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1. Voorwoord

In 2003 is op initiatief van de toenmalige directie van DierenPark Amersfoort de Stichting Jellow
Wildlife Fund opgericht.
De Stichting had tot doel “ het werven van fondsen ten behoeve van het in stand houden van
bedreigde diersoorten in binnen- en buitenland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord” .
In maart 2009 is een nieuw bestuur aangetreden dat het werk van het voorgaande bestuur
onderstreept, voortzet en het fonds een nieuwe impuls wil geven. Vandaar dat ook de statuten zijn
aangepast.
Tegelijkertijd werd de Stichting Jellow Wildlife Fund omgedoopt tot het huidige: Stichting DierenPark
Amersfoort Wildlife Fund.
In 2009 is dus een “doorstart” gemaakt waarbij fors is geïnvesteerd in diverse projecten, die in dit
verslag nog verder aan de orde komen
Waarom? Natuur –en soortbehoud is één van de belangrijkste taken van DierenPark Amersfoort. We
willen onze bezoekers en andere “stakeholders” enthousiast maken voor natuurbehoud. De
kleinschaligheid van onze projecten maakt een effectieve inzet van de fondsen mogelijk, meer dan bij
de grote natuurbeschermingsorganisaties het geval is. De dieren van DierenPark Amersfoort zijn de
ideale ambassadeurs voor hun bedreigde soortgenoten in het wild.
Mijn dank gaat uit naar de vele vrijwilligers van DierenPark Amersfoort. De opbrengst van de
rondleidingen die zij geven worden gedoneerd aan het Stichting Amersfoort DierenPark Amersfoort
Wildlife Fund. Deze vrijwilligers worden daarom ook betrokken bij besluiten over de toekenning van
middelen aan projecten. Mijn dank ook aan DierenPark Amersfoort voor hun jaarlijkse bijdrage aan
het fonds. Daar moet het echter niet bij blijven en daarom zal in 2010 de professionalisering worden
voortgezet opdat nieuwe donateurs en sponsoren hun medewerking en middelen willen inzetten
zetten ten behoeve van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund. Zo kunnen we meer projecten
steunen en helpen we z’n allen om bedreigde diersoorten voor uitsterven te behoeden.
Namens het bestuur van de Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund

Peter Kuipers, voorzitter
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Ontstaan, geschiedenis
In 2003 is op initiatief van de toenmalige directie van DierenPark Amersfoort de Stichting Jellow
Wildlife Fund opgericht. Met als doel “ het werven van fondsen ten behoeve van het in stand houden
van bedreigde diersoorten in binnen- en buitenland en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord” .
Een bestuurswisseling en aanscherping van de statuten in 2009 werd tegelijk aangegrepen om de
naam te wijzigen in: Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund.

2. Missie en doelstelling
Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund wil een structurele bijdrage leveren aan de
instandhouding van bedreigde diersoorten, onder andere door bescherming van de natuurlijke
leefomgeving. Dit gebeurt door onderzoek, educatie en andere middelen.

3. Organisatie
Door het einde van het bestuurslidmaatschap van de in 2003 aangetreden bestuursleden is in maart
2009 een nieuw bestuur aangetreden:
Voorzitter

Peter Kuipers

Algemeen Directeur DierenPark Amersfoort B.V.

Secretaris/
Penningmeester

Raymond van der Meer

Curator DierenPark Amersfoort B.V.
Nevenfuncties:
 Bestuurslid NNBF
 Voorzitter EAZA Canid & Hyena TAG

Lid

Erik van Vliet

Hoofd Storytelling (educatie en ontwerp) DierenPark
Amersfoort B.V.
Nevenfuncties:
 Lid van het EAZA Committee for Technical
Assistance
 Eigenaar van Erik van Vliet Zoo Design

Lid

L.E.M de Boer







Lid
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Adviseur Stichting Apenheul Primate Conservation
Trust (APCT)
Voorzitter Stichting Dr. L.E.M. de Boer
Natuurbehoudsfonds (gekoppeld aan GaiaPark,
Kerkrade)
Hoofdredacteur Grondboor & Hamer (tijdschrift
van de Nederlandse Geologische Vereniging)
Adviseur Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven
Penningmeester Stichting Duurzaam
Natuurbehoud Peru (DNP)

Jan van Hooff
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Secretariaat

Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund
Postbus 1075
3800 BB Amersfoort – NL
wildlifefund@dierenparkamersfoort.nl
Telefoon +31 33 422 71 02
www.wildlifefund.nl

Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund is ingeschreven in het Stichtingenregister van de
Kamer van Koophandel Eem, Gooi, en Flevoland onder nummer 32096523
Bankrekening Triodos
IBAN
De belastingdienst heeft Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund per 1 januari 2008 een ANBIstatus toegekend (8123.50.169)
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4. Projecten van de partners van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft in 2009 de volgende projecten ondersteund:
Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Argentinië
Associacion para la Conservacion y el Estudio de la Naturaleza (ACEN)
Onderzoek Geoffroy’s katten
8.000 euro

In 2009 is er een goed inzicht verkregen in de
genetische eigenschappen van de Geoffroy’s
kattenpopulatie in de diverse delen van Argentinië.
DNA-materiaal werd vooral gewonnen uit mest en
weefsel. Vervolgens werden de effecten van de
menselijke ontwikkelingen in het verspreidingsgebied
geanalyseerd. Dat is van belang want, zoals bij vele
kattensoorten, zijn zelfs latente menselijke
aanwezigheid en fragmentatie van het leefgebied de
belangrijkste oorzaken van het verdwijnen.

© Proyecto Gatos del Monte / ACEN

© Proyecto Gatos del Monte / ACEN

Vervolgens wordt de verspreiding gerelateerd aan de
genetische structuur van de kattenpopulatie. Op deze manier
moet het duidelijk worden in hoeverre het, vrij grote,
verspreidingsgebied van de soort in feite al versnipperd is.
Volgend jaar hoopt Javier Pereira van de Associacion para la
Conservacion y el Estudio de la Naturaleza de hele situatie in
kaart gebracht te hebben. Er ontstaat dan duidelijkheid of de
Geoffroy’s katten eigenlijk alleen nog maar in geïsoleerde
gebiedjes voorkomen of dat er sprake is van grotere gebieden
met levensvatbare populaties.

Een volgende stap is het ontwikkelen van concrete plannen om verdere versnippering tegen te gaan
of zelfs het weer met elkaar verbinden van gebieden. In de komende jaren krijgt het
onderzoeksproject dus een praktisch vervolg.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Ivoorkust
Wild Chimpanzee Foundation (WCF)
Educatief theater en microkredieten
8.000 euro
Club PAN (Personnes, Animeaux Nature) is een
natuurbehoud en educatie project van de Wild
Chimpanzee Foundation. PAN heeft de activiteiten het
afgelopen jaar aanzienlijk uitgebreid. De club maakt
kinderen uit de omgeving van het Tai Reservaat
enthousiast voor de dierenwereld. Het reservaat is het
thuis van de laatste levensvatbare groepen chimpansees
in Ivoorkust. Dat gebeurt door theatervoorstellingen
over de dieren in het bos en de stroperij. Maar ook door
excursies en spelen. De menselijke bevolkingsdruk rond

© Wild Chimpanzee Foundation – Club P.A.N.

Jaarverslag 2009

Pagina 6/12

het reservaat is ook het afgelopen jaar weer hoger geworden. Elk kind, waar ook ter wereld, heeft
een natuurlijke interesse voor dieren en zelfs in een land met een zeer lage levensstandaard als
Ivoorkust, is dat te merken. De Club PAN zorgt er voor dat die interesse wordt gevoed en ontwikkeld.
Naast de steun aan het educatieve programma van club
PAN is er een extra bedrag toegekend van nogmaals
4000 euro. Dit zal worden besteed aan microkredieten
ten behoeve van de bevolking en de Club PAN scholen
rond het reservaat. Deze kunnen onder andere
aangewend worden ten behoeve van het ontwikkelen
van slakkenfarms. Op effectieve manier ontstaat
hierdoor in deze farms een eiwitrijke voedingsbron die
op vrij eenvoudige en vooral duurzame wijze een
alternatief biedt voor de stroperij.

© Wild Chimpanzee Foundation – Club P.A.N.

De menselijke bevolking in het vruchtbare gebied rond het Tai Reservaat neemt snel toe. Als er door
overbevolking onvoldoende voedsel is, zouden de genoemde projecten weinig zin meer hebben.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Kenia
Marwell Zoo
Onderzoek afname Grévy zebrapopulatie
5.000 euro

© Marwell Conservation Trust

Er is uitvoering gegeven aan de eerste fase van het in
2008 gelanceerde eerste Nationale Conservation
Strategy voor de Grévy zebra. Ook bij dit project is
uitgebreid onderzoek een voorwaarde voor het
ontwikkelen van beschermingsmaatregelen. In
Marwell Zoo aan de zuidkust van Engeland, is een
programma ontwikkeld waarbij door middel van
cameraopnames de verschillende zebra’s uit elkaar
gehouden kunnen worden, een streepjescodescanner
eigenlijk.

