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Jane’s hoop
Beste donateurs en supporters,
Terwijl ik dit schrijf vanuit mijn huis in Engeland, leven we in een tijd waarin communicatie
en de verbinding met anderen belangrijker zijn dan ooit. De wereld is veranderd. De
pandemie heeft de dringende noodzaak aan het licht gebracht om deze planeet en
al haar bewoners te beschermen, te koesteren en te respecteren, en nog nooit was
de onderlinge verbinding tussen dieren, mensen en onze omgeving zó duidelijk.
Ik blijf hoop houden voor onze toekomst en ik geloof dat onze visie – een gezonde
planeet waar mensen compassievolle keuzes maken om duurzaam en in harmonie
met elkaar, het milieu en andere dieren te leven – mogelijk is.
Ook dit jaar hebben de programma’s van het Jane Goodall Instituut belangrijke
problemen aangepakt, gemeenschappen van mensen bij elkaar gebracht en positieve
verandering bewerkstelligd. Jonge mensen over de hele wereld hebben de mouwen
opgestroopt om met steun van het jongerenprogramma Roots & Shoots communityprojecten te leiden; chimpansees in het wild en belangrijke natuurgebieden worden
beschermd en we hebben de chimpansees in onze opvangcentra helpen
verzorgen en beschermen. En dat zijn maar een paar voorbeelden van de
impact die het Jane Goodall Instituut heeft – impact die Nederlanders
mogelijk hebben gemaakt en we zijn enorm dankbaar voor hun steun.
Het werk van het Jane Goodall Instituut gaat wereldwijd door.
Individuen, ondernemingen en non-profitorganisaties hebben
allemaal hun rol in het creëren van een gezonde, duurzame
wereld. Laten we ons samen richten op wat we wél kunnen
doen – en niet op wat we niet kunnen.
Met hartelijke groet & in dankbaarheid,

Dr. Jane Goodall,
DBE Founder, Jane Goodall Institute UN Messenger of Peace
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Voorwoord
& vooruitblik

Met gemengde gevoelens start ik het schrijven van dit
voorwoord. 2020 is het jaar dat de wereld hard is geraakt
door de COVID-19 pandemie; Zo ook de Jane Goodall
chapters wereldwijd en ons Nederlandse chapter. We hebben
de begroting in de loop van het jaar naar beneden toe bijgesteld om deze in lijn te brengen met onze verwachtingen.
Bovendien kon een aantal evenementen waar Jane ons met
haar bezoek zou vereren geen doorgang vinden. Tegelijkertijd was dit het jaar waarin we dankzij onze bestemmingsreserves heel veel schitterende projecten hebben kunnen
starten of onze ondersteuning hebben kunnen continueren,
zowel in Afrika als Nederland. Wij zijn dankbaar voor de
continuering van de ondersteuning van een aantal trouwe
donateurs, groot en klein en mochten zelfs een aantal
nieuwe verwelkomen.

Nieuw beleidsplan 2021- 2023
2020 was ook het jaar waarin het nieuwe beleidsplan het licht zag. Het vorige
beleidsplan had een horizon van 2018 – 2020. Vanuit een herbezinning op de
missie van Jane Goodall heeft dit geleid tot een nieuw beleidsplan 2021- 2023
dat op onze website is te vinden.
De 5 prioriteiten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Versterken van sleutelprojecten in Afrika;
Schaalbare en meetbare uitkomsten Roots & Shoots interventies;
Professionele fondsenwerving;
Vergroten en versterken van onze naamsbekendheid en imago;
Versterken fundament van de organisatie: processen, structuren,
voorbereiding post-Jane tijdperk.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Momenteel worden deze prioriteiten doorvertaald naar strategieën met duidelijke keuzes. Dit om de schaarse capaciteit en enorme energie van medewerkers en vrijwilligers zo effectief en efficiënt mogelijk richting en kaders te
geven.

Samen impact hebben:
Sustainable Development Goals
In 2015 zijn de 17 Sustainable Development Goals vastgesteld door de 193
landen van de Verenigde Naties. Deze dienen als leidraad voor het duurzame handelen van ieder bedrijf, iedere overheid, iedere NGO en ieder mens.
Het Jane Goodall Instituut Nederland is intrinsiek een goede doelen organisatie zonder winstoogmerk en draagt bij aan SDG 12, SDG 13, SDG 15 en
SDG 17. Wij nodigen eenieder uit na te gaan wat de impact van uw eigen
handelen is en dat van de organisatie waar u eventueel in actief bent of
leiding aan geeft, vanuit het licht van deze SDGs. Graag gaan we in gesprek
over hoe we door samenwerking (SDG 17) die bijdrage van uzelf of uw
organisatie kunnen helpen vergroten middels onze bijdrage aan genoemde
SDGs.

