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corona op primaten tegen te gaan. Hieronder lichten we de 
twee projecten van 2020, die beiden een donatie hebben 
ontvangen van ANF, graag toe. 

Coronaonderzoek bij halfapen
Over de specifieke gevoeligheid van veel primatensoorten 
voor het SARS-CoV-2-virus is nog weinig bekend, terwijl het 
wel heel belangrijk is om hier meer over te weten. Zo kun je in 
je natuurbeschermingsmaatregelen rekening houden met 
bijvoorbeeld de mate van contact dat mensen mogen hebben 
met dieren. Dit geldt ook voor lemuren (halfapen). Daarom is 
het belangrijk om de potentiële effecten van SARS-CoV-2 in 
populaties van wilde lemuren te onderzoeken. ANF onder-
steunde promovenda Mariah Donohue - die er bewust voor 
heeft gekozen tijdens de corona-uitbraak in Madagaskar te 
blijven - in haar onderzoeks- en monitoringactiviteiten naar 
corona bij lemuren. We stellen haar op deze manier in staat 
bij te dragen aan het beschermen van verschillende soorten 
lemuren, waaronder roodbuikmaki’s (Eulemur rubriventer) en 
zwartwitte vari’s (Varecia variegata) in Ranomafana National 
Park, Madagaskar.

Slingerapen in Nicaragua
De organisatie ‘Paco Pacífio’ zet zich in voor het herstellen 
van connectiviteit tussen natuurgebieden in Nicaragua, wat 
volledig in lijn is met ANF’s visie op het belang van natuur-

ANF steunt coronaprojecten
De coronapandemie vormt een aanzienlijke bedreiging voor 
zowel mens als dier. Sinds de uitbraak van de crisis heeft ANF 
bewust een andere koers ingezet. Juist afgelopen jaar was de 
hulp van ANF hard nodig, want veel wilde primaten onder-
vonden extra bedreigingen door corona, bijvoorbeeld omdat 
de illegale jacht en houtkap in veel gebieden toenam. ANF 
heeft zich daarom met name gericht op projecten die er in 
deze crisistijd alles aan doen de negatieve effecten van 
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Apenheul is meer dan een leuk dagje uit. Naast het waarborgen van het welzijn van de dieren in 

Apenheul, zetten we ons wereldwijd in voor de bescherming van primaten en hun leefgebieden in het 

wild. En daarmee beschermen we niet alleen de apen zelf, maar ook alle natuur in zo’n gebied. Voor dit 

doel heeft Apenheul haar eigen Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) opgericht. Ook dit jaar gaan we 

weer zoveel mogelijk geld inzamelen voor de projecten die ANF steunt. En daar leveren onze gidsen  

en donateurs een belangrijke bijdrage aan!



bescherming door herbebossing. Verbindingen tussen 
stukken bos vergroten het leefgebied van verschillende 
soorten apen, waaronder slingerapen (Ateles geoffroyi), de 
focussoort van dit project. Dit verhoogt ook de genetische 
uitwisseling tussen groepen en individuele dieren en daar-
mee de genetische diversiteit binnen populaties. Sinds de 
corona-uitbraak staan zowel het gebied als deze apen onder 
druk door illegale jacht. Daarom is het belangrijk juist nu 
patrouilles uit te voeren en de bedreigde slingerapen te 
monitoren en daarmee te beschermen. Door deze patrouilles 
te financieren zorgen we ook voor lokaal inkomen en 
daardoor is de lokale bevolking minder afhankelijkheid van 
bosproducten om te overleven. ANF steunt dit project met  
€ 2.000 zodat de organisatie haar activiteiten kan voortzet-
ten. Op deze manier dragen we bij aan de bescherming - en 
later mogelijk ook uitbreiding van de leefomgeving - van 
slingerapen in Nicaragua.

Uitgestelde activiteiten
Helaas konden afgelopen jaar een aantal geplande activitei-
ten geen doorgang vinden. In 2020 zouden we het 25-jarig 
bestaan van ANF groots vieren met een charity dinner, 
waarvan de opbrengsten ten goede zouden komen aan een 
nieuw herbebossingsproject. Het charity dinner is uitgesteld 
en we hopen dat het event dit jaar wel plaats kan vinden. 
Tijdens deze avond bedanken we relaties voor hun steun en 
samenwerking en hopen we dat dit een lange, duurzame 
samenwerking stimuleert. Ook de ecoreis naar Madagaskar, 
waar we onder andere ons blauwoogmaki-project in Saha-
malaza bezoeken, is uitgesteld naar september 2021. 

Inkomsten voor ANF 
Een deel van de opbrengst van Apenheul gaat naar ANF. 
Daarnaast zamelen we in het park geld in voor het fonds. 
Helaas konden rondleidingen van vrijwillige gidsen niet 
doorgaan het afgelopen jaar. Maar ondanks het verminderde 
aantal bezoekers in het park, is er zeker een mooi bedrag bij 
elkaar gebracht. 

De verkoop van sleutelhangers heeft het mooie bedrag van  
€ 6.284 opgeleverd. Donaties via de nieuwe donatiebutton bij 
de ticketverkoop leverde nog eens € 6.000  op. We hopen dat 
het charity dinner en de nieuwe donatieknop op de website 
komend jaar extra inkomsten voor ANF opleveren. Want juist 
nu hebben primaten in het wild onze steun extra hard nodig. 
Het spreekt voor zich dat we ontzettend blij zijn met de 
behaalde resultaten. Iedereen bedankt voor zijn of haar 
inzet!  

HET ANF STEUNEN?
ANF heeft al veel bereikt en heeft een aantal zeer 
mooie projecten lopen waardoor de wereld weer  
een stukje mooier is geworden. Natuurbehoud en 
duurzaamheid zijn belangrijker en actueler dan ooit. 
ANF steunen kan door het overmaken van een 
donatie op NL06 TRIO 0197 9861 45 ten name van 
Apenheul Natuurbehoudfonds of via de donatie-
button op onze website. Namens de natuur: bedankt!

In 2020 heeft het ANF bijgedragen aan de volgende projecten:

Naam project Locatie Bedrag

Geelstaartwolaap-project (koffie-project)  Los Chilchos, Peru (Zuid-Amerika) € 36.171
Coronaproject slingerapen Nicaragua (Zuid-Amerika) € 2.000
Blauwoogmaki-project Sahamalaza, Madagaskar (Afrika) € 2.000
Bonobo-project DR Congo (Afrika) € 15.000
Orang-oetan-project Borneo (Indonesië) € 3.000
San Martin Titi-project Peru (Zuid-Amerika) € 2.000
Kroonsifaka-project Madagaskar (Zuid-Afrika) € 2.000
Witwanggibbon-project Laos (Azië) € 2.000
Gouden leeuwapen-project Brazilië (Zuid-Amerika) € 1.000

Totaal  €65.171

Twee Malagasy kinderen leren alles over het 
belang van bossen terwijl ze helpen bij  

het opkweken van lokale boomsoorten.


