ANFjaarverslag
Het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) zet zich wereldwijd in voor
de bescherming van de apen en hun leefgebied in het wild. In totaal
steunt het ANF acht projecten. Daarvan zijn ons geelstaartwolaapproject in Peru en het blauwoogmaki-project op Madagaskar de
grootste twee. In dit jaarverslag geven we een algemene update over
het ANF én blikken we uitgebreid terug op onze projecten in Peru en
op Madagaskar in 2017.

In het kort
In 2017 ondersteunde het Apenheul Natuurbehoudfonds
(ANF) wereldwijd acht projecten die zich richten op de
bescherming van de apen en hun leefgebieden in het wild.
Het budget hiervoor was € 120.000,-. De inkomsten bedroe
gen bijna € 90.000,-. De betalingen aan projecten bedroegen
ongeveer € 148.500,-. Aan het einde van 2017 had het ANF
een tekort op de balans. Dit tekort wordt aangevuld uit
de reserves van ANF.
Net als de voorgaande jaren, hebben we het grootste gedeelte
van ons budget uitgegeven aan ons geelstaartwolaap-project
(koffie-project) in Peru. Met dit project brengen we boeren in
Peru duurzame koffieteelt bij, zodat zij geen nevelwoud
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blauwoogmaki

hoeven te kappen om van te leven. In het nevelwoud leeft
namelijk de zeldzame geelstaartwolaap, die wij willen
beschermen. In 2017 hebben we meer geld aan dit project
uitgegeven dan voorheen. Dit was nodig om een slag te
maken in de professionalisering van de administratie en
de werkzaamheden binnen het project.
Daarnaast organiseerden we in 2017 voor het eerst ecoreizen
naar Madagaskar. Daar leeft namelijk de zeldzame blauwoog
maki, die met uitsterven wordt bedreigd. Apenheul steunt
een project om deze blauwoogmaki’s te beschermen en het
organiseren van ecoreizen draagt hieraan bij. Ook vertrok er
in 2017 een onderzoekersteam naar Madagaskar om in het
kader van het project onderzoek te doen naar de populatie
blauwoogmaki’s. Een complete update over het blauwoog
maki-project en het geelstaartwolaap-project lees je verderop in dit verslag.

De familie Van Houten verloor hun
zoontje Tristan, die stapelgek op apen
was. Aan ieder die steun wilde betuigen,
vroegen zij om een donatie voor het ANF.
Dit resulteerde in een prachtig bedrag
van € 1.734,14.
Inkomsten, giften en fundraising
In 2017 ontving het ANF ongeveer € 6.000,- aan giften. Wij
danken alle gulle gevers, met in het bijzonder dhr. Nijenhuis,
mw. Mulders, het Kadaster van de Gemeente Apeldoorn, CX
Circle, Carmen Maria Arija Hoyo, de Roskilde Tekniske School,
Microsoft BV, dhr. Ooijevaar, dhr. Van der Kolff en Salvatore.
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Het ANF in cijfers
Een deel van de opbrengsten van Apenheul komt ten goede aan het ANF. Dankzij alle donaties, de inzet
van gidsen in Apenheul en de overige opbrengsten van Apenheul konden we ook dit jaar weer bijdragen
aan acht verschillende projecten.
In 2017 heeft het ANF bijgedragen aan de volgende projecten:
Naam project

Diersoort(en)		

Plaats waar het project zich afspeelt

Geelstaartwolaap-project
Blauwoogmaki-project
Lola Ya Bonobo
Kinabatangan-project
Proyecto Mono Tocón
Sifaka Translocation Project
Project Anoulak
Lion Tamarins of Brazil

Geelstaartwolaap
Blauwoogmaki
Bonobo		
Orang-oetan		
San Martin titi		
Kroonsifaka’s		
Witwanggibbons
Gouden leeuwaap

Los Chilchos, Peru (Zuid-Amerika)
Sahamalaza, Madagaskar (Zuid-Afrika)
DR Congo (Afrika)
Borneo (Indonesië)
Peru (Zuid-Amerika)
Madagaskar (Zuid-Afrika)
Laos (Azië)		
Brazilië (Zuid-Amerika)

Totaal					

Bedrag
€ 115.500
€ 2.000
€ 15.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 1.000
e 142.500,-

Een bijzonder gift ontvingen we van de familie Van Houten.
Helaas was de aanleiding hiervoor erg droevig. De familie
verloor hun jonge zoontje Tristan, die stapelgek op apen was.
De familie Van Houten heeft ieder die zijn of haar steun voor
Tristan wilden betuigen, gevraagd een donatie over te maken
voor het ANF. Het resultaat was een prachtig bedrag van
€ 1.734,14. Wij zijn de familie Van Houten enorm dankbaar
voor deze bijzondere en onverwachte gift.
Het inzamelen van geld in het park ging Apenheul dit jaar
buitengewoon goed af. Tijdens verschillende activiteiten
haalden we een bedrag van bijna € 50.000,- op! Eruit sprong
de verkoop van sleutelhangers. Dit was met € 12.000,de grootste bron van deze inkomsten. Verder leverden de
dagjes dierverzorging € 7.000,- op, het maken van buttons
€ 4.000,- de rondleidingen door gidsen € 2.250,- en de verkoop
van de neusapenmaskers ook € 2.250,-. Bij de verkoop van
neusapenmaskers mochten bezoekers zelf bepalen wat zij
voor een masker wilden betalen. De opbrengst ging vervol
gens naar het ANF. Eén van onze bezoekers betaalde maar
liefst € 35,- voor twee maskers. Ook hier is een woord van
dank voor alle inzet op zijn plaats: de gidsen die eindeloos veel
buttons maakten, de Apenheul-medewerkers in de horeca en
souvenirshop die sleutelhangers en neusapenmaskers tussen
alle andere activiteiten door verkochten, en de dierverzorgers
die alle gasten tijdens de dagjes dierverzorging enthousiast
hebben begeleid. En niet te vergeten de medewerkers die
lezingen of presentaties gaven voor onze zakelijke gasten,
waarvan de opbrengst naar het ANF ging. Een mooi resultaat!

Plannen voor 2018
Samengevat gaan we in 2018 de bestaande ANF-projecten
herijken. Binnen het geelstaartwolaap-project gaan we aan
de slag om de koffieketen verder te professionaliseren. Zo
kan het ANF zich meer bezighouden met natuurbehoud, de
aankoop van extra nevelwoud om nog meer land in Peru te

beschermen en onderzoek. Op Madagaskar willen we het
ecotoerisme verder uitbouwen. Een uitgebreide update over
de twee grootste ANF-projecten lees je hieronder.

UPDATE >>>

GEELSTAARTWOLAAPPROJECT PERU
In 2016 werd Los Chilchos, de plek waar het geelstaartwolaapproject zich afspeelt, geteisterd door een grote modderlawine.
Hierdoor werd de koffieverwerkingsinstallatie van ons project
compleet verwoest. Gelukkig kregen we hulp van vele
donateurs en konden we starten met de wederopbouw
van de installatie. In het voorjaar van 2017 werd hieraan
de laatste hand gelegd. Precies op tijd om de eerste nieuwe
koffieoogst te verwerken! De eerste oogst bestond uit zo’n
21 kilo rode koffiebessen. In november 2017 was deze
hoeveelheid uitgegroeid tot een berg van maar liefst van
9.000 kilo. De oogst wordt inmiddels verwerkt, dus wie
Apenheul in 2018 bezoekt kan genieten van de eerste kopjes
nieuw geoogste koffie! >>
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