Vooruitblik
Dankzij COVID-19 zijn compleet nieuwe manieren van werken ontstaan.
Jane Goodall reisde per jaar zo’n 300 dagen maar dankzij online formats
heeft zij dit jaar vanuit haar eigen huis nog veel meer mensen kunnen bereiken met haar boodschap van Hoop. Ook het Jane Goodall Instituut Nederland heeft haar wijze van werken aangepast en nieuwe online formats
ontwikkeld voor het betrekken van mensen en het werven van fondsen. Dit
biedt mooie kansen om ons bereik verder te vergoten en om de effectiviteit
van onze schaarse middelen te vergroten.
Ik spreek van harte de hoop uit om met u in contact te komen om als mens
en/of in uw rol als business leader samen de harmonie van de natuur en
mens te herstellen om samen te bouwen aan een duurzamere wereld.

Ad Jan Brouwer, voorzitter van bestuur het Jane Goodall Instituut Nederland

Jane Goodall
Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
Jaarverslag
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Meerjarenbeleid

Visie

Een gezonde planeet waarin mens, dier
en natuur in harmonie samen leven en
ieder individu het verschil kan maken.

Missie

Het Jane Goodall Instituut zet zich in
voor de duurzame bescherming van
chimpansees en hun leefgebieden.

Doelstellingen

De stichting heeft tot doel om
chimpansees en hun leefgebieden te
beschermen in samenwerking met de
lokale bevolking. Daarnaast streeft
de stichting ernaar om jongeren te
inspireren en in staat te stellen om bij te
dragen aan een betere wereld

Dr. Jane Goodall richtte het Jane
Goodall Instituut op in 1977 vanuit de
gedachte dat mens, dier en milieu een
eenheid vormen en dat ieder individu
een verschil kan maken. Het Jane
Goodall Instituut is een wereldwijde
non-profit organisatie die zich inzet
voor de duurzame bescherming van
chimpansees en hun leefgebieden. Het
Jane Goodall Instituut Nederland maakt
deel uit van een wereldwijde organisatie
met 34 kantoren. We leiden tientallen
projecten in Afrika en hebben meer dan
5.800 Roots & Shoots projecten in gang
gezet.

Aanpak

Om bij te dragen aan de impact heeft het Jane Goodall
Instituut Nederland de volgende speerpunten:
Het ondersteunen van de chimpansee,- en
natuurbeschermingsprojecten in Afrika;
Het vergroten van de naamsbekendheid van het Jane
Goodall Instituut in Nederland;
Het werven van fondsen bij particulieren, fondsen en
bedrijven t.b.v. het beschermen van chimpansees en
hun leefgebieden;
Het inspireren en betrekken van het Nederlands
publiek om in actie te komen voor een betere wereld;
Het ontwikkelen en uitrollen van het Roots & Shoots
jongerenprogramma in Nederland;
Het groeien van de organisatie het Jane Goodall
Instituut Nederland.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Impact
Het Jane Goodall Instituut streeft naar een gezond ecosysteem waarin mens, dier en milieu in duurzame harmonie
bestaan. Bescherming van chimpansees en hun leefgebied
gaat hand in hand met verbetering van de leefomstandigheden
van de lokale bevolking en stimulering van jongeren zich in te
zetten voor een betere wereld. Samen met gemeenschappen,

Hoofddoel

Het hoofdddoel is om
chimpansees en hun
leefgebieden te beschermen in
samenwerking met de lokale
bevolking. Daarnaast streeft de
stichting ernaar om jongeren te
inspireren en in staat te stellen
om bij te dragen aan een
betere wereld.

Jane
Jane Goodall
Goodall Instituut
Instituut Nederland
Nederland -- Jaarverslag
Jaarverslag 2020
2020

overheden, partners en jongeren, werken wij aan het
beschermen en herstellen van natuurgebieden in Afrika
en aan de beëindiging van illegale, commerciële handel
in chimpansees en andere wilde dieren. Het Jane Goodall
Instituut zet de visie en het werk van dr. Goodall voort door te
inspireren tot collectieve actie.

Impactdoelen

Impactindicatoren

Opvangen van chimpansees

Welzijn van chimpansees volgens de hoogste standaard (voedsel,
hygiëne, gezondheidszorg, ontwikkeling van chimpansees)

Tegengaan ontbossing

Aantal hectare gemonitord; Aantal hectare nieuw beschermd gebied

Tegengaan stroperij & illegale handel

Versterken handhaving; Aantal handhavingsteams ondersteund;
Aantal verwijderde valstrikken

Herbebossing

Aantal bomen geplant

Educatie lokale bevolking omtrent natuurbescherming,
inclusief duurzame landbouw

Aantal mensen en gemeenschappen (bv lokale boeren) bereikt;
Aantal trainers opgeleid, gefaciliteerd en geëquipeerd

Wetenschappelijke onderzoek naar het gedrag van
chimpansees

Aantal onderzoeksprojecten gesteund

Jongerenprojecten voor een betere wereld stimuleren en
faciliteren (via scholen, verenigingen etc.)

