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1. Voorwoord  

 

 

 

In 2012 heeft het Wildlife Fund 5 projecten gesteund, in 5 verschillende landen in de wereld. Een 

totaal bedrag van € 33.673 is er naar de projecten gegaan ter ondersteuning van hun activiteiten in 

het veld. 

 

Een nieuw project dat in 2012 geld heeft ontvangen is het Little Fireface Project (LFP) in Java. Dit 

project dat zich inzet voor het beschermen van de kleine plompe lori sluit nauw aan bij de South East 

Asia Campaign die momenteel door de Europese dierentuinen wordt gevoerd.  Tijdens het jaarlijkse 

congres van de Europese dierentuinorganisatie (EAZA) is er door een medewerker van TRAFFIC een 

presentatie gegeven over de situatie in Azië . De impact van de jacht op en handel in wild is 

schokkend en van een ongekende schaal. Het Little Fireface Project wordt gerund door een groep 

enthousiaste mensen die samen  met TRAFFIC  probeert om een halt toe te roepen aan de illegale 

handel. Zonder dit soort initiatieven zullen vele diersoorten in korte tijd tot de rand van uitsterven 

worden gebracht.  

 

Een eveneens schokkend verhaal is de toename van de illegale jacht in neushoorn hoorn. De jacht en 

handel wordt geleid door grote criminele organisaties met zeer geavanceerde methodes en zonder 

enige vorm van moreel besef. Het beeld van neushoorns met afgehakte hoorn is er een die je niet 

gauw vergeet. Ook  Manas NP, India waar het DPAWF al enige jaren het project van de Indian Rhino 

Foundation steunt, blijft niet buiten schot.  In eerste instantie was er goed nieuws toen vrouwtje 

Hainari gesignaleerd werd met een pasgeboren jong. Zij is 1 van de eerste neushoorns die vanuit 

Kaziranga NP is uitgezet in Manas NP.  Helaas kwam er vlak daarna het schokkende bericht dat het 

kadaver van Hainari was aangetroffen met de hoorn verwijderd. Het benadrukt maar weer dat er nog 

een lange weg te gaan is, en dat onze steun hard nodig is om de toekomst van de neushoorn zeker te 

stellen. 

 

Dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet met het geven 

van rondleidingen. De opbrengsten uit deze rondleidingen vormen de voornaamste bron van 

inkomsten voor het fonds. En tot slot natuurlijk dank naar de donateurs die het fonds ondersteunen 

met hun giften. 

 

Namens het bestuur van de Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund 

 

Raymond van der Meer, secretaris en penningmeester 
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2. 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.  

 

 

3. 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. 

 

 

4. Organisatie 

Halverwege het jaar heeft Peter Kuipers afscheid genomen als directeur van DierenPark Amersfoort 

en als voorzitter van het bestuur van DPAWF. Peter is opgevolgd door Ronald van der Zande, 

directielid van DierenPark Amersfoort. Ronald van der Zande neemt de rol als a.i. voorzitter op zich. 

 

 

Voorzitter a.i. Ronald van der Zande Directie DierenPark Amersfoort B.V. 

 

Secretaris/ 
Penningmeester 

Raymond van der Meer Curator DierenPark Amersfoort B.V. 

Nevenfuncties: 

� Bestuurslid NVD Natuurbescherming Fonds (NNBF) 

� Voorzitter EAZA Canid & Hyaenid TAG 

 

Lid 

 

 

 

 

 

 

Lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lid 

Erik van Vliet 

 

 

 

 

 

 

L.E.M de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan  A.R.A.M. van Hooff 

Ontwerper DierenPark Amersfoort B.V. 

Nevenfuncties: 

� Lid van het EAZA Committee for Technical 

Assistance 

� Eigenaar van Erik van Vliet Zoo Design  

 

 

� Adviseur Stichting Apenheul Primate Conservation 

Trust (APCT) 

� Voorzitter Stichting Dr. L.E.M. de Boer 

Natuurbehoudfonds (gekoppeld aan GaiaPark, 

Kerkrade) 

� Hoofdredacteur Grondboor & Hamer (tijdschrift 

van de Nederlandse Geologische Vereniging) 

� Adviseur Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven 

� Penningmeester Stichting Duurzaam 

Natuurbehoud Peru (DNP) 

 

 



Jaarverslag 2012                                        Pagina 5/10 

 

 

 

 

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 19.84.00.543 

IBAN NL16 TRIO 0198 4005 43 

 

De belastingdienst heeft Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund per 1 januari 2008 een ANBI- 

status toegekend (8123.50.169) 
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5. Projecten van de partners van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund 

DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft in 2012 de volgende projecten ondersteund: 

 

Gebied: India – Provincie Assam 

Partner: Indian Rhino Fund (IRF)/WWF India 

Project: Indian Rhino Vision 2020  

Bedrag:  6.830 euro  

De Indiase neushoorn is de 

trots van India’s graslanden, helaas 

lopen de aantallen van deze dieren in 

het wild erg terug. Om het afnemen 

van de populatie neushoorns in het 

Manas Nationaal Park tegen te gaan 

heeft het International Rhino 

Foundation (IRF) een project opgezet. 

