KORT
Het Jane Goodall Instituut zet zich in voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden.
Het doel van het Jane Goodall Instituut is om wereldwijd tot actie aan te zetten. Wereldwijd inspireert het Jane Goodall Instituut
jong en oud om zich in te zetten en een verschil te maken voor bescherming en behoud van natuur op onze planeet.
De Jane Goodall projecten in Afrika zijn zeer divers en richten zich op bescherming van chimpansees in het wild, bescherming en
behoud van natuurgebieden en opvang van geredde (baby) chimpansees.
In al onze natuurbeschermingsprogramma’s staat de verbondenheid van mens dier en natuur centraal. Het Jane Goodall instituut
streeft naar een gezond ecosysteem waarin mens, dier en milieu in duurzame harmonie bestaan.
Niet alleen chimpansees zijn gebaat bij onze projecten, maar ook de rest van het wild dat in dezelfde natuurgebieden leeft. Wij
kunnen niet de chimpansees en hun leefgebied beschermen als we geen rekening houden met de mensen die daar ook wonen. Al
onze projecten zijn altijd in samenwerking met de lokale bevolking door bijvoorbeeld, publieke voorlichting en educatie rond
natuurbescherming aan lokale gemeenschappen en projecten voor duurzame landbouw.
Het Jane Goodall Instituut Nederland maakt deel uit van een wereldwijd netwerk en maakt een verschil door het steunen van
natuurbeschermingsprogramma’s in Afrika en door voorlichting en bewustwording campagnes in Nederland.
Door financiële steun aan de Afrika projecten draagt het Jane Goodall Instituut Nederland bij aan de duurzame bescherming van
chimpansees en hun leefgebieden.
Het wereldwijde Roots & Shoots programma, actief is in 120 landen, is ook actief in Nederland. Roots & Shoots inspireert
jongeren van kleuterschool tot universiteit, om in actie te komen voor een betere leefomgeving. Het verenigt jonge mensen zich
in te spannen voor een betere wereld door zich in te zetten voor mens, dier en milieu in hun eigen leefgemeenschap.

Jij kan het verschil maken! Begin meteen en steun het Jane Goodall Instituut op jouw manier.

LANG
Het Jane Goodall Instituut zet zich in voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden.
Het Jane Goodall Instituut ondersteunt diverse projecten in Afrika. Onze projecten in Afrika zijn gericht op de duurzame
bescherming van chimpansees en hun leefgebieden.
Het doel van het Jane Goodall Instituut is om wereldwijd tot actie aan te zetten. Wereldwijd inspireert het Jane Goodall Instituut
jong en oud om zich in te zetten en een verschil te maken voor bescherming en behoud van natuur op onze planeet.
Het Jane Goodall instituut streeft naar een gezond ecosysteem waarin mens, dier en milieu in duurzame harmonie bestaan.
WAT WIJ DOEN
De Jane Goodall projecten in Afrika zijn zeer divers en richten zich op bescherming van chimpansees in het wild, bescherming en
behoud van natuurgebieden en opvang van geredde (baby) chimpansees.
Altijd in samenwerking met de lokale bevolking door bijvoorbeeld, publieke voorlichting en onderwijs rond natuurbescherming
aan lokale gemeenschappen en projecten voor duurzame landbouw.
Opvangen geredde chimpansees
Opvangcentra zijn noodzakelijk om de apen die in beslag zijn genomen van de handelaren of stropers op te vangen. Door
voorlichting en onderwijs wordt de lokale bevolking zich bewust dat stropers hun leefgebied bedreigen.
Helaas is het nog altijd nodig en vinden nieuwe geredde chimpansees nog te regelmatig hier hun nieuwe thuis.
Beschermen chimpansees in het wild
Chimpansees worden met uitsterven bedreigd. De belangrijkste bedreigingen voor chimpansees in het wild zijn de versnippering
en achteruitgang van leefgebieden en stroperij met valstrikken.
Het bescherming van de chimpansees in het wild is van het grootste belang voor het voortbestaan van de chimpansee.
Bescherming chimpansee leefgebieden
Bescherming van de natuur en leefgebieden van de chimpansees is van het grootste belang om voor het voortbestaan van de
chimpansees in het wild.
Niet alleen chimpansees gebaat bij onze projecten, maar ook de rest van het wild dat in dezelfde natuurgebieden leeft en niet te
vergeten de lokale bevolking.

IN HARMONIE MET DE NATUUR
In al onze natuurbeschermingsprogramma’s staat de verbondenheid van mens dier en natuur centraal. Wij kunnen niet de
chimpansees en hun leefgebied beschermen als we geen rekening houden met de mensen die daar ook wonen. Al onze projecten
hebben daarom een holistische aanpak.

