Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was net als 2020 een jaar dat gekenmerkt werd door het coronavirus. Veel plannen
werden daardoor op de lange termijn geschoven en ook was het door lockdowns niet altijd mogelijk
om DierenPark Amersfoort te bezoeken. Toch heeft het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund in
2021 nog veel kunnen betekenen voor de bescherming van natuur en in het bijzonder bedreigde
dieren. Over deze projecten leest u meer op pagina vier.
De focus lag in 2021 ook op het verder professionaliseren van de stichting. In de zomer werd er een
medewerker aangenomen die een dag in de week voor de stichting aan het werk is. Verder werd er
in het najaar een nieuwe en eigentijdse website gelanceerd. Ook vond er een wisseling van
bestuursleden plaats. We zijn blij dat we deze stappen hebben kunnen zetten en op deze manier
goed voorbereid zijn op alle aanvragen en projecten die we in de toekomst willen gaan steunen.
Door de coronaperiode was er een terugloop van projectaanvragen en is het vermogen gegroeid.
Het bestuur heeft de ambitie om een inhaalslag te maken en in 2022 nog meer projecten te gaan
ondersteunen.
Onze dank gaat uit naar iedereen die zich in 2021 heeft ingezet voor het Wildlife Fund. Zo zijn er
door vrijwilligers weer rondleidingen gegeven, hebben gasten in het park statiegeldflesjes en oude
cartridges of mobiele telefoons ingeleverd en ontvingen we diverse donaties om onze doelen te
kunnen realiseren. Op deze plaats willen we ook onze dank uitspreken naar de deelnemers van de
VriendenLoterij. Dankzij hun steun hebben we in 2021 €64.249,- voor natuurbeschermingsprojecten
ontvangen.
Namens het bestuur van Stichting DierenPark Amersfoort WildlifeFund,
Elise van Schaik
projectmedewerker
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1. Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund

De Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund wil een structurele bijdrage leveren aan de
bescherming van de natuur en in het bijzonder bedreigde diersoorten, onder andere door
bescherming van de natuurlijke leefomgeving. Dit gebeurt door onderzoek, educatie en andere
middelen. Door een goed netwerk en nauwe samenwerking met natuurbeschermers in het veld,
wordt iedere euro goed besteed. De lijnen zijn kort en we kennen de mensen in het veld. De
stichting krijgt op verschillende manieren inkomsten, zoals door het inzamelen van oude telefoons
en cartridges, opbrengsten van verschillende gidsenactiviteiten en legaten.
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund is een kleinschalige stichting die intensief samenwerkt met de
naamgever DierenPark Amersfoort. In het DierenPark wordt aandacht geschonken aan de stichting
en ook de medewerkers zetten zich met kennis en kunde in voor de stichting. De dierbewoners in
DierenPark Amersfoort zijn de ambassadeurs voor hun soortgenoten in het wild. Het fonds steunt
dan ook vaak projecten die een link hebben met de dieren in DierenPark Amersfoort.
Al sinds de oprichting van DierenPark Amersfoort in 1948 waren de liefde en zorg voor de dieren een
belangrijk element. Dat is nog steeds zo, al is er natuurlijk veel veranderd in DierenPark Amersfoort.
Ook de rol die het park vervuld en de omgang met dieren zijn anders geworden. Dit komt, niet in de
laatste plaats, doordat de wereld om ons heen sterk veranderd is. Het gaat slecht met veel
diersoorten in het wild en hun leefgebied. Dit legt een verantwoordelijkheid op onze schouders en
verplicht ons om inspanningen te leveren die soorten voor uitsterven te behoeden. Je kunt geen
mooi dagje uit tussen de dieren bieden zonder aandacht te hebben voor de status van wilde
soortgenoten. Natuurlijk spelen onze soortbehoudprogramma’s daarbij een rol, maar deze zijn
vooral bedoeld om de soorten in de dierentuinen in stand te houden, zodat ze hun rol als
ambassadeur kunnen vervullen. Daarom heeft DierenPark Amersfoort in 2003 een eigen
natuurbehoudsfonds opgericht. Met het Wildlife Fund levert DierenPark Amersfoort een bijdrage
om ervoor te zorgen dat ook onze kinderen en volgende generaties nog olifanten, leeuwen en
chimpansees en vele andere soorten in het wild kunnen zien.
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Bestuurssamenstelling tot oktober 2021
Voorzitter

F.W. Vis

Secretaris/Penningmeester

C. Speksnijder

Lid

J.A.R.A.M. van Hooff

Lid

R.J.M. Nuijten

Lid

W.A.H. Corbee

In oktober 2021 hebben Carlijn Speksnijder en Jan van Hooff zich teruggetrokken als bestuurders.
Het bestuur is hen dankbaar voor de tijd en aandacht die zij de afgelopen jaren aan het Wildlife Fund
geschonken hebben. Beide oud-bestuursleden hebben aangegeven incidenteel als adviseur voor het
fonds beschikbaar te blijven.
Bestuurssamenstelling vanaf 5 oktober 2021
Voorzitter