Dit project, genaamd Indian Rhino 

Vision 2020 (IRV 2020), heeft ervoor 

gezorgd dat er in de periode van januari 

2012 tot april 2012 weer 8 neushoorns 

succesvol verhuisd zijn naar het Manas 

Nationaal Park. In totaal zijn er nu al 22 neushoorns getransporteerd. Dierenpark Amersfoort heeft 

hieraan mee kunnen werken door het transport van 7 van deze dieren te bekostigen. Het doel van 

het IRF is om in 2020 minstens 3000 neushoorns in het gebied te hebben rondlopen. 

 

 

Gebied: Iran 

Partner: Iranian Cheetah Society 

Project: Population Estimation of Persian Leopard in Central Iran 

Bedrag:  7.416 euro 

De Perzische panter leeft in west Azië, waarvan een groot deel in Iran. Waarschijnlijk leven er 

ongeveer 550 tot 850 dieren verspreid over heel Iran. Maar eigenlijk is er vrij weinig bekend over 

deze dieren en hun demografie. Aangezien het dier bedreigd is, zou het wel nuttig zijn om data te 

verzamelen wat betreft de populaties die zich daar bevinden. Het is dus noodzakelijk om eerst heel 

basale informatie in te winnen over o.a. het aantal dieren dat hier leeft en wat positieve of negatieve 

invloeden zijn op deze populatie. Ook leeft de Perzische panter in hetzelfde gebied als de ernstig 

bedreigde Aziatische cheeta, voor beide populaties is het van belang om erachter te komen wat de 

effecten van deze zogenaamde ‘intraspecific competition’ zijn. 

 

Met deze vragen als startpunt heeft de 

Iranian Cheetah Society een project opgezet om de 

populatie Perzische panters in verschillende 

gebieden in Iran te monitoren en een conservatie 

programma op te zetten. DierenPark Amersfoort 

heeft meegeholpen aan dit project door kosten voor 

materialen, transport en levensmiddelen voor de 

onderzoekers te dekken. Aangezien dit een lange 

termijn project is, is er nog geen informatie 

beschikbaar wat betreft de uitkomst van het project. 

Uiteindelijk zal er met de verkregen data een verslag 

worden gemaakt met aanbevelingen voor het behoud van de Perzische panter in deze regio. 
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Gebied: Ivoorkust 

Partner: Wild Chimpanzee Foundation 

Project: A Conservation Education Project in Guinea and Côte d’Ivoire 

Bedrag:  3.667 euro 

Club PAN (Personnes, Animeaux Nature) is een natuurbehoud en educatie project van de 

Wild Chimpanzee Foundation. De club maakt kinderen uit de omgeving van het Tai Reservaat 

enthousiast voor de dierenwereld. Net als ander jaren heeft het DPAWF weer een jaar het salaris van 

de leerkrachten betaald zodat er weer heel veel leerlingen konden worden bereikt.  

 

Het Wild Chimpanzee Foundation (WCF) maakt  de lokale bevolking bewust van de huidige  

situatie van de chimpansees. Door alternatieven aan te dragen voor bushmeat proberen zij de 

omstandigheden van de chimpansees te verbeteren. Bushmeat is het vlees van gorilla's, 

chimpansees, bosantilopen en veel andere regenwouddieren.   

 

Met steun van het DierenPark Amersfoort 

Wildife Fund is het WCF in 2010 begonnen met het 

opzetten van visboerderijen om indirect de jacht op 

bushmeat te verlagen en een extra inkomstenbron te 

creëren. Door de crisis in Ivoorkust in 2010-2011 zijn 

snel hierna helaas veel boerderijen verlaten en 

vernield. Maar in 2012 zijn de visboerderijen weer 

klaargemaakt voor gebruik, zodat er nu in totaal 

wordt er gewerkt aan 34 visboerderijen. Hiernaast 

worden de consumptie en verkoop van bushmeat 

bijgehouden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

de bewustwordingsactiviteiten van het WCF het 

gewenste effect hebben en er dus minder bushmeat wordt geconsumeerd door de lokale bevolking. 

In de toekomst hoopt het WCF dat deze trend nog verder door zal zetten en de chimpansees minder 

bedreigd zullen worden. 

 

 

Gebied: Java 

Partner: Anna Nekaris 

Project: Little Fireface Project 

Bedrag:  6.000 euro 

De illegale dierenhandel is een van de grootste 

bedreigingen voor het wild in Zuidoost Azië. Eén van de 

hierdoor bedreigde dieren, de Aziatische plompe lori, 

wordt verkocht voor bijvoorbeeld traditionele 

geneeskunde, als huisdier of gebruikt als entertainment 

voor toeristen. Deze handel in combinatie met verlies 

van habitat heeft ervoor gezorgd dat de plompe lori nu 

officieel een bedreigde status heeft.  

