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ANFjaarverslag

In 2013 ondersteunde het ANF elf projecten met in totaal 
ongeveer € 110.000,-. Het exacte eindbedrag is nog niet te 
noemen, omdat er nog betalingen aan het Chilchos-project 
plaats zullen vinden en het ANF nog een bijdrage zal leveren 
aan een witwanggibbon-project in Cambodja. Naast onze 
steun aan de ANF-projecten, hebben we ook bijgedragen aan 
de EAZA Zuidoost-Azië campagne en aan Quagga: het 
natuurbehoudfonds van een groep Nederlandse dierentuinen. 
Bovendien werd er een studiebeurs van € 1.250,- toegekend 
aan Silvy van Kuijk, een voormalige stagiaire van Apenheul die 
onderzoek deed naar de San Martin titi in Peru.

Inkomsten, giften en fundraising
De opbrengsten uit fooien (van onze horeca en gidsenactivitei-
ten), spinners en diverse baten, bedroegen bij elkaar ongeveer 
€ 38.000,-. Hier is de Wildcarddag (zie pagina 23) bij inbegre-
pen. De opbrengst van het arrangement ‘Dagje Dierverzorging’ 
was twee keer zo hoog als in 2012! Het leverde € 7.350,- op 
voor het ANF. Daarnaast bracht het recyclen van mobiele 

Nieuwe projecten voor gorilla’s…
Het recyclen van mobiele telefoons is voor het ANF en veel 
andere dierentuinen een mooie bron van inkomsten voor hun 
natuurbehoudactiviteiten. Apenheul en Blijdorp kwamen begin 
2013 overeen om dezelfde enveloppen te verspreiden om 
mobieltjes in te zamelen en zo kosten te besparen en het 
bereik te vergroten. Bovendien werd afgesproken om met het 
geld twee gorillaprojecten te ondersteunen. Eén van deze 
projecten heeft ten doel de kleine populatie Cross River 
gorilla’s in Nigeria voor uitsterven te behoeden. Er zijn nog 
hooguit 300 Cross River gorilla’s die in kleine, gefragmenteerde 
regenwouden leven en daardoor zeer kwetsbaar zijn.

Het tweede project zet zich in voor het herbebossen van 
Mount Tshiaberimu in de Democratische Republiek Congo. 
Mount Tshiaberimu ligt in het verspreidingsgebied van de 
kritiek bedreigde Grauer’s gorilla. Bij dit project zijn zes scholen 
uit de omgeving betrokken die in drie jaar tijd ruim 48 ha 
productiebos zullen aanplanten. Zo zal de druk op oerwoud 
verminderen, leren kinderen over de bedreigingen voor de 
natuur in hun omgeving en doen ze ervaring op met het 
beheren van boomkwekerijen en plantages.

…en voor gibbons
Ondertussen doet Dr. Camille Coudrat in Laos onderzoek naar 
de ecologie van Noordelijke witwanggibbons (Nomascus 
leucogenys) in het Nakai-Nam Theun National Protected Area. 
Er is opmerkelijk weinig bekend over deze gibbonsoort in zijn 
natuurlijke verspreidingsgebied. Ten eerste weet men niet 
precies hoe groot dit gebied is. Dat heeft veel te maken met 

het feit dat grote delen van Laos en Vietnam tot voor 
kort ontoegankelijk waren. Bovendien werd - op 

basis van DNA-onderzoek - de soort recente-
lijk onderscheiden van de Zuidelijke 

witwanggibbon (Nomascus siki). 
De grens tussen deze twee 
soorten loopt ergens door 

Vietnam en Laos. En tenslotte zijn door de intensieve ontbos-
sing in deze landen de populaties van alle gibbons zodanig 
gekrompen dat ze allemaal met uitsterven bedreigd worden. 
Dr. Coudrat vond in het Nakai-Nam Theun National Protected 
Area een gezonde populatie Noordelijke witwanggibbons.  
Haar onderzoeksproject zal zeker bijdragen aan grotere kennis. 
Deze kennis zal helpen bij het nemen van de geschiktste 
maatregelen om de laatste populaties goed te beschermen.  
In samenwerking met een aantal dierentuinen die Noordelijke 
witwanggibbons in hun collectie hebben draagt het ANF bij 
aan dit onderzoek. 

telefoons tot en met november in totaal € 9.743,- op. Drie-
kwart van dit bedrag werd verzameld met enveloppen die door 
Apenheul en Blijdorp uitgegeven zijn. De afspraak is dat een 
deel hiervan wordt uitgegeven aan twee gorillaprojecten. En 
tenslotte verkochten we voor € 8.350,- aan buttons, onder 
andere ten behoeve van de EAZA Zuidoost-Azië campagne.

We zijn erg blij met de bijdragen en giften van mevrouw 
Koning, de firma Darboven, Peter Moor, Dhr. van Kampen,  
P.R. Rijnvis, Bert de Boer, een aantal niet met naam genoemde 
gulle gevers en natuurlijk ook met de inspanningen van 
Apenheuls gidsenorganisatie.

Acht keer Nationaal Park de Hoge Veluwe voor de 
geelstaartwolaap!
Eind 2012 bereikte het Chilchos-project een nieuw hoogtepunt. 
Een gebied van 46.000 ha onaangetast nevelwoud in de 
Chilchos-vallei werd uitgeroepen tot beschermd natuurgebied! 
Daarmee ziet de toekomst van de geelstaartwolaap en andere 
diersoorten in dit gebied er een stuk beter uit. Het nieuws 
leverde zelfs een item op in het National Geographic magazine 
van december 2013. Met financiële hulp van het Wereld Natuur 
Fonds en U.S. Fish and Wildlife Service werken we momenteel 
aan een managementplan voor het gebied en voeren we een 
educatief programma uit. Twee subsidieaanvragen resulteer-

den in de aankoop van ruim 600 ha nevelwoud. Hiermee 
kunnen we de toegang tot het gebied beter beschermen en 
een connectie maken met een ander beschermd 
natuurgebied. Een perceel van 150 tot 200 ha 
wordt betaald door de Otterstichting en de 
rest door IUCN Nederland.

Net als afgelopen jaren ging ook in 2013 meer dan de helft van het 

ANF-budget naar ons koffie- en natuurbehoudproject in Peru. daarnaast 

hebben we voor het eerst geëxperimenteerd met een speciale dag in 

Apenheul (op 4 oktober) om natuurbehoud in de spotlight te zetten én 

fondsen te werven voor het ANF (zie pagina 23).

ANF PrOJecTbIJdrAGeN 2013

Naam project Land diersoort(en) bedrag

Los Chilchos Peru Geelstaartwolaap ± 75.000
Sahamalaza Madagaskar Blauwoogmaki 2.250
Bonobo’s Kinshasa D.R. Congo Bonobo 7.500
Bonobo’s Mbou Mon Tour D.R. Congo Bonobo 5.000
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 1.000
Foundation 
Proyecto Mono Tocón Peru San Martin titi 2.000
Sifaka translocation project Madagaskar Kroonsifaka 2.000
Laos gibbon project Laos Witwanggibbon 1.500

Totaal   e 102.500

het recyclen van mobiele telefoons  
leverde t/m november  in totaal € 9.743,- op.
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