C.I. Eekhart

Penningmeester

W.A.H. Corbee

Secretaris

S. Bouwman

Lid

R.J.M. Nuijten

Lid

F.W. Vis

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 ANBIstatus toegekend (8123.50.169)
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2. Gesteunde projecten in 2021
In 2021 heeft het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund acht projecten ondersteund voor een
totaalbedrag van €66.208,Hieronder worden deze projecten beschreven.
Gebied: Nepal
Partner: Red Panda Network
Diersoort: Rode Panda
Bedrag: 5.000 euro
De Rode Panda is een zeer bedreigde diersoort. Er leven nog 10.000
rode panda’s in het wild en dat worden er steeds minder. Een grote
bedreiging voor deze diersoort is de bomenkap. Dankzij de steun van
het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund konden er 8.400 jonge
bomen geplant worden die passen in de leefomgeving van de rode
panda. De lokale bevolking is ingezet om de bomen te planten. Deze
tijdelijke werkzaamheden stelden de dorpelingen in staat om tijdens
de coronapandemie toch een inkomen te vergaren. Uiteraard werden bij het
herbebossingsprogramma zoveel mogelijk de COVID-19richtlijnen van de regering van Nepal
gevolgd.
Gebied: Kenia
Partner: Marwell Wildlife
Diersoort: Grévy Zebra
Bedrag: 5.000 euro
Al een aantal jaar steunt het DierenPark Amersfoort
Wildlife Fund een project in Kenia om de Grévy Zebra te
beschermen. Dit project van Marwell Wildlife houdt met
hulp van scouts in de gaten hoe het met de populatie van
de Grévy Zebra gaat. Ondanks de coronapandemie
konden deze scouts afgelopen jaar gelukkig toch aan het
werk blijven. Zij werkten in tweetallen en konden daarbij voldoende afstand houden.
Het werk van de scouts bestaat onder andere uit het onderhouden van een netwerk van
cameravallen en het doen van observaties van alle dieren in het wild. Door deze informatie kan er
goed bijgehouden worden hoeveel dieren aanwezig zijn, welk gedrag zij vertonen, hoeveel zij grazen
en welke bewegingen zij maken tussen de verschillende waterbronnen. Door dit bij te houden kan er
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vroegtijdig worden ingegrepen als er droogte dreigt en kunnen de dieren worden bijgevoerd. Verder
maken de scouts meldingen van ongebruikelijke activiteiten zoals stroperij of vastzittende en
gewonde dieren. De scouts maken ook contact met de lokale bevolking om voorlichting te geven
over natuurbehoud.
Dankzij de meest recente gift van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund konden de salarissen van
15 scouts voor een half jaar betaald worden.
Gebied: Kenia
Partner: Osotua
Diersoort: Masai Giraffe, Leeuwen en vele anderen
Bedrag: 15.150 euro
Op de Keniaanse savannes leven verschillende bedreigde en
zeldzame diersoorten zoals gieren, Masai giraffes, leeuwen,
jachtluipaarden, cheeta's en olifanten. In deze gebieden heeft de
lokale Maasai bevolking vaak hekken geplaatst om hun eigen vee
te beschermen tegen deze wilde dieren. Hierdoor is het voor de
wilde dieren niet mogelijk om tussen de verschillende gebieden te
bewegen. De Osotua Foundation werkt samen met de Maasai om
deze savannes weer te heropenen en de verslechterde graslanden te herstellen. Zij doen dit door de
Maasai te trainen, samen plannen te maken voor de droge en natte seizoenen en door een
voedselhaag als bescherming op te zetten in plaats van hekwerken. Op die manier kan er op een
vreedzame manier worden samengeleefd met de wilde dieren.
Dankzij de steun van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund zijn er al vijftig landeigenaren getraind
in een nieuwe manier van landmanagement. Daarnaast is er een tuk-tuk aangekocht om
bouwmaterialen te verplaatsen en zijn er waterbassins gerealiseerd waarin regenwater opgevangen
wordt waar de wilde dieren gebruik van kunnen maken.
Gebied: Liberia
Partner: Libassa Sanctuary
Diersoort: Roetmangabey
Bedrag: 10.000 euro
De roetmangabey is een populair dier in Liberia, maar dat zorgt er
helaas ook voor dat het vaak als huisdier wordt gehouden, ondanks
dat dit volgens de wet niet mag. De Libassa Sanctuary wil daarom
een groep van twintig in beslag genomen apen terugbrengen naar
hun natuurlijke leefgebied. Hiervoor maken zij eerst een speciaal
hok, zodat de dieren kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving.