Aantal Roots & Shoots projecten opgezet door jongeren; Aantal
jongeren bereikt met Roots & Shoots toolkit / workshop; Aantal
workshopleiders opgeleid, gefaciliteerd en geëquipeerd
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Onze

Bijdrage aan de SDG’s
Verbondenheid van mens,
dier en natuur
Onze visie is
een gezonde
planeet waarin
mens, dier
en natuur
in harmonie
samen leven en
ieder individu
het verschil kan
maken.
Wij kunnen de chimpansees en hun leefgebied niet
beschermen als we geen rekening houden met de
mensen die er wonen. De Jane Goodall Instituut dier,
en natuurbeschermingsprogramma’s worden daarom
ontwikkeld vanuit het besef dat dieren, mensen en de
natuur met elkaar zijn verbonden. Door ons werk te
benaderen vanuit dit perspectief maken we keuzes die
ons naar een duurzame toekomst leiden.

Sustainable Development Goals
De programma’van het Jane Goodall Instituut dragen bij aan een aantal duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

12 Verantwoorde consumptie en productie

Met onze Roots & Shoots initiatieven dragen we bij aan het bewustzijn van
jongeren over het belang van de natuur en de gevolgen van de impact van
het gedrag van de mens op de natuur. We moedigen hen aan om hier binnen
hun eigen invloedssfeer (samen) actie op te ondernemen. De betrokkenheid
van de lokale bevolking bij onze Afrika projecten leidt tot een vergroot bewustzijn van de
afhankelijkheid van de mens van de natuur en tot lokale actie om de natuur te behouden en
te beschermen.

13 Klimaatactie

Door de bijdrage van onze projecten aan de voorkoming van ontbossing
en aan herbebossing dragen we bij aan het voorkomen van de
klimaatverandering en de reductie van broeikasgassen, met name CO2.

15 Leven op het land

Onze Afrika projecten zijn gericht op het beschermen van de chimpansee
en zijn leefgebied. Door het beschermen van het leefgebied blijft niet alleen
de chimpansee beschermd maar ook de flora en fauna die deze gebieden
rijk zijn. Bovendien zijn onze projecten er primair op gericht de chimpansee,
als bedreigde diersoort te beschermen waardoor we bijdragen aan het herstellen van de
aanwezigheid van het dier. Onze herbebossingsprojecten dragen direct bij aan het duurzaam
managen van (oer)wouden en bossen.

17 Partnerschap om doelstellingen te halen

Met onze partners zoals bedrijven en fondsen realiseren we onze impact en
vergroten we deze. Onze projecten zijn gericht op inclusiviteit, dat wil zeggen
op betrokkenheid van de lokale bevolking, zowel in Nederland als in Afrika.
JaneGoodall
GoodallInstituut
InstituutNederland
Nederland--Jaarverslag
Jaarverslag2020
2020
Jane
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Impact in cijfers
Schokkend
Minder dan 300.000

chimpansees in het wild;
Jaarlijks 2.000 chimpansees gedood of gevangen;
Stroperij in Kibali National Park groeide in 2020 met 700%;
Het kost jaarlijks 9.000 Euro om een chimpansee te
verzorgen in een opvangcentrum;
Chimpansees kunnen wel 50

jaar oud worden.

Hoopvol
5.000 chimpansees in het wild beschermd;
1.000 valstrikken verwijderd door onze rangers;
Meer dan 2 miljoen bomen geplant in het
leefgebied van chimpansees;
Ruim 6

miljoen hectare leefgebied beschermd;
249 chimpansees gered en opgevangen
in opvangcentra.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Projecten
in kaart
Senegal

- Educatie en voorlichting € 17.000
Voor voorlichting van jongeren door Roots & Shoots activiteiten en
natuurbeschermingsworkshops voor bestuurders en dorpsleiders.

Oeganda

- Opvangcentrum Ngamba Island € 24.869
Voor het opvangen en verzorgen van 52 chimpansees.
- Kibale Snare Removal Team € 5.578
Voor het verwijderen valstrikken en beschermen van
chimpansees in Kibale National Park.
- CHIMP vet intervention € 5.000
Voor de verzorging van gewonde chimpansees in het wild door
onder andere valstrikken.

Tanzania

- GreenChoice boomplanten € 89.778
Voor de bescherming van de gebieden om Gombe National
Park samen met de lokale bevolking.
- Ranger uniformen Waste2Wear € 1.546
Voor muggenwerende ranger uniformen.
- COVID-19 noodhulp € 6.888
Voor Corona beschermingsmaatregelen voor de chimpansees.
- Roots & Shoots chimpansee bescherming € 15.512
Voor bewustzijn, educatie en informatie aan lokale
gemeenschappen om de druk van de mens op de
chimpansees en hun leefgebied te verminderen.
- Roots & Shoots leefgebied bescherming € 17.525
Voor het onderwijzen en betrekken van lokale
gemeenschappen bij het herstel van natuur in de leefgebieden
van chimpansees.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020

Congo

- Opvangcentrum Tchimphounga € 22.773
Voor het redden en verzorgen van 160 chimpansees.

Zuid Afrika

- Opvangcentrum ChimpEden € 28.525
Voor de verzorging van 33 opgevangen chimpansees.
- Opvangcentrum ChimpEden € 9.000
Voor de landaankoop van ChimpEden om het leefgebied
voor de chimpansees te waarborgen. Waarbij middels een
actie bovenop de €9.000 nog eens € 26.000 is gedoneerd.