Er is nu veel beter zicht op de aantallen, de omvang van de kuddes en de migratiebewegingen. Veel
werd het afgelopen jaar duidelijk over kuddesamenstellingen en fluctuaties tussen de kuddes. Op
zichzelf was dat al heel interessant. Bij Grévy zebra’s zijn de kuddeverbanden veel losser dan bij
andere zebra’s, paarden en ezels.
Het totaal aantal dieren is 2.407, dat is in ieder geval
minder dan de schatting uit 2000. Ook is er onderzoek
gedaan naar graaspatronen en vegetatieontwikkeling.
De situatie van de Grévy zebra blijft zorgelijk. Droogte
en concurrentie bij de drinkplaatsen van veeherders
met hun koeien en geiten vormen de belangrijkste
bedreigingen. Op basis van de opgedane inzichten,
kunnen er in de komende jaren maatregelen worden
genomen.

© G. Parker
Studie van de vegetatie door medewerkers van het project
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Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Niger
ASGN, Associacion pour la Sauvegarde des giraffes du Niger
Behoud giraffen in agrarische omgeving
5.000 euro

De droogte eist in toenemende mate zijn tol in het
gehele Saharagebied in de vorm van ondervoeding en
sterfte onder de menselijke bevolking. In Niger is de
situatie zorgelijker dan elders. Je kunt zelfs van een
wonder spreken dat de meest noordelijke
giraffepopulatie ter wereld in dit land nog steeds
standhoudt. Voor een deel komt dat omdat giraffen in
feite geen concurrentie zijn van het vee. Een giraffe
graast niet maar eet bladeren op plaatsen waar geen
© ASGN
koe of geit bij kan. Als potentiële voedselbron lopen
Ontwikkeling van kleine tuintjes beschermd met strobalen.
de schaarse giraffen natuurlijk wel risico.
Een sterke verankering van de menselijke eerste
levensbehoeften bij de
natuurbeschermingsinspanningen in de regio is dus
meer dan ooit noodzaak. Er werd geïnvesteerd in
ontwikkeling van het toerisme en de ontwikkeling van
natuursparende landbouwmethodes

© Jean Patrick-Suraud

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Suriname
Stichting Paramaribo Zoo
Masterplan Paramaribo Zoo
5.000 euro

Paramaribo heeft een aantal nieuwe projecten
gerealiseerd uit het masterplan. De
anacondabeleving was daarvan het belangrijkste.
Doel is het ontwikkelen van sympathie en respect
voor slangen bij de bevolking. Suriname kent veel
soorten slangen en zelfs enkele grote wurgslangen
zoals de boa constrictor en de anaconda komen tot
in de stad voor.
De neiging een giftige slang te doden is begrijpelijk
maar het is wel goed om te weten dat de meeste
© Paramaribo Zoo
soorten niet giftig zijn en hoe je die kunt herkennen.
De hands on presentaties met levende slangen zijn in Paramaribo Zoo net zo populair als in
DierenPark Amersfoort.
Directeur John Altenberg initieerde de ontwikkeling van het masterplan en het ontwerp van
dierverblijven. Een en ander werd mede mogelijk gemaakt door het DPAWF en door belangeloze
inzet van medewerkers van DierenPark Amersfoort.
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Een verheugend bericht is de definitieve
beslissing van de Surinaamse regering dat de
dierentuin kan uitbreiden. Op het
uitbreidingsterrein zijn de voorbereidingen
getroffen voor realisatie van een
regenwoudthemagebied. Het meest bedreigde
ecosysteem ter wereld heeft in het dunbevolkte
Suriname nog volop kans. Maar er van genieten
is vaak alleen weggelegd voor goed betalende
toeristen. Voor de kinderen en volwassenen uit
Paramaribo betekent het stukje stadregenwoud
een kans om de bijzondere dierenwereld van
nabij mee te maken.
Er is een grote stap voorwaarts gemaakt in de opleiding van betere dierverzorgers die ook het
educatieve verhaal goed over kunnen brengen. Als praktische bijdrage aan deze kwaliteitsslag
maakte het DPAWF de aanschaf van professionele verzorgingsattributen mogelijk alsmede de komst
van enkele toestellen voor de speeltuin.
Dat de vernieuwingen aanslaan bewijst het bezoekersaantal; in 2009 trok Paramaribo Zoo voor het
eerst meer dan honderdduizend bezoekers.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Paraguay
Stichting Boetner
Educatie in Asunción Zoo
5.000 euro