Onze Afrika projecten voeren wij uit daarom altijd uit in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Door de lokale bevolking
te betrekken bij onze projecten verbeteren ook hun leefomstandigheden. Dit is van cruciaal belang om de projecten tot een
succes te maken (Community-centered conservation).
Ondersteuning lokale gemeenschappen
Door bij de bescherming van mensapen en hun leefgebieden nauwe samen te werken met de lokale bevolking, verbeteren wij ook
hun leefomgeving en maken wij jong en oud bewust van het belang van natuurbehoud.
Educatie en publieksvoorlichting
Met educatie en publieksvoorlichting maken wij jong en oud bewust van het belang van natuurbehoud en verbeteren wij
daarmee samen hun leefomgeving.
WIJ MAKEN EEN VERSCHIL
Het Jane Goodall Instituut Nederland maakt deel uit van een wereldwijd netwerk dat met 34 kantoren wereldwijd actief is. Het
Jane Goodall Instituut maakt een verschil door het steunen van natuurbeschermingsprogramma’s in Afrika en door voorlichting en
bewustwording campagnes in Nederland.
Ons werk in Nederland is erg belangrijk
Door financiële steun aan de Afrika projecten draagt het Jane Goodall Instituut Nederland bij aan de duurzame bescherming van
chimpansees en hun leefgebieden.
Wat wij doen in Nederland heeft effect op onze natuur en zo op de leefomstandigheden van de chimpansees.
Om onze programma’s voort te zetten, hebben we jouw hulp nodig. Er zijn daarom vele mogelijkheden om ons werk te steunen.
Jij kan het verschil maken! Begin meteen en steun het Jane Goodall Instituut.
Educatie en bewustwording met het Roots & Shoots jongere programma
Naast onze natuurbeschermingsprogramma’s in Afrika is bewustzijn en educatie in Nederland ook erg belangrijk.
Het wereldwijde Roots & Shoots programma ook actief in Nederland. Dit is een globaal netwerk van jonge mensen die zich
inzetten voor mens, dier en milieu in hun eigen leefgemeenschap.
Met Roots & Shoots ondersteunen we jonge mensen in meer dan 120 landen wereldwijd in hun wens een verschil te maken en
een positieve bijdrage te leveren aan hun eigen leefomgeving en daarmee onze wereld.
Roots & Shoots inspireert jongeren van kleuterschool tot universiteit, om in actie te komen voor een betere leefomgeving door
zelf projecten te bedenken en op te zetten.
Elk individu telt en kan een verschil maken
Jane Goodall is ervan overtuigd dat elk individu telt, elk individu heeft een rol te spelen en elk individu maakt een verschil. Vanuit
die gedachte is zij in 1991 in Tanzania begonnen met het zogenaamde Roots & Shoots programma.
Bovendien is zij ervan overtuigd dat onze toekomst in handen ligt van jongeren. Het programma is opgezet om jongeren te
inspireren zich in te zetten voor een betere leefomgeving. Roots & Shoots richt zich op de zorg voor het milieu, de mens en de
dierenwereld.

Roots & Shoots ontstond in Tanzania
In 1991 werd Dr. Jane Goodall bij haar huis in Dar es Salaam Tanzania benaderd door een groep lokale jongeren. Tijdens hun
bezoek vertelden zij haar over de problemen die zij om hen heen zagen: wilde dieren die uit de bossen gevangen werden om als
vlees op de lokale markt verkocht te worden, grootschalige ontbossing en de lokale bevolking die vaak niet voldoende eten of
drinken hadden, maar ook geen medicijnen of de mogelijkheid om naar school te gaan. Deze jonge mensen wilden heel graag iets
doen aan deze grote problemen maar wisten niet hoe, zij hadden het gevoel dat deze problemen té groot waren om op te lossen.
Problemen zelf aanpakken
Na een dag met Dr. Goodall hierover gepraat te hebben kwamen zij met een idee over hoe zij wel deze problemen wel konden
aanpakken. Als iedere persoon namelijk een klein deel van een groter probleem probeert op te lossen en genoeg andere mensen
doen dit ook, dan zullen deze grotere problemen uiteindelijk ook opgelost kunnen worden! Dr. Jane Goodall is er van overtuigd
dat iedere persoon, iedere dag een positief verschil kan maken voor een ander mens, een ander dier en het milieu, hoe klein ook!
Vertel het verder
Na deze dag gingen deze jongeren weer terug naar huis om daar anderen te vertellen over dit idee. Vanaf dat moment begonnen
zich overal in Tanzania clubjes met jonge mensen te vormen die op allerlei manieren de problemen in hun eigen omgeving
proberen op te lossen. Hieruit is het Roots & Shoots programma ontstaan.
Roots & Shoots is een wereldwijd netwerk
Roots & Shoots is inmiddels een wereldwijd netwerk dat actief is in 120 landen en wordt gevormd door duizenden leden. Het
programma verenigt jonge mensen uit verschillende culturen met verschillende achtergronden door zich in te spannen voor een
betere wereld voor alles wat leeft.
HOE JE ONS KUNT STEUNEN
Doneer
Jouw hulp is nodig. Met jouw eenmalige of periodieke bedrag steun jij onze Afrika projecten voor de bescherming van
chimpansees en hun leefgebieden. Groot of klein elk bedrag is welkom!
Adopteer
Met het adopteren van een chimpansee steun jij de geredde chimpansees in opvangcentra. Een adoptiechimpansee kun je ook
cadeau geven.
Schenken met belastingvoordeel
Periodiek schenken is de manier om nu de chimpansees en hun leefgebieden te helpen beschermen en te investeren in hun
toekomst.
Neem ons op in je testament
Een bijzondere manier om je naasten, de chimpansees en de natuur iets moois na te laten is het opnemen van ons in jouw
testament.
Steun een specifiek project met een grote gift
Met jouw grote gift kun je een substantieel verschil maken voor de chimpansees en de natuur. We betrekken je graag bij onze
projecten op een manier die bij je past.
Steun een specifiek project met jouw bedrijf
Wij zijn altijd op zoek naar mooie samenwerkingen en duurzaam verantwoorde bedrijven om te promoten. Mochten jullie het
mooi vinden als duurzaam bedrijf een samenwerking aan te gaan met ons het Jane Goodall Instituut dan overleggen wij graag de
mogelijkheden.