Burundi

- Boomplanten met Roots & Shoots jongeren € 6.488
Voor de productie en het planten van 300.000 inheemse
planten en de stabilisering van rivieroevers met 150.000
bamboeplanten.

Nederland

- Roots & Shoots projecten € 12.463
Om jongeren in Nederland aan te zetten tot acties voor de positieve
verandering voor mens, dier en natuur.
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Impact
In Afrika

Het Jane Goodall Instituut in 2020 steunde 14 dier-,
en natuurbeschermingsprojecten in 6 landen.
In Congo hadden alle chimpansees van het Tchimpounga opvangcentrum
een score van 93% of hoger op de Chimpanzee Welfare Index;
In Burundi werden in één jaar 1.497.136 boomzaailingen geproduceerd
en geplant met een zero plastic programma;
In Senegal werd 14.000 hectare natuurreservaat beschermd, waar
minimaal 50 van de ernstig bedreigde west-Afrikaans chimpansees werden
geïdentificeerd;
In Tanzania werden 7 projecten uitgevoerd, waaronder het beschermen van
chimpansees en noodsteun voor COVID-19 maatregelen;
In Zuid-Afrika is door een verdubbelingsactie €26.000 extra bijgedragen
om het land van het ChimpEden opvangcentrum aan te kopen,
het thuis van 33 geredde chimpansees;
In Oeganda steunen we 3 projecten om de chimpansee een hoopvolle toekomst te geven; De bescherming van de chimpansees in het wild, onder andere door een dierenarts op oproepbasis standby te hebben staan, hun leefgebied bescherming door met rangers valstrikken te verwijderen en stropers op te
sporen en geredde chimpansees uit de illegale handel te verzorgen.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Senegal
In Senegal en Guinee leven de ernstig bedreigde West-Afrikaanse
chimpansee. Er wordt nu gedacht dat er in heel Senegal minder dan
2.700 westerse chimpansees zijn. De West-Afrikaanse chimpansee is
ernstig bedreigd. In Benin en Togo is deze ondersoort al verdwenen, en
in vijf andere Afrikaanse landen loopt deze chimpansee groot gevaar.
Vermoedelijk leven er nog slechts 2.700 individuen in Senegal, op de
grens met Guinee.
In Zuidoost Senegal en Guinee beschermt het Jane Goodall Instituut
deze chimpansees en hun leefgebied samen met de lokale bevolking.
Dit doen wij door de lokale gemeenschappen te betrekken bij onze programma’s en hun levensstandaard te verbeteren middels educatie en
voorlichting. Met projecten als herbebossing, boomkwekerijen, voedselzekerheid, brandbreuken en aanleg van waterputten.
Vanwege COVID-19 activeerde het Jane Goodall Instituut op 17
maart het alarmprotocol. Op 27 maart ging ook het isolatieprotocol
in werking om alle mogelijke infecties bij chimpanseepopulaties te
voorkomen. Alle onderzoeksactiviteiten, inclusief monitoring van
chimpansees, werden volledig stopgezet. Na zes weken konden de
werkzaamheden in het reservaat langzaam weer starten.

Foto Hellio - van Inge
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Impact
14.000 ha groot natuurreservaat wordt

beschermd in Dindefelo, een beschermd gebied dat
het leefgebied is van de ernstig bedreigde westerse
chimpansees en van vijf andere primaten.

In 2020 werden in totaal 14 cameravallen
geplaatst. Met de cameravallen zijn 1.808
video’s opgenomen. Daarvan toonden

241 chimpansees.

In 2020 werden in totaal 14 cameravallen geplaatst. Met de cameravallen zijn 1.808 video’s opgenomen, waarop 241 chimpansees zijn waargenomen. De cameravallen leverden ook beelden op van andere diersoorten als de luipaard en zeer belangrijke informatie, zoals stroperij en illegale
houtkap. Vooral tijdens de zes weken COVID-19 sluiting zonder aanwezigheid van de veldassistenten. Alle geregistreerde menselijke activiteiten
werden onmiddellijk gerapporteerd.

Leefgebiedbescherming door brandpreventie

Chimpanseebescherming door educatie

Met de steun van het Otterfonds hebben we verder kunnen werken aan het
behoud van de biodiversiteit in Senegal. We organiseerden bijvoorbeeld een conservatieworkshop voor de leiders van alle dertien dorpen in de gemeente en andere
belanghebbenden. Zo brachten we een vreedzame dialoog tot stand over problematiek die ons allemaal bezighoudt. Het belangrijkste doel voor iedereen? De ongecontroleerde bosbranden voorkomen en bestrijden.