 

Het Little Fireface Project (LFP) is opgericht in 

2011 toen Professor Anna Nekaris samen met een groep onderzoekers de plompe lori in het wild 

bestudeerde. Het project is opgezet om de plompe lori te redden van uitsterven via ecologie, 

educatie en empowerment. 

Het LFP bestaat grotendeels uit een educatie programma, waarvan een groot onderdeel voor 

de jeugd bedoeld is. Zo is er onder andere een junior reporter plan opgezet waarbij uit alle 

deelnemende schoolklassen één kind uitgeroepen zal worden tot junior reporter. Hij of zij zal dan zes 
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maanden lang filmpjes maken van de plompe lori en zijn 

omgeving, waarna uiteindelijk het beste filmpje zal 

winnen. Ook worden er elke zes maanden evenementen 

gepland voor de lokale bevolking, tijdens een dergelijk 

evenement kunnen de dorpelingen hun kennis over het 

wild testen en natuurlijk dingen bijleren. Op deze manier 

worden alle leeftijdsgroepen bereikt op een passende 

wijze, zodat zij zich ook betrokken voelen bij de 

bescherming van de plompe lori. Verder wordt er in 

samenwerking met ‘TRAFFIC Southeast Asia’ een aantal 

antidierenhandel filmpjes gemaakt die gebruikt kunnen 

worden voor workshops en als reclame op televisie. 

 

Het uiteindelijke doel van dit project is om de mensen bewust te maken van de bedreigde 

status van de plompe lori en zo de illegale handel te minimaliseren en het dier te beschermen. 

 

 

Gebied: Namibië 

Partner: Namibia Nature Foundation 

Project: Caprivi Carnivore Project 

Bedrag:  9.760 euro 

De Caprivi regio heeft het hoogste aantal mens-

wildlife conflicten van Namibië. Het vee van de lokale 

bevolking staat hier zwaar onder druk van de wilde dieren 

die hier ook leven, waaronder de gevlekte hyena. Om de 

hyena populatie onder controle te houden is er een 

trofeeënquota opgesteld, waardoor er beperkt op de 

dieren gejaagd mag worden. Geconstateerd is dat de 

wijze de overheid tot de trofeeënquota komt, niet 

gebaseerd is op wetenschappelijke data maar meer op de 

druk en de negatieve ideeën van de lokale bevolking. Op 

deze manier zijn de trofeeënquota een gevaar voor de stabiliteit van de clans. Om meer te kunnen 

zeggen over de demografie van de clans observeert het Namibia Nature Foundation de hyena’s met 

behulp van infrarood camera’s en heeft het enkele dieren uitgerust met een satelliet halsband. Met 

deze informatie kan er gekeken worden waar de grootste probleem locaties zich bevinden en zo 

kunnen de management plannen voor het behoud van de gevlekte hyena’s geoptimaliseerd worden. 

 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de verworven data ervoor zorgt dat de hyena’s niet meer 

op de trofeeënquota staan bij een aantal van de conservatie organisaties. Ook kan het evalueren van 

de probleem locaties helpen bij het verminderen van het aantal mens-wildlife conflicten. 
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6. Verkorte jaarrekening 

Stichting Dierenpark Amersfoort 

Overzicht vermogenspositie per 31 december  2012 2011 

€ € 

Activa 

Inventarissen 932 1.679 

Vorderingen 1.676 23.256 

Geldmiddelen 60.582 32.837 

63.190 57.772 

Passiva 

Reserve fondsen, beschikbaar voor doelstelling 63.190 57.772 

Inkomsten en uitgaven gedurende 

Donaties, giften en soortgelijke inkomsten 38.394 29.269 

Kosten organisatie 903 2.109 

37.491 27.160 

Besteed aan doelstelling 

Plompe Lori, Indonesië 6.000 0 

Chimpansee, Ivoorkust 3.667 3.317 

Gevlekte Hyena, Nambië 9.760 7.715 

Perzische Panter, Iran 5.816 5.000 

Indische Neushoorn, India 6.830 7.000 

Parimaribo Zoo, Suriname 0 5.000 

Leeuwen, Namibië 0 3.700 

Pinguin, Zuid-Afrika 0 1.000 

Grevy Zebra, Kenia 0 5.225 

32.073 37.957 

Ten gunste / ten laste van het reserve fonds 5.418 -10.797 

Bij de jaarrekening 2012 is door de accountant een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven. 
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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. 

    

Accountantsverklaring  

    

De jaarrekening 2012 is door Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. te Amersfoort beoordeeld en voorzien van een goedkeurende 

beoordelingsverklaring    

    


