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willen ze vaak meteen aan de slag. Ik laat de kinderen de 
buttons meestal zelf maken. Ondertussen vertel ik iets over 
de aap op de button en probeer ik meer bewustzijn te creëren 
voor de situatie van de apen in het wild. En dan helpt het 
natuurlijk als de apen waar het om gaat een stukje verderop 
in het park te zien zijn.” 

In 2019 onderzoeken we de mogelijkheid om het 
koffie-project in Peru verder te ‘verzelfstandigen’, zodat 
de boeren minder hulp van Apenheul nodig hebben. De 

boeren kunnen zich dan richten op de koffieproductie en 
Apenheul op onderzoek, educatie en het beschermen 

van extra bossen.

”Ik probeer kinderen altijd duidelijk te maken dat dieren, 
planten en mensen allemaal met elkaar in verbinding staan. 
We beschermen dus niet alleen de apen, maar ook alle natuur 
in zo’n gebied. Het creëren van dat bewustzijn is mijn 
belangrijkste drijfveer. We moeten als mens echt zuinig zijn 
op de natuur, willen we daar nog langer van kunnen genieten. 
In 2012 ben ik met een groep Apenheul-vrijwilligers op reis 
geweest om verschillende ANF-projecten in Azië te bezoeken, 
waaronder het project voor orang-oetans op Borneo. Enorme 
stukken regenwoud zijn daar verdwenen door de aanleg van 
oliepalmplantages. Ik stond er met tranen in mijn ogen, het 
was afschuwelijk om te zien. Als je met je neus op de feiten 
wordt gedrukt en de ernst van de problematiek met eigen 
ogen ziet, heb je pas echt door hoe hard natuurbescherming 
nodig is.”

Mede dankzij het ANF is er in 2018 in Brazilië een 
corridor aangelegd. Dit is een stuk gebied dat versnip-
perde bosfragmenten met elkaar verbindt. Dankzij de 

corridor kunnen bedreigde gouden leeuwapen in het 
Atlantisch regenwoud beter bij elkaar komen en zich 

gemakkelijker voortplanten.

Apenheul is méér dan een leuk dagje uit. Wereldwijd zetten we ons in voor de bescher-

ming van apen en hun leefgebieden in het wild. Daarvoor hebben we ons eigen Apenheul 

Natuurbehoudfonds (ANF) opgericht, dat in 2019 alweer 25 jaar bestaat! Ook komend 

seizoen gaan we weer zoveel mogelijk geld ophalen voor de projecten die het ANF steunt. 

En daar leveren onze gidsen een belangrijke bijdrage aan!

In 2018 heeft het ANF bijgedragen aan de volgende projecten:

Naam project Plaats waar het project zich afspeelt Bedrag

Geelstaartwolaap-project (koffie-project) Los Chilchos, Peru (Zuid-Amerika) € 46.677
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
Witwangibbon-project Laos (Azië)  € 2.000
Gouden leeuwapen- project Brazilië (Zuid-Amerika)  € 1.000
Overig   € 3.549 

Totaal   e 77.226,-

Onze Lazy Monkey koffie uit Peru drink je niet alleen in 
Apenheul: je kan hiervoor ook terecht in het café van 

boekwinkel Nawijn & Polak in Apeldoorn! Wist je 
trouwens dat de koffie ook wordt geschonken aan de 

medewerkers van het Wereld Natuur Fonds?

