
APENHEUL 
& NATUURBEHOUD
AAN WELKE PROJECTEN  
LEVERDE ANF EEN BIJDRAGE? 

Cynthia Garland, Gaia-liNk, Pacha Phuyu: 

”Overall, we are very excited to touch so many lives 

through our intervention. And at the end of the day, it is 

gratifying to hear the question that makes us understand 

that our activity has the success achieved. 

This question is: when will you come back?”

GlobeGuards
ANF heeft zich aangesloten bij GlobeGuards, een non-profit 
federatie van meer dan twintig Nederlandse organisaties die 
zich richten op natuurbescherming over de hele wereld. Hier 
kunnen we ervaringen uitwisselen met andere Nederlandse 
organisaties en onze krachten bundelen in het beschermen  
van bedreigde diersoorten en hun habitat. Op het jaarlijkse 
veilingdiner, de Dag van de Natuur, heeft ANF meer dan 6.500 
euro opgehaald dat we volgend jaar in kunnen zetten voor 
herbebossing om het leefgebied van apen te vergroten. 

2022
Het afgelopen jaar heeft het ANF projecten gesteund die  
door de coronamaatregelen extra onder druk stonden. We zijn 
positief over de impact van deze projecten (i.e. Paco Pacífico, 
Tchimpounga en Borneo Foundation) en willen onze steun 
komend jaar continueren met hetzelfde bedrag als afgelopen 
jaar. Ook gaat ANF komend jaar op zoek naar een passend 

Lovasoa Razafindravony, project My Rainforest My World: 
”After a challenging lockdown, we are delighted to resume our 

activities in schools again; teacher training, national park 
visits and environmental education. We are proud and happy 

to have Apenheul Primates Conservation Trust on our side. 
Thank you!”

Daarnaast ondersteunen we in dit gebied een herbebossings-
project. Om de alsmaar groeiende bevolking van eten te 
kunnen voorzien, worden veel bossen gekapt om plaats te 
maken voor landbouwgrond. Wij proberen zoveel mogelijk 
bossen weer groter te maken en met elkaar te verbinden door 
nieuwe zaailingen te kweken en uit te laten planten. Dit zorgt 
mede voor werkgelegenheid voor de lokale bevolking.

Pacha Phuyu
In het Los Chilchos gebied in Peru steunen we natuureducatie 
via de NGO Gaia-liNc. Een onderwijzeres vertelt leerlingen van 
verschillende scholen rondom de diverse mistbossen in het 
gebied alles over de planten en dieren die in het bos leven  
en waarom het zo belangrijk is de natuur te beschermen.  
We nemen ook koffie af uit deze regio, waardoor we indirect 

bijdragen aan de bescherming van dit gebied. 

My Rainforest My World
My Rainforest My World is voor ons een nieuw project.  
Het richt zich op natuureducatie in afgelegen gebieden in 
Madagascar. Hier ondersteunen we het trainen van jonge 
docenten in natuurbescherming en bosbezoeken voor 
Malagasy kinderen uit afgelegen dorpen. Tijdens de bos- 
bezoeken komen de kinderen oog in oog te staan met lemuren 
en andere unieke dieren uit hun land. Hopelijk zal dit hen 
motiveren zich in te zetten voor de unieke natuur ter plaatse. 

gorilla-project en staat het fonds open voor eventuele nieuwe 
projecten of projecten die ad hoc steun nodig hebben. Deze 
nieuwe projecten moeten passen binnen de missie van ANF: 
een bijdrage leveren aan de vergroting van de overlevingskan-
sen van bedreigde primatensoorten. We blijven de steun aan 
onze EEP-projecten continueren. Komend jaar willen we ook 
beurzen aanbieden aan studenten ten behoeve van onderzoek, 
het liefst binnen ANF-projecten en/of naar de specifieke 
gevoeligheid van primatensoorten voor het SARS-CoV-2-virus. 
Dit is heel belangrijk, omdat we op basis van de resultaten van 
dit onderzoek rekening kunnen houden met de mate van 
contact dat mensen mogen hebben met dieren. Iets wat zeker 
ook in Apenheul zelf belangrijk is. 

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 de natuur waarin de dieren leven. Voor dit doel 

heeft Apenheul haar eigen Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) opgericht in 1994. De projecten van ANF 

zijn ingedeeld op basis van vier belangrijke pijlers: educatie, natuurherstel, natuurbescherming en onder-

zoek. Ook komend jaar gaan we weer zoveel mogelijk geld ophalen voor de projecten die het ANF steunt. 

En daar leveren onze gidsen en donateurs een belangrijke bijdrage aan!

Naam project Locatie Bedrag

My Rainforest My World Madagascar (Afrika) € 8.588
Pacha Phuyu Los Chilchos, Peru (Zuid-Amerika) € 7.500
Herbebossing  Madagascar (Afrika) € 5.000
Branden tegengaan Borneo (Maleisië) € 2.746
Tchimpounga JGI Congo (Afrika) € 2.000
Paco Pacífico  Nicaragua (Midden-Amerika) € 2.000
Gaia-liNc                                   Peru (Zuid-Amerika) € 3.000
COVID-19  Madagascar (Afrika) € 1.434
Bonobo-project DR Congo (Afrika) € 15.000
Blauwoogmaki-project Sahamalaza, Madagascar (Afrika) € 2.000
Orang-oetan- project Borneo (Indonesië) € 3.000
San Martin Titi-project Peru (Zuid-Amerika) € 2.000
Kroonsifaka- project Madagaskar (Zuid-Afrika) € 2.000
Witwangibbon-project Laos (Azië) € 2.000
Gouden leeuwapen- project Brazilië (Zuid-Amerika) € 1.000
 
Totaal  € 59.268

In 2021 heeft het ANF bijgedragen aan de volgende projecten:

Pijler

Educatie

Natuurherstel

Natuurbescherming

Onderzoek
EEP-projecten

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 is belangrijker en actueler dan ooit én 
onze missie. Wil je het ANF steunen? Dat kan op de 
volgende manieren:
•  Maak een donatie over via  

NL06TRIO0197986145 t.n.v.  
Apenheul Natuurbehoudfonds  
of via de donatiebutton op 
onze website

•  Koop een ANF-sleutelhanger 
bij de horeca of souvenirshop 
in het park