Door de steun van Stichting Wildlife konden we onder andere met inzet van het
Roots & Shoots programma verschillende activiteiten organiseren om jongeren
te inspireren en activeren. We hebben samen bomen geplant en zwerfafval opgehaald. Ook gaven we workshops over chimpansees, hygiëne, vervuiling en natuurbescherming.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Burundi
In Burundi leven naar schatting tussen de 250 en 530 chimpansees
in het wild. Het land kent veel politieke en financiële problemen. Door
achtereenvolgende burgeroologen ontvluchten veel mensen het land.
Degenen die in het land bleven, kapten de bomen, om als brandhout te
gebruiken, of om of om ervoor te zorgen dat rebellengroepen zich daar
niet langer konden verschuilen.
Na de terugkeer van veel vluchtelingen is Burundi overbevolkt, wat een
zeer grote impact heeft op de leefomgeving, de natuurlijke hulpbronnen
en de bossen. De sociale infrastructuur is gebrekkig, Burundi is een van
de armste landen van Afrika.
De grootste bedreigingen voor chimpansees en hun leefgebieden in
Burundi zijn:
• Stroperij;
• Zoönosen;
• Concurrentie met lokale gemeenschappen voor voedsel;
• Boskap voor agrarisch gebruik;
• De bouw huizen en wegen in het leefgebied van chimpansees;
• Het kappen van bomen voor brandhout, houthandel en hout voor
huizen, boten enzovoorts;
• Bosbranden;
• Illegale exploitatie van mineralen in het Kibira National Park en
steengroeven in de beschermde gebieden in het zuiden.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Impact
Met onze Nederlandse donatie bekostigen we
de productie en het planten van 300.000

in-

heemse planten en de stabilisering van rivieroevers met 150.000 bamboeplanten.
1.497.136 boomzaailingen zijn

geproduceerd en geplant in één jaar, mede dankzij een succesvolle samenwerkingen met de regering.

Herbebossen met Roots & Shoots
Leden van Roots and Shoots zetten zich dag en nacht in om jongeren en
anderen bewust te maken over ons milieu, onze dieren en om de lokale
gemeenschap te helpen beschermen.
Roots & Shoots Burundi plant bomen in gebieden waar chimpansees leven en werkt
aan corridors om die leefgebieden met elkaar te verbinden. Afgelopen jaar is er actief
geplant in het hele land: in Mukungu-Vyanda en Rukambasi (zuiden), rondom hoofdstad Bujumbura (noorden) en op de grens met Tanzania waar het Gombe National
Park ligt. Roots & Shoots plant niet alleen zelf bomen, de leden geven ook voorlichting en schenken zaailingen aan de lokale bevolking.

De 1.497.136 boomzaailingen zijn gemaakt in manden van bananenschillen, bananen en- of oliepalmbladeren waardoor plastic niet meer nodig is. Daardoor wordt
er geen plastic meer gebruikt in onze kwekerijen. Ook gaat er geen tijd meer verloren aan het uitpakken en planten van de zaailingen aangezien deze zo in de grond
kunnen. De manden worden lokaal gemaakt en opgeslagen in kinderdagverblijven.
Vrouwen hebben voorrang in het leren maken van de manden en kinderen worden
betrokken om ze te leren over de manden, het nut van bomen, planten en de natuur
en chimpansees.
Alleen al met onze Nederlandse donatie bekostigen we de productie en het
planten van 300.000 inheemse planten en de stabilisering van rivieroevers met
150.000 bamboeplanten.

Er zijn 1.497.136 boomzaailingen geplant in de volgende provincies:
Bubanza: 			
Bururi: 			
Bujumbura-Mairie:
Rumonge: 			
Makamba: 			

340.015 boomzaailingen
316.890 boomzaailingen
100.367 boomzaailingen
375.315 boomzaailingen
364.549 boomzaailingen

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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De Roots & Shoots leden zetten zich vrijwillig in. Velen van hen zijn echter onverzekerd. Om hen te ondersteunen hebben we 6.000 schriften en 100 ziektekostenverzekeringen cadeau gegeven aan de meest kwetsbare Roots & Shoots leden.
Dit hebben we voor elkaar gekregen met hulp van de gouverneur, die de bevolking
actief aanspoort bomen te planten en te beschermen. Zo zie je: het beschermen van
chimpansees gaat hand in hand met de zorg voor de lokale bevolking.
Dit is slechts één van meerdere succesvolle samenwerkingsvoorbeelden van
Roots & Shoots met de regering van Burundi.
•

Gemeentebestuurder Nyanza-Lac steunde Roots & Shoots waardoor bomen
konden worden geplant aan de randen van wegen;

•

Door steun van de provincie Bubanza zijn de aanplantactiviteiten toegenomen
en het bereik van de acties verbreed;

•

De bestuurder van Bubanza ondersteunt de activiteiten van Roots & Shoots;

•

Er zijn nog veel uitdagingen voor Roots & Shoots in Burundi. Er is gebrek aan
vervoer voor het transport van boomzaailingen en voor de controleurs van kwekerijen. Ook is er geldgebrek om voorlichting te geven aan mensen die in de buurt
van de beschermde gebieden wonen. Maar desondanks gaat Roots & Shoots
door en blijft bomen planten.