Het DPAWF maakte vorig jaar een goede start mogelijk van het educatieve werk in de
hoofdstedelijke dierentuin van Paraguay. Bezoekers worden veel sneller gepakt door een
enthousiast verhaal van een medewerker dan door de mooiste tekstborden of audiovisuele displays.
Dat is in DierenPark Amersfoort zo en dat zal in Asunción Zoo nog veel meer het geval zijn want een
behoorlijk deel van de bevolking van Paraguay is analfabeet.
In overleg is dan ook besloten een vrijwilligersorganisatie
op te richten. Na een cursus verzorgd door biologen in mei
2009, zijn de leden van de groep dagelijks actief om de
bezoekers van de dierentuin te enthousiasmeren over de
bijzondere dierenwereld van hun land. Aan het eind van
het jaar is er een tweede cursus van start gegaan en is het
aantal vrijwilligers uitgebreid. Er is een eigen ruimte
gerealiseerd die tevens als lesruimte gebruikt wordt.
Verder zijn er educatieve borden ontwikkeld en geplaatst en
zijn er lesbrieven gerealiseerd. De dierentuin ziet het als
zijn taak om in de snelle economische ontwikkelingen en
veranderingen als gevolg van het herstel van de democratie, aandacht te vragen voor behoud van de
bijzondere natuur in Paraguay, in het bijzonder de bedreigingen van het tropisch regenwoud.
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Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Brazilië
CEPA, Conservation des Especes et de Populations des Animals
Geelborstcapucijners in Bahia
2.500 euro

© Kierulff et. al.

Door betere faciliteiten is er groter inzicht ontstaan in
omvang en begrenzingen van het leefgebied van de
diverse groepen capucijnerapen. Ten behoeve van een
overlevingsplan van apenpopulaties in dichtbevolkte
gebieden is dat van groot belang.
De aanwezigheid van apen is in principe niet
onmogelijk in gebieden waar de bossen in feite
groeneilandjes zijn temidden van landbouwgebied.
Mits de beboste zones maar onderling verbonden zijn
en autowegen gemakkelijk overgestoken kunnen

worden.
Als volgend jaar de populatie geheel in kaart is gebracht, kunnen concrete maatregelen worden
ontwikkeld en geïmplementeerd.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Zuid-Afrika
Bristol Zoo, SANCCOB
Noodhulp: Zwartvoet pinguïns
1.000 euro

De alarmerende terug gang van de pinguïnpopulatie op
het Zuid-Afrikaanse Robbeneiland met 75%, is reden
voor een aantal acute maatregelen. Het is overigens
geen locaal verschijnsel. In zijn hele verspreidingsgebied
langs de Zuid-Afrikaanse kust is de zwartvoetpinguïn de
afgelopen decennia sterk in aantal afgenomen. Door
voedseltekort zal de zwartvoetpinguïn binnenkort als
een bedreigde soort gekwalificeerd worden. Verstoring
van nesten door mensen maar ook door huisdieren is
een probleem.
© SANCCOB
Gezocht wordt onder andere naar mogelijkheden om
broedkolonies te stimuleren op locaties die dichter bij de migratiestromen van de vissoorten zijn
gelegen.
In het opvangcentrum van SANCCOB in Kaapstad wordt
een nieuwe ruimte ingericht om opgevangen pinguïns voor
te bereiden op hun terugkeer naar zee. Ook wordt de
ruimte aangepast zodat er in de toekomst ook eieren
kunnen worden uitgebroed om het aantal terug te
plaatsen pinguïns te verhogen.

Actuele informatie over (nieuwe) projecten is te vinden op de website www.wildlife.nl
Jaarverslag 2009
10/12

Pagina

Balans per 31 december 2009
ACTIVA
Vaste activa
Overige bedrijfsmiddelen
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

2009
€

2008
€

3.173

0

41.165
55.736

16.510
49.786

100.074

66.296

PASSIVA

2009
€

Eigen vermogen
Vrije reserves

100.074

Totaal passiva

100.074

2008
€
66.296

66.296

Staat van baten en lasten over 2009
2.009
€

2.008
€

23.589
33.362
56.951

27.011
48.576
75.587

560
970
-50

0
1.495
243

Totaal beschikbaar voor doelstelling

55.471

73.849

Totaal besteed aan doelstelling

21.693

70.253

Resultaat

33.778

3.596

Baten
Rondleidingen
Donaties
Lasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten

Algemene toelichting
Waarderingsgrondslagen activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving met in achtneming van
richtlijn 650 voor fondsenverwervende instellingen. De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische
kosten.
De vrije reserves zijn beschikbaar voor de besteding aan de doelstelling en dienen als buffer voor onverwachte tegenvallers.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Winsten worden genomen, voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's worden genomen, zodra deze bekend zijn geworden.
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Accountantsverklaring
De jaarrekening 2009 is door Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. te Amersfoort beoordeeld en voorzien van een
goedkeurende
beoordelingsverklaring
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