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Als zij een medische check hebben gehad, krijgen zij een radio-halsband om waardoor ze kunnen
worden gemonitord na hun vrijlating.
Met de steun van het DierenPark Amersfoort Wildlife fund konden er voor tien apen radiohalsbanden gekocht worden.
Gebied: Kameroen
Partner: African Conservation
Diersoort: Chimpansee
Bedrag: 8.000 euro
Er hebben 18 lokale mensen training en uitrusting gekregen om te werken met datacollectie,
cameratraps en survey methoden. De community rangers dragen actief bij aan het beschermen van
de Nigeria-Cameroon Chimpanzees en Cross River gorillas en hun leefgebied. Daarnaast zorgt hun
job voor een inkomen zodat zij niet meer hoeven te jagen/stropen om voor eten te zorgen, kunnen
ze hun families onderhouden en het schoolgeld van de kinderen betalen.
Gebied: Maleisië
Partner: IOSF
Diersoort: Otter
Bedrag: 5.820
Het leefgebied van de otters wordt wereldwijd bedreigd en wordt
overal steeds kleiner. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat
er niet overal veel kennis is over deze dieren. In Azië doen
bijvoorbeeld maar weinig wetenschappers onderzoek naar otters en
hun leefgebied. Daarom steunt DierenPark Amersfoort Wildlife Fund
het Internationale Otter Survival Fonds (IOSF). IOSF organiseert
workshops in Azië, zodat er meer mensen getraind worden om te
kunnen werken in het leefgebied van de otters. Ook leren deze mensen over wetshandhaving en hoe
zij anderen bewust kunnen maken van het belang van dieren. Dankzij de steun van het DierenPark
Amersfoort Wildlife Fund zal de kennis over verschillende ottersoorten, waaronder de Aziatische
Klein-klauwotter vergroot worden en daarmee de soort nog beter beschermd worden.
Gebied: Indonesië
Partner: Borneo Nature Foundation
Diersoort: Verschillende dieren waaronder de Aziatische Kleinklauwotter, de neushoornvogel en de
orang-oetan
Bedrag: 10.238
Het regenwoud op Borneo wordt bedreigd door bosbranden. In dit natuurgebied wonen
verschillende (bedreigde) dieren zoals de Aziatische kleinklauwotter, de nevelpanter, de
neushoornvogel en de orang-oetan. Om deze dieren te beschermen komt Borneo Nature
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Foundation in actie. Zij doen dit onder andere door lokale bewoners boompjes te laten kweken om
die vervolgens terug te plaatsen in de natuur. Op die manier wordt het natuurgebied hersteld.
Daarnaast zorgt organiseert de Borneo Nature Foundation activiteiten om mensen bewust te maken
van het gevaar van vuur voor de natuur. Zij trainen de lokale brandweerlieden om hun werk goed uit
te kunnen voeren en ondersteunen bij patrouilles. Tot slot organiseren zij educatieve activiteiten om
kinderen te betrekken bij de natuur en hen bewust te maken van natuurbescherming.
Mede dankzij de steun van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund kunnen er in 2021 ongeveer
70.000 boompjes geplant worden om het natuurgebied te vergroten. Niet alleen de natuur is
hiermee geholpen ook meer dan veertig families op Borneo die werken aan het kweken van de
boompjes krijgen hierdoor een goed inkomen.
Gebied: Nederland
Partner: Stichting Elisabeth Groenpark
Diersoort: Bij
Bedrag: 7.000
Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt Stichting Elisabeth Groen in Amersfoort. Elisabeth
Groen is een park voor en door bewoners in Amersfoort. Dit park is in het najaar van 2018 ontstaan
op het terrein van het voormalige Meander Medisch Center.
De stichting wil graag de bewoners betrekken bij het park en hen informeren over natuurbehoud. De
donatie van het Wildlife Fund wordt onder andere gebruikt voor het bouwen van een bijenhotel.
Ook worden er verschillende bloemen en planten geplaatst die goed zijn voor de biodiversiteit en
waar insecten op afkomen, zoals wilgen, margriet, kamille en klokjesbloemen. Daarnaast wordt er in
het beheer van het park zo ingericht dat er ook nestmogelijkheden voor bijen zijn. Zo wordt er op
een speciale manier gemaaid (sinusmaaien), wordt vermolmd hout niet opgeruimd en worden
stukjes zandgronden opengelaten om voor de insecten een ideale omstandigheid te creëren. Door
deze projecten samen met buurtbewoners en vrijwilligers op te zetten worden zij gemotiveerd om
ook thuis hun tuin ‘insectvriendelijk’ te maken.

3. Verkorte jaarrekening
Deze volgt nog.
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