Impact
Er is een plasticvrij,

zero sachets-

programma in de kwekerijen. De manden worden

lokaal gemaakt en opgeslagen in kinderdagverblijven
waarbij vrouwen voorrang hebben in het leren maken van
de manden en kinderen worden betrokken.
De lokale bevolkings is actief betrokken bij onze programma’s. En wij steunen onze kwetsbare vrijwilligers ook direct,
zo zijn er 100

ziektenkostenverzekeringen
verdeeld in Makamba.
verdeeld in de provincie Makamba
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Zuid Afrika
Wilde chimpansees komen van oorsprong niet voor in Zuid-Afrika.
Toch speelt ons programma in Zuid-Afrika een belangrijke rol in de bescherming van chimpansees in het wild. In opvangcentrum Chimp Eden
vangen we chimpansees op die door de autoriteiten in beslag zijn genomen bij stropers en illegale handelaren. Zonder zulke centra zijn politieen opsporingsdiensten minder geneigd om in te grijpen: de chimpansees
kunnen anders namelijk nergens terecht. Gunstig bijeffect: bewustwording bij politie- en opsporingsdiensten.
De chimpansees in Chimp Eden zijn gered uit verschillende landen zoals
Angola en Zuid-Soedan met ieder hun eigen, schokkende verhaal: wees
geworden, gered uit de illegale handel, uit circussen of nachtclubs. In het
Chimp Eden opvangcentrum krijgen zij de benodigde aandacht om te
herstellen en een kans om in een veilige semi-wilde omgeving een chimpansee-waardig leven te leven.

Chimp Eden Opvangcentrum
Het Jane Goodall Instituut is volledig verantwoordelijk voor de verzorging van
de 33 opgevangen chimpansees in de opvang. Gelegen in het prachtige 1.000
hectare grote Umhloti Nature Reserve, 15 kilometer buiten Nelspruit. Momenteel
zijn er in het centrum drie verschillende groepen en verblijven met chimpansees.
Chimp Eden werd geopend in 2006 en is het enige chimpansee opvangcentrum in
Zuid-Afrika. Het centrum dient ook als educatief centrum: dagelijks leren scholieren,
toeristen en andere bezoekers hier meer over chimpansees en de problematiek
waarmee zij kampen. Daarnaast heeft Chimp Eden een programma dat onderwijs
geeft op lokale scholen over chimpansees en andere duurzaamheid problematiek.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Impact
Voor de coronacrisis werden er 1.200

bezoekers per

maand verwelkomd om te leren over chimpansees.

Er waren 3 tours en 120

bezoekers per dag. Het

merendeel van 2020 was Chimp Eden echter gesloten waardoor er geen inkomsten binnenkwamen van bezoekers.

Helaas is Chimp Eden negen maanden dicht geweest voor het publiek vanwege de
pandemie. Hierdoor zijn ze het grootste deel van hun inkomsten misgelopen. Gelukkig mogen ze sinds oktober beperkt open voor rondleidingen, maar dit is zeker niet
genoeg. Chimp Eden verkeert in financiële nood.
Er zijn in 2020 wel werkzaamheden gedaan ter verbetering van Chimp Eden om de
veiligheid en beveiliging van de nachtverblijven te verbeteren. Dit om ontsnappingen
van chimpansees te voorkomen en om onbevoegde mensen die te dicht bij de verblijven komen te beschermen.
• Er is een constructie rond de nachtverblijven gebouwd die ervoor zorgt dat er
geen onbevoegd personeel de nachtverblijven in kan;
• De daken van verschillende verblijven waren lek, waardoor chimpansees ziek
werden. Deze daken zijn vervangen door transparante panelen die ervoor zorgen
dat er meer licht in de nachtverblijven kan;
• Het nachtverblijf is elektrisch geaard voor veiligheid;
• Muren en vloeren zijn gerepareerd om zo een schone omgeving te kunnen garanderen. Ook zorgt versterking van deze fundering tot meer mogelijkheden tot
verrijking zoals opgehangen hangmatten en platformen voor de chimpansees om
op te slapen.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020

Chimp Eden landaankoop
Het opvangcentrum huurde jarenlang het land waarop ze gevestigd zijn, de
staat wil nu dat Chimp Eden het land van hen overkoopt om erop te mogen
blijven. Chimp Eden huurde jarenlang het land waarop ze gevestigd zijn, maar de
eigenaar wil nu dat het opvangcentrum het land overkoopt. De aanschaf van het land
bedraagt 850.000 dollar. Een deel van de Nederlandse donaties aan Chimp Eden is
middels een actie verdubbeld waardoor wij bovenop de € 9.000 een extra € 26.000
hebben kunnen bijdragen om het centrum te kunnen laten voortbestaan.
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Een verhaal van hoop

