ANFjaarverslag
Ieder jaar staat een bepaald project van het Apenheul

Natuurbehoudfonds (ANF) in de schijnwerpers. In 2015
was dat het Sahamalaza project voor de bedreigde
blauwoogmaki’s op Madagaskar. Maar dat is natuurlijk
niet het enige waarmee het ANF zich bezighield…

Actie voor de blauwoogmaki’s
Het ANF-thema van 2015 was Madagaskar. Om specifiek te
zijn, Sahamalaza, een schiereiland van Madagaskar waar
de bedreigde blauwoogmaki leeft. Het ANF steunt hier het
Sahamalaza project, een initiatief van de organisatie AEECL
(l’Association Européenne pour l’Étude et la Conservation des
Lémurien). Al sinds 1989 is deze organisatie actief om de
unieke natuur op Sahamalaza te beschermen en daarmee
het leefgebied van veel bijzondere dieren die nergens anders

Het geld gebruiken we om de dieren op
madagaskar te beschermen
ter wereld voorkomen. Apenheul is sinds halverwege de
jaren ‘90 één van de drijvende krachten achter AEECL. Eén
van de eerste successen van het project was dat Sahamalaza tot beschermd gebied werd uitgeroepen. Dat betekent
echter niet dat het gebied nu veilig is. De lokale bevolking in
de dorpen die om het beschermde gebied liggen, heeft
weinig inkomstenbronnen. Als er niet gepatrouilleerd wordt,
vindt er regelmatig illegale houtkap en stroperij plaats en
worden er toch landbouwgewassen verbouwd ten koste van
de natuur.

Foto: Andrew Walmsley

In een notendop
In 2015 ondersteunde het ANF in totaal 12 projecten wereldwijd om de apen in het wild en hun leefgebied te beschermen.
Het budget voor projecten bedroeg € 108.750,-. Het grootste
gedeelte daarvan, namelijk € 46.389,-, werd besteed aan ons
eigen koffieproject: Los Chilchos in Peru. Voor het Sahamalaza
project werd in 2015 een groot bedrag ingezameld; € 2.000,werd in 2015 overgemaakt en de rest gaat in 2016 naar
Madagaskar. De bijdragen aan de overige tien projecten waren
afgelopen jaar in grote lijnen gelijk aan die in 2014 (zie tabel).
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AEECL helpt de lokale bevolking daarom op andere manieren
geld te verdienen, bijvoorbeeld door haar duurzame rijstteelttechnieken en andere agrarische technieken bij te
brengen. Maar ook door scholen te bouwen en leraren te
betalen voor educatie over natuurbehoud, door brandgangen
aan te leggen, aangetaste terreinen opnieuw met bomen te
beplanten en (vooral de laatste jaren) duurzaam ecotoerisme
te stimuleren. Dat laatste gaat heel erg langzaam. Sahamalaza ligt (nog!) niet op de gangbare toeristenroutes. Toch zijn
de toeristen die er komen altijd erg enthousiast over hun
bezoek. Het is immers een heel bijzondere plek vanwege de
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ANF PROJECTBIJDRAGEN 2015 (t/m november)
Naam project

Land

Diersoort(en)

Los Chilchos
Sahamalaza
Bonobo’s Kinshasa
Bonobo’s Mbou Mon Tour
Programma Titi Gris
Moroccan Primate Conservation Foundation
Proyecto Mono Tocón
Sifaka translocation project
Project Anoulak
Lion Tamarins of Brazil
Quagga (Natuurbehoudfonds van Dierentuinen)
Hutan / KOCP

Peru
Madagaskar
DR Congo
DR Congo
Colombia
Marokko
Peru
Madagaskar
Laos
Brazilië
Verschillende
Maleisië

Geelstaartwolaap
Blauwoogmaki
Bonobo
Bonobo
Witvoettamarin
Berberaap
San Martin titi
Kroonsifaka
Witwanggibbon
Gouden leeuwaap
Verschillende
Orang-oetan

Totaal		

Bedrag
> € 46.389,€ 2.000,€ 6.825,€ 4.000,€ 1.250,€ 1.250,€ 2.000,€ 2.000,€ 2.000,€ 1.000,€ 3.000,€ 3.000,e 74.714,-

