen. Daarom hebben we contact gezocht met
Scripta Communicatie. Dit fondsenwervingsbureau in
Amsterdam gaat voor ons een fondsenwervingsstrategie
uitwerken, een aantal vermogensfondsen werven en de
mogelijkheden voor sponsoring en legaten onderzoeken. In
de toekomst willen we een eigen fondsenwerver aannemen,
zowel voor het ANF als voor Apenheul. Via Scripta krijgen we
hulp bij de werving en selectie van deze fondsenwerver.

Los Chilchos
Ons koffie-project in Los Chilchos in Peru is het grootste
project van het ANF. We zijn actief betrokken bij het project

In de toekomst willen we een eigen
fondsenwerver aannemen, zowel
voor het ANF als voor Apenheul.
met mankracht, maar ook door het financiële steun te bieden.
In 2014 hadden we een budget van € 60.000,-. Door slim om
te gaan met onze uitgaven, hebben we op een aantal kosten
kunnen besparen. Hans Dignum vertrok in november naar
het koffie-project om erop toe te zien dat het project zich met
dezelfde vaart als afgelopen jaren blijft ontwikkelen. Het
project heeft inmiddels minder begeleiding van onze mensen
nodig en is hard op weg om op eigen benen te staan.
Met de financiële steun die wij ontvingen via IUCN, ruim
€ 37.000,-, hebben we extra stukken grond kunnen kopen.
Nu zijn twee geïsoleerde natuurgebieden - het Montevideo
Reservaat en het Los Chilchos Reservaat - met elkaar
verbonden. Dankzij deze nieuwe verbindingszone wordt
het leefgebied van de beschermde geelstaartwolaap in één
klap een stuk groter. Maar we zijn nog lang niet klaar in het
gebied. Dankzij het Harpij Congres, dat eind oktober in
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ANF PROJECTBIJDRAGEN 2014
Naam project

Land

Diersoort(en)

Mbeli Bai-project
Los Chilchos
Sahamalaza
Bonobo’s Kinshasa
Bonobo’s Mbou Mon Tour
Hutan /KOCP
Programme Titi Gris
Moroccan Primate Conservation
Foundation Proyecto Mono Tocón
Sifaka translocation project
Project Anoulak
Quagga (Natuurbehoudfonds van Dierentuinen)
ANF studiebeurs

Congo
Peru
Madagaskar
D.R. Congo
D.R. Congo
Maleisië
Colombia
Marokko
Peru
Madagaskar
Laos
Wereldwijd
D.R. Congo

Laaglandgorilla
Geelstaartwolaap
Blauwoogmaki
Bonobo
Bonobo
Orang oetan
Witvoettamarin
Berberaap
San Martin titi
Kroonsifaka
Witwanggibbon
Verschillende
Bouvier’s rode colobus

Totaal			

Bedrag
46.478
> 50.000
2.650
7.500
4.000
2.500
1.250
1.250
2.000
2.000
2.000
3.000
1.250
e 125.878

Apenheul plaatsvond, hebben we ook nog eens een bedrag
van € 3.000,- opgehaald om landaankopen in de Los Chilchos
vallei te realiseren.
Koffiebranderij Peeze, die sinds dit jaar onze koffie brandt,
verzorgt ook landbouwkundige ondersteuning aan de boeren
en is van plan om in juni 2015 met een aantal mensen Los
Chilchos te bezoeken. Ook Apenheul gaat iemand meesturen
met deze bijzondere reis.

Studiebeurs
De studiebeurs van € 1.250,- die het ANF jaarlijks beschikbaar stelt werd toegekend aan Lieven Devreese: een
Belgische bioloog die enige tijd in Apenheul heeft gewerkt.
Hij gaat in D.R. Congo onderzoek doen naar de ernstig
bedreigde Bouvier’s rode colobus. Deze soort is zo’n veertig
jaar geleden voor het laatst door wetenschappers gezien.
Lieven gaat onderzoeken of de soort nog voorkomt. En als
dat zo is, hoe groot het verspreidingsgebied is en wat de
bedreigingen zijn.

Inkomsten, Giften en Fundraising
Onze dank gaat uit naar alle donateurs en in het bijzonder
de Vrienden van Zoo Wuppertal, de heer P. Moor en de heer
W. Nijenhuis. Zij maken iedere maand een bedrag over naar
het ANF. De opbrengsten uit onze horecafooien en de
spinners in ons park bedroegen ruim € 27.500,-. Via onze
gidsenorganisatie kwam bovendien ruim € 4.500,- binnen.
Bijzondere schenkingen en donaties bedroegen samen
€ 1.500,-. In de categorie ‘diverse inkomsten’ zijn we vooral
erg blij met een deel van de royalty’s van boeken, waaronder
Dierbare collega’s van Patrick van Veen. Bij elkaar ging dit
om een bedrag van bijna € 3.000,-! Het arrangement Dagje
Dierverzorging en onze WinterXperience leverden ruim
€ 10.000,- op. Bovendien heeft het recyclen van oude
mobieltjes ongeveer € 12.000,- opgeleverd.

Plannen voor 2015
Ook in het volgende seizoen zullen we extra aandacht
besteden aan projecten die aansluiten bij ons jaarthema.
In 2015 zijn dat de loslopende apen in Apenheul. In MiddenAmerika gaan we op zoek naar een natuurbehoudproject
dat onder andere actief is bij de bescherming van de daar
voorkomende doodshoofdaap. De doodshoofdapensoort
die in Apenheul leeft is nog talrijk in grote delen van ZuidAmerika. De roodrugdoodshoofdaap daarentegen leeft in
kleine, versnipperde stukken regenwoud in Panama en
Costa Rica. De toekomst van deze soort is
afhankelijk van goede beschermingsmaatregelen. Daar willen we
graag een steentje aan
bijdragen.
Verder hebben we in 2008 al
aandacht besteed aan een
project op Sahamalaza, dat
zich bezighoudt met de
bescherming van de
zeldzame blauwoogmaki.
In 2015 doen we dat
weer, maar dan richten
we ons op héél
Madagaskar. Zo
profiteren de vari’s,
sifaka’s en Alaotra
bamboemaki’s er
ook van.
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