Baby Perrine
Er worden regelmatig chimpansees gered uit verschrikkelijke omstandigheden die tóch overleven. Chimpansees worden met uitsterven bedreigd en worden nog
steeds in het wild gevangen voor o.a. de huisdier- of
entertainment industrie. Wij delen graag dit prachtige
en hoopvolle verhaal over de babychimpansee Perrine,
die ondanks alles tóch overleefde.
In december 2019 werd JGI Congo gevraagd met spoed
Perrine te redden. Er waren in het dorp geruchten over
een baby chimpansee die was gekookt en opgegeten.
Maar gelukkig was Perrine nog in leven. Toen Perrine
gevonden werd, woog ze maar 1.75 kilo, had ze koorts
en was ze niet in staat om haar benen te bewegen,
haar rechterarm was verlamd. Na onderzoek bleek
dat ze ook bloedarmoede had en een bloedtransfusie
moest ondergaan. Haar kans om te overleven was op
dat moment heel klein.
Dr. Rebeca Atencia, hoofd dierenarts bij Tchimpounga
opvangcentrum, bood urgente medische hulp en door
continue zorg, liefde en veel slaap herstelde Perrine
langzaam. Perrine betekent steen in het Frans, een
gepaste naam gezien haar eindeloze innerlijke kracht!
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Een belangrijke ontmoeting
Inmiddels, mede dankzij de steun van adoptanten, gaat
het goed met Perrine. Na enkele weken aansterken in
ons Tchimpounga opvangcentrum konden de artsen
Zeze ontmoeten. Zeze was gevonden met een machete
wond in zijn oog en een shothagel in zijn testikel. Hij
was logischerwijs erg angstig tussen mensen. Nadat
de verzorgers Perrine en Zeze alleen lieten, begonnen
ze elkaar meteen te knuffelen. Ze bleven maar spelen
en waren beiden gelukkig en uitgelaten. Inmiddels zijn
Zeze en Perrine onafscheidelijk.
Speelmaatjes
Zo spelen ze samen met een hond genaamd Wolf. Zeze
kan wel eens ondeugend zijn en Wolf uitdagen. Gelukkig vindt Wolf het alleen maar leuk om met de twee
kleine chimps te spelen. Daarnaast zijn Zeze en Perrine eindelijk geïntegreerd bij de andere babies. Kabi
was gelijk dol op Perrine en begon haar constant te
knuffelen. Inmiddels zijn ook zij goede vrienden. De
zeven kleine chimpansees spelen nu samen onder toezicht van de verzorgers in het bos!
We zijn trots en blij hoe sterk deze geredde chimps
zijn en hoe ze de nare omstandigheden hebben overleefd. Dankzij uw steun kunnen wij chimpansees als
Perrine, Zeze, Kabi, Ebelle, Tina en andere een tweede
kans geven.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Congo
Tchimpounga opvangcentrum
Al sinds 1992 bestaat het Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Centre in
het Tchimpounga Nature Reserve. Het is een prachtig en ontzettend groot
opvangcentrum met 129.000 hectare dichtbebost regenwoud en savanne. Het
centrum biedt onderdak aan chimpansees en ontzettend veel andere diersoorten
die wees zijn geworden of slachtoffer van de illegale bushmeat- of huisdierhandel.
Het centrum heeft een team van professionals bestaande uit verzorgers en dierenartsen die samen individuele verzorgingsplannen opstellen voor iedere chimpansee
die binnen komt. Dit team is zo succesvol dat zij continu met nieuwe innovaties
binnen het veld komen waar de diergeneeskunde wereldwijd van profiteert. Naast
het zorgen voor deze dieren is Tchimpounga ontzettend actief als tegenstander van
wildlife crime, door het steunen van overheidsinstanties en publieksvoorlichting.
Daarnaast zorgt het centrum ervoor dat het welzijn van de lokale bevolking stijgt
door bijvoorbeeld voedsel in te kopen bij lokale boeren en de lokale bevolking in
dienst te nemen. Het centrum heeft een eigen team met eco-guards en een
hondenopsporingsteam die zich het hele jaar door inzetten voor bescherming van
de chimpansees en hun leefgebied. Zij houden zich onder andere bezig met dataverzameling en verwijdering van vallen. Ook bieden ze steun aan instanties die zich
bezighouden met de inbeslagname van bedreigde diersoorten, en daarmee streven
ze ernaar om wildlife crime te stoppen.
Ook op het gebied van educatie is het centrum actief. Het voortbestaan van de
illegale handel in Congo wordt deels veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Het
Jane Goodall Instituut bestrijdt dit onder andere door billboards te plaatsen en mensen erop te wijzen dat het doden of verhandelen van apen verboden is. Een andere
manier waarop we de lokale bevolking onderwijzen is middels ondersteuning van
televisieprogramma’s.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Een bijzonder voorbeeld hiervan is het speciale kinderprogramma genaamd ‘Super
Kodo’, een programma wat op een speelse wijze ingaat op wildlife bescherming. Dit
programma is zo’n groot succes dat deze show zelfs vertaald is naar het Frans om
het ook in andere landen in Centraal-Afrika te kunnen uitzenden.
Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat Tchimpounga al meer dan 200
chimpansees heeft opgevangen in de afgelopen jaren. Momenteel wordt er in
het centrum voor meer dan 160 individuen gezorgd.
Door de goede reputatie ontvangen en verzorgen ze naast chimpansees ook andere
diersoorten waaronder mandrillen, kleine apensoorten als meerkatten, maar ook de
zwaar bedreigde pangolins, een aantal verschillende vogels en reptielen. Verschillende van bovenstaande soorten zijn succesvol geherintroduceerd in het wild wat
daarnaast tot nieuwe geboortes heeft geleid, voornamelijk bij de bedreigde mandrillen. Meer dan 100 andere dieren zijn verhuisd naar de beboste eilandgebieden waar
ze met de chimpansees in een semi-wild gebied leven.

