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ANFjaarverslag

In januari werd ons koffieproject (Los Chilchos, Peru) getroffen 
door een verwoestende modderlawine. We hebben onmiddel-
lijk een noodactie opgericht om het project weer op te kunnen 
bouwen. Daarmee hebben we ruim € 35.000,- ingezameld. 
Voor de extra kosten die zijn gemaakt voor de wederopbouw 
betaalt ANF een deel uit haar eigen spaarpot.

Het geld dat in 2015 werd opgehaald tijdens onze activiteiten 
voor het project op Madagaskar kreeg in 2016 ook een 
bestemming.

Nieuwe rol en missie
Apenheul en ANF vonden het belangrijk om goed naar de 
missie en de rol van ANF te kijken, om zo de beste organisa-
tiestructuur en wijze van financiering te kunnen bepalen. 
Daarvoor werd in januari 2016 een workshop georganiseerd. 
ANF heeft daar een nieuwe missie geformuleerd: Door middel 
van het beschermen van apen in het wild, laten we liefde  
voor de natuur ontstaan, bevorderen we een gedragsverande-
ring bij Apenheul-bezoekers en bouwen we kennis op over 
apen in het wild.

Ook is er gesproken over het aantal projecten dat ANF 
ondersteunt. ANF zal zich concentreren op drie grote 
projecten die ieder sterk zijn in educatie, die lokale gemeen-
schappen ontwikkelen en waar ANF leidend is en het verschil 
maakt. Daarnaast wordt een aantal kleinere projecten 
ondersteund vanuit samenwerkingen binnen internationale 
fokprogramma’s (EEP’s), afspraken met overheden of omdat 
die kleine projecten met weinig geld een groot verschil  
voor een soort kunnen maken. Voor alle projecten die ANF 
ondersteunt, geldt dat zij het behoud van apensoorten als 
doel hebben, dat zij goed worden bestuurd en regelmatig 
verslag doen van hun activiteiten.

ANF voorziet dat een budget van tussen de € 150.000,- en  
€ 200.000,- per jaar past bij deze ambitie. Dat betekent dat 

Ook in 2016 waren de blauwoogmaki’s van Madagaskar de inzet van 

een aantal fondsenwervings- en andere activiteiten in Apenheul. 

Nadat we vorig jaar een spectaculaire opbrengst hadden, werd dit jaar 

in totaal € 8.726,- bijeen gebracht voor het project. Weer een mooi 

resultaat! Daarnaast brachten Apenheul-teams in juni bezoeken aan 

Los Chilchos en aan Sahamalaza: daar is op pagina 14-17 meer over  

te lezen.

In het kort
In 2016 ondersteunde het Apenheul Natuurbehoudfonds 
(ANF) wereldwijd 12 projecten die zich voornamelijk richten  
op het behoud van apen en hun natuurlijke leefgebied. Het 
projectbudget voor dit jaar was € 124.250,-. De inkomsten 
bedroegen € 75.000,- en de gerealiseerde uitgaven bedroegen 
€ 134.000,-. Het grootste gedeelte daarvan (€ 95.000,-) werd 
besteed aan ons eigen koffieproject in Peru.
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ANF afziet van het werven van fondsen bij grote donateurs  
en dat de samenwerking met dierentuinen, NGO’s, overheden 
en andere partners zal worden uitgebreid naar gelang de 
doelstelling van ieder project.

Inkomsten, giften en fundraising
In 2016 kreeg ANF op verschillende manieren financiële steun 
van buitenaf. Onze dank gaat uit naar alle donateurs en in het 
bijzonder dhr. Nijenhuis, dhr. Liem, Koefnoen, de Sea Wolves,  
S. van Poelgeest, dhr. v.d. Post.
  

De opbrengsten uit de horecafooien en de spinners in het  
park bedroegen € 5.522,-. Bovendien kwam er vanuit onze 
gidsenorganisatie (rondleidingen en fooien) € 5.618,- binnen. 
Bijzondere schenkingen en donaties bedroegen dit jaar bij 
elkaar € 2.499,-. Activiteiten zoals het dagje dierverzorging en 
het ontbijt voor Madagaskar leverden € 6.540,- op. Ten slotte 
bedroegen de opbrengsten van het recyclen van mobieltjes  
bij Van Klaveren € 4.109,-.

Plannen voor 2017
In 2017 hebben we een nieuwe organisatiestructuur voor  
ANF en gaan we verder zoeken naar het derde grote project 

waar Apenheul en ANF zich aan gaan verbinden. De Midden-
Amerikaanse doodshoofdaap is nog steeds een optie, maar 
ook de gorilla of een project in Azië zijn kanshebbers! 

ANF PROJECTBIJDRAGEN 2016 (t/m november)

Naam project Land Diersoort(en) Bedrag

Los Chilchos Peru Geelstaartwolaap € 95.000,-
Sahamalaza Madagaskar Blauwoogmaki € 38.000,- 
Lola Ya Bonobo DR Congo Bonobo € 7.500,-
Bonobo’s Mbou Mon Tour DR Congo Bonobo € 4.000,-
Drill Ranch Nigeria Dril € 2.500,-
Programma Titi Gris Colombia Witvoettamarin € 1.250,-
Barbary Macaque Conservation & Awareness Marokko Berberaap € 1.250,-
Proyecto Mono Tocón Peru San Martin titi € 2.000,-
Sifaka translocation project Madagaskar Kroonsifaka € 2.000,-
Project Anoulak Laos Witwanggibbon € 2.000,-
Lion Tamarins of Brazil Brazilië Gouden leeuwaap € 1.000,-
Quagga (Natuurbehoudfonds van Dierentuinen) Verschillende Verschillende € 3.000,-

 

Totaal   e 159.500,-

Door middel van het beschermen van 
apen in het wild, laten we liefde voor de 
natuur ontstaan, bevorderen we een 
gedragsverandering bij Apenheul- 
bezoekers en bouwen we  kennis op  
over apen in het wild.
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