zeldzame blauwoogmaki’s, de andere bijzondere diersoorten
en het onderzoekstation van AEECL. Het geld dat het ANF
aan het Sahamalazaproject van AEECL bijdraagt, wordt dan
ook vooral ingezet voor de bescherming van de dieren op
Madagaskar en voor het verder ontwikkelen van het
ecotoerisme.
We hadden onszelf als doel gesteld om in 2015 € 25.000,- op
te halen voor het project. Al in het begin van het jaar kregen
we een toezegging van de Rotaract clubs van Apeldoorn en
Deventer die hun lustra zouden vieren in Apenheul. De
opbrengst van deze feestelijke avond zou naar het Sahamalaza project gaan. Samen met de verkoop van blauwoogmaki-sleutelhangers en een sponsorevent hadden we goede
hoop ons doel te kunnen behalen. Nog mooier is dat
we uiteindelijk zelfs meer dan de beoogde
€ 25.000,- hebben opgehaald, namelijk
€ 35.846,-! Hoe we dat precies voor
elkaar hebben gekregen lees je op
pagina 14. >>
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Los Chilchos
Het koffieproject in Los Chilchos in Peru is het grootste
project van het ANF. Ook dit jaar hebben we het grootste
gedeelte van ons budget aan dit project besteed, in totaal
meer dan € 46.389,-. Door boeren een duurzame manier
van koffieteelt bij te brengen, beschermen we de natuur –
het leefgebied van de zeldzame geelstaartwolaap. De koffie
schenken wij vervolgens aan onder andere de bezoekers
in Apenheul. Gebleken is dat de logistiek rondom het koffietransport en de geldstromen die gemoeid zijn met de
productie, verwerking, inkoop en transport meer aandacht
verdienen. Daarom heeft het ANF in september een nieuwe
koffie-coördinator in dienst genomen, Raquel Fagoaga. De
taken van de voormalig projectcoördinator Jan Vermeer (die
eind 2014 in dienst trad bij Parc Animalier St Croix in Frankrijk)
zijn overgenomen door Hans Dignum, die al eerder projecten
voor het ANF in Los Chilchos heeft uitgevoerd. Raquel is
samen met Hans in september naar Los Chilchos gegaan en
is inmiddels druk met het reorganiseren van alle processen
rondom de koffieproductie.
Verder gaan we de samenwerking met koffiebranderij
Peeze en de Stichting Progreso verder uitbouwen. Dat doen
we niet alleen om de koffieproductie te kunnen vergroten en
verbeteren, maar ook om meer mensen over het project te
informeren en meer koffieafnemers te vinden. Sinds dit jaar
wordt onze Lazy Monkey koffie bijvoorbeeld ook geschonken
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in verschillende filialen van Rabobank Apeldoorn en omstreken. Driehonderd medewerkers én duizenden klanten
genieten nu van onze ecologische koffie. Tot slot hopen we
partners in Peru te vinden met wie we kunnen samenwerken
op het gebied van logistiek, training en onderzoek.

Fondsenwerving
Het ANF helpt natuurbehoudprojecten wereldwijd, onder
andere door deze projecten financieel te steunen. Om dat te
kunnen blijven doen, zijn we vorig jaar in zee gegaan met Mooi
Werk, een fondsenwervingsbureau in Amsterdam. Anne-Miek
van Uchelen houdt zich nu bezig met het aanschrijven van
vermogensfondsen. Ook helpt zij het ANF en de afdeling
Marketing & Communicatie van Apenheul bij het uitwerken
van de fondsenwervingsstrategie van het ANF.
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Inkomsten, giften en fundraising

Plannen voor 2016

Ook afgelopen jaar kreeg het ANF op verschillende manieren
financiële steun van ‘buitenaf’. Onze dank gaat uit naar alle
donateurs en in het bijzonder Dhr P. Moor, McKinsey &
Company, Dhr. Nieuwenhuis en de velen die een schenking
deden ter nagedachtenis aan M. de Breij. Ook de giften van
L. de Dreu, , H. Krijnen, A. van der Does, J. Hamstra, H. van
der Star, C. Jansen, I. van Braak en J. v.d. Bijl waren bijzonder
welkom. I. Geelhoed en B. Hellebrekers deden een speciale
donatie voor het Sahamalaza-project. Onverwacht ontvingen
we van Stichting Pieternella Pols Fonds een bedrag van
€ 2.500,- waar we erg blij mee zijn. Dit gaan we besteden
aan educatiemateriaal voor het Los Chilchos project in Peru.

In 2016 is wederom Madagaskar het ANF thema. Op de
planning staat nog steeds een reis om Madagaskar te
bezoeken waarbij een bekende reiziger van de partij zal zijn
om opnames te maken over de situatie en ons project daar. In
het ANF-verslag van 2014 meldden we verder dat we op zoek
gingen naar een natuurbehoudproject in Midden-Amerika
voor de roodrugdoodshoofdaap (Saimiri oerstedii ).
Helaas is dit tot op heden nog niet gelukt, dus deze zoektocht
zullen we in 2016 voortzetten. De toekomst van deze soort is
namelijk afhankelijk van goede beschermingsmaatregelen en
daar willen we graag een steentje aan bijdragen.

De opbrengsten uit de horecafooien en de spinners in het park
bedroegen € 3.579,-. Vanuit onze gidsenorganisatie kwam
er € 729,- binnen voor het ANF. Bijzondere schenkingen en
donaties bedroegen dit jaar bij elkaar ruim € 7.288,-. Activi
teiten zoals het dagje dierverzorging, de WinterXperience
en de High Coffee leverden € 8.060,- op. In 2015 hebben we
ook geld opgehaald voor de neusapen in het wild door onder
andere neusapensouvenirs te verkopen in de souvenirshop
van Apenheul. Dit heeft in totaal € 5.467,- opgeleverd. Tot slot
bedroegen de opbrengsten van het recyclen van mobieltjes
bij Van Klaveren ruim € 3.500,-. Dit bedrag komt ten goede
aan de gorilla’s in het wild, evenals het bedrag van € 3.682,dat we ophaalden met acties die nog doorliepen in 2015.
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