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ANFjaarverslag

In 2011 ondersteunde ANF negen projecten plus de EAZA 
mensapencampagne met in totaal € 154.496. Samen met een 
aantal overige kosten bedroegen de uitgaven € 166.285. De 
opbrengsten uit de collectebussen, diverse baten en rente 
bedroegen € 119.259. Stichting Apenheul paste het verschil 
van ruim € 47.000 bij waardoor in 2011 voor het eerst sinds 
2008 weer ‘zwarte cijfers’ werden geschreven.

In 2012 ondersteunde ANF tien projecten, de EAZA campagnes 
én Quagga, het natuurbehoudfonds van Nederlandse dieren-
tuinen (vroeger het NNBF) met in totaal ongeveer € 120.000. 
De inkomsten uit collectebussen, diverse baten en rente 
bedroegen bijna € 60.000. Stichting Apenheul zal net als  
in 2011 een zodanige bijdrage leveren dat het ANF geen 
aanspraak hoeft te doen op het eigen vermogen.

Giften en fundraising
We waren heel erg blij met de bijdragen en giften van Mevrouw 
Koning, de heren Botter, Lund, Moor, de Boer en Van Veen, de 
familie Willemsen, de Stichting L.E.M. de Boer, Orang Oetan 
Outreach Nederland (OONL), de firma Darboven, een aantal  
niet met name genoemde gulle gevers, en vooral ook met de 
inspanningen van Apenheuls gidsenorganisatie.
In 2011 organiseerde Apenheul voor het eerst een fundraising 
dinner ten behoeve van ANF. De belangrijkste partners van 
Apenheul, van architect tot bank en horecaleverancier tot 
gemeente, werden uitgenodigd voor een sfeervol diner in de 
foyer van de St@art, waar zij bovendien het een en ander te 
horen kregen over de projecten van ANF. Speciale gastsprekers 
waren Jan Vermeer, die iets vertelde over de laatste stand van 
zaken in Los Chilchos, en Jolijn Geels, die net terug was uit 

In 2012 kreeg APCT een nieuw logo en werd de Nederlandse naam –  

het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) – gelanceerd. De naam van  

de Stichting APCT werd niet gewijzigd.

Zowel in 2011 als 2012 ging meer dan de helft van het ANF budget naar 

het koffie- en natuurbehoudproject Los Chilchos in Peru. Dit project, het 

Sahamalazaproject in Madagaskar, het behoud van bonobo’s in de Demo-

cratische Republiek Congo en het orang-oetanproject aan de Kinaba-

tangan Rivier in Sabah (Borneo) waren de vier belangrijkste ANF projecten 

in 2011/2012.
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Madagaskar waar zij werkt voor het Sahamalaza Project. De 
fundraising leverde € 18.000 op – een fantastisch resultaat!
NCDO, het inmiddels opgeheven overheidsorgaan dat subsidies 
verstrekte aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden 
die door Nederlandse ondernemingen samen met een lokale 
ondernemer werden opgezet, keerde in 2011 € 24.500 uit aan 
ANF. Dit was een bijdrage aan het stimuleren van ecotoerisme 
door Apenheul samen met AEECL Madagaskar, dat ten doel 
heeft om verdere afbreuk van de bossen op Sahamalaza, waar 
de blauwoogmaki’s leven, te voorkomen.

Bescherming bonobo’s
Er is de afgelopen jaren regelmatig geschreven in Zoojaar  
over de grote ANF projecten zoals in Peru en Madagaskar.  
De kleinere projecten waar ANF aan bijdraagt, raken daardoor 
wat onderbelicht. Zo heeft ANF in 2011/2012 twee nieuwe 
projecten gesteund: Mboumontour in DRC en Josia Razafindra-
manana in Madagaskar. Mboumontour houdt zich bezig met 
de bescherming van en onderzoek in een stuk regenwoud in 
Oost DRC waar nog een mooie populatie bonobo’s leeft. Heel 
bijzonder is dat dit een van de weinige plekken – zo niet de 
enige plek – op aarde is waar het relatief gemakkelijk is om 
bonobo’s te zien. Het regenwoud is hier namelijk niet aaneen-
gesloten, en de bonobogroepen steken soms de savanne over 
om van het ene stuk bos naar het andere te komen. En dat 
doen ze soms . . . rechtop lopend!

Overlevingskansen kroonsifaka
Het project van Josia is volledig gericht op het behoud van de 
kroonsifaka. In het gedeelte van oostelijk Madagaskar waar  
de kroonsifaka voorkomt, is zoveel bos gekapt dat je eigenlijk 
niet meer moet spreken van habitat fragmentatie maar van 
volledige ontbossing. Niettemin zijn er hier en daar nog plukjes 
bos blijven staan in valleien met steile hellingen waar de grote 
machines moeilijk konden komen – en soms leven daar nog 
een paar sifaka’s. Josia zoekt die achtergebleven sifaka’s op, 
kijkt of er enige kans bestaat dat deze zelf aansluiting kunnen 

vinden bij andere sifaka’s of een groter bos. En zo niet, dan 
kijkt zij naar mogelijkheden om de dieren te vangen en over te 
brengen naar een stuk bos waar ze wel overlevingskansen 
hebben (zie foto’s). Daarnaast helpt zij om in een lemurencen-
trum in Madagaskar een fokprogramma voor deze soort op te 
zetten. Het Kroonsifaka EEP is hier nauw bij betrokken en het 
zou natuurlijk mooi zijn als er in de toekomst dieren tussen de 
twee programma’s kunnen worden uitgewisseld. 

APCT PROJECTBIJDRAGEN 2012

Naam project Land Diersoort(en) Bedrag

Los Chilchos Peru Geelstaartwolaap 89.704
Sahamalaza Madagaskar Blauwoogmaki 1.750
Bonobo’s Kinshasa D R Congo Bonobo 7.500
Bonobo’s Mbou Mon Tour D R Congo Bonobo 5.000
Quagga  Verschillende Verschillende 3.000
(Natuurbehoudfonds van Dierentuinen) 
Hutan /KOCP Maleisië Orang-oetan 3.000
Programme Titi Gris Colombia Witvoettamarin 1.250
Neotropical Primate Conservation Peru Geelstaartwolaap 2.000
Moroccan Primate Conservation Marokko Berberaap 1.250
Foundation 
Proyecto Mono Tocón Peru Titi’s 2.000
Sifaka translocation project Madagaskar Kroonsifaka 4.300

Totaal   e 120.754

Fo
to

gr
afi

e 
©

 G
ER

P