Koffie met een verhaal
Eén van die verhalen gaat over Apenheul’s natuurbehoudpro-
ject in Peru. Daar heeft het ANF boeren getraind om op een 
duurzame manier koffie te verbouwen. Zo hoeven de boeren 
niet langer bossen te kappen voor het houden van hun vee en 
blijft het leefgebied van de zeer bedreigde geelstaartwolaap 
in tact. Berber: ”Tijdens het seizoen sta ik onder andere bij de 
koffietafel in het park. Daar vertel ik bezoekers aan de hand 
van foto’s over het koffieproject. Ik leg uit hoe een klein 
zaadje uitgroeit tot een koffieboon en wat er met zo’n 
koffieboon gebeurt voordat de koffie in Apenheul wordt 
geschonken. Op de tafel staat ook een ouderwetse koffiemo-
len, waarmee kinderen zelf koffie kunnen malen. Kinderen 
beseffen vaak niet dat de situatie in Peru heel anders is dan 
bij ons in Nederland. Dat daar bijvoorbeeld geen auto’s rijden, 
maar dat de koffiebonen in een zak op de rug van een ezel 
worden vervoerd. Ik vind het mooi om te zien als kinderen 
zich hierover verwonderen en dat ik kan bijdragen aan liefde 
en respect voor de natuur.”

Buttons voor het goede doel
Een andere populaire activiteit - met name onder de jonge 

bezoekers - is het maken van buttons. Voor € 1,- mogen 
bezoekers een eigen apenbutton maken. De opbrengst 
van de buttonverkoop heeft in 2018 het mooie bedrag 

van € 3.516,- voor het ANF opgeleverd. Berber: ”Als 
kinderen de spullen bij onze informatietafels zien liggen, 

In Apenheul werken zo’n 90 gidsen op vrijwillige basis. Zij 
helpen om de missie van Apenheul uit te dragen én inkom-
sten voor het ANF te verzamelen. Tijdens rondleidingen, 
educatieve activiteiten en bij informatietafels in het park 
vertellen de gidsen meer over de dieren en de projecten die 
het ANF steunt. Berber Terpstra (68) is één van hen. Ze 
startte in 1998 als activiteitenbegeleidster en volgde de 
tweejarige gidsencursus. Sindsdien werkt ze als gids in het 
park. ”Het contact met bezoekers vind ik heel leuk en dan 
vooral het wekken van interesse voor de natuur bij kinderen. 

Als ik hen weet te 
bereiken, trek ik 

vanzelf de 
aandacht van 
hun ouders, 
opa’s of oma’s 
voor mijn 
verhaal.”

 

STEUN HET ANF
•  Koop een sleutelhanger voor 

het ANF bij één van onze 
horecapunten of in de 
souvenirshop

•  Drink Apenheul’s Lazy 
Monkey koffie (ook te koop in 
onze souvenirshop)

•  Maak een donatie over via 
NL06TRIO0197986145 t.n.v. 
Apenheul Natuurbehoudfonds

Een Apenheul-medewerker is in 2018 afgereisd naar een 
natuurbehoudproject voor onder andere witoor-oeistiti’s in 

Brazilië. We onderzoeken nu de mogelijkheid om dit project in 
2019 actief te ondersteunen om nog veel meer apen en 

natuur in Brazilië te kunnen beschermen. 

Inkomsten voor het ANF
De inzet van gidsen tijdens particuliere- en zakelijke rondlei-
dingen heeft maar liefst € 7.811,- opgeleverd. Ook zijn we 
trots op alle gidsen en medewerkers die in het park voor 
maar liefst € 16.061,- aan sleutelhangers voor het ANF 
hebben verkocht. Het arrangement ‘dierverzorger voor één 
dag’ leverde nog eens € 2.800,- op. Tot slot ontvingen we voor 
meer dan € 31.000,- aan giften, schenkingen en fondsenwer-
ving. Ook een deel van de opbrengst van Apenheul komt ten 
goede aan het ANF. Het geld gaat naar de verschillende 
projecten wereldwijd, waar de apen, hun leefgebieden én  
de lokale bevolking voordeel van hebben. 

Ook in 2019 organiseren we weer ecoreizen naar 
Madagaskar, in samenwerking met reisorganisatie 

Matoke Tours. De eerste toeristen hebben inmiddels 
geboekt. Tijdens de reis brengen zij onder andere een 

bezoek aan ons natuurbeschermingsproject voor de 
blauwoogmaki’s op Madagaskar. 
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