De zorgverleners en COVID-19-maatregelen van
Tchimpounga
Het reservaat is afhankelijk van een een toegewijd team dat elke dag keihard
werkt om voor alle dieren te zorgen. Ze hebben een diepgaand begrip van de lokale omgeving en een toewijding aan de chimpansees die op hen rekenen. In maart
2020 zijn het Tchimpounga opvangcentrum en de eilandlocaties quarantainezones
geworden. Sindsdien draait het personeel ploegendiensten van 15 dagen.

Impact
Momenteel wordt er in het centrum voor meer dan

160 chimpansees gezorgd.

Bescherming van 129.000

hectare Tchimpounga

Nature Reserve, dichtbebost regenwoud en savanne.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Impact Congo
OPVANG CHIMPANSEES EN HUN GEZONDHEID

Momenteel wordt er in het centrum voor meer dan 160 individuen
gezorgd.
Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat Tchimpounga al meer
dan 200 chimpansees heeft opgevangen in de afgelopen jaren.
Meer dan 201.480 uren zorg is dit jaar verleend aan de
chimpansees en andere dieren in Tchimpounga.
Medisch training programma samen met Pedro Sala Diaz (
diergedragsexpert) gestart dat chimpansees laat wennen aan
het ondergaan van medische onderzoeken.

MET DE LOKALE BEVOLKING, EDUCATIE EN VOORLICHTING

Tchimpounga heeft meer dan 100 locals in dienst en genereert
ongeveer 300.000 dollar aan inkomen voor de lokale boeren door
duurzame agricultuur en andere producten die zij inkopen voor
de chimpansees.
Meer dan 25.000 kg. voedsel gekocht van meer dan 1000 lokale
boeren gekocht om de chimpansees in het centrum mee te
voeden.
Groepen lokale bevolking opgezet, waaronder studenten,- en
vrouwengroepen die de Jane Goodall Instituut boodschappen
verspreiden.
57 Billboards langs wegen geplaatst, gecreëerd die lokale bevolking voorlichting geeft betreffende de wetgeving omtrent de
handel in wilde dieren en doding voor bushmeat.
Televisieprogramma’s gesteund die zich bezighouden met
duurzaamheid, dier en natuurbescherming en daarmee kijkers
informeren.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Een gedetailleerd onderzoeksplan opgezet voor een analyse van
de voeding van chimpansees in gevangenschap. Momenteel zijn
deze namelijk nog gebaseerd op modellen van de mens.
Het medische team van Tchimpounga heeft de eerste twee
succesvolle bloedtransfusies tussen chimpansees in heel Afrika
weten uit te voeren.

TEGENGAAN ONTBOSSING, STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL
Bescherming van 129.000 hectare Tchimpounga Nature Reserve,
dichtbebost regenwoud en savanne.
Door middel van gecontroleerde branden het Tchimpounga
Nature Reserve beschermd van bosbranden.
Ondersteuning van verschillende Ecoguards (rangers) teams die
het TNR reservaat beschermen, met een wilde populatie van 200
chimpansees. Met salaris, basis Uitrusting, rantsoenen voor
patrouilles en rantsoenen voor patrouilles.
Ecoguards verzamelden middels SMART en Cyber Tracker data
over de unieke fauna van het reservaat wat het mogelijk maakt
om hotspots aan illegale activiteit rond het reservaat op te stellen.
De honden opsporingsunit is uitgebreid met 2 nieuwe honden,
waarbij een ervaren hondentrainer meekwam die het Jane
Goodall team heeft onderwezen over nieuwe trainingstechnieken.
296 vallen verwijderd.
12 extra cameravallen opgezet om kennis over de paden en routes van de wilde chimpansee te krijgen.
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Mijn naam is

Antonette

Antonette is als een moederfiguur voor de zwaar getraumatiseerde weesaapjes. De aapjes zijn
vaak in verschrikkelijke lichamelijke en emotionele condities als ze gered worden. Antonette is
er dan om ze te helpen en ervoor te zorgen dat ze zich veilig en geliefd voelen.
Tijdens de burgeroorlog in Congo raakte er veel baby gorilla’s in nood, toen zorgde Antonette,
een lokale vrouw, voor 5 jongen. Door haar ervaring is ze een officiële verzorger geworden voor
chimpansees bij het Tchimpounga centrum. Antonette heeft veel geduld en helpt de weesjes om
weer gezond en sterk te worden en hun plekje in de chimpanseegroep te vinden. Bij ieder geredde chimpansee ziet Antonette verdriet, maar door haar zorg worden ze toch weer gelukkig. Een
transformatie die grotendeels te danken is aan de liefde die ze deze dieren geeft.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Oeganda
Het doel van het Jane Goodall Instituut is het helpen van de chimpansee als soort in zijn geheel. Dit vereist verschillende aanpakken.
Door meerdere wegen binnen conservatie te bewandelen wordt de kans
steeds aanzienlijker dat de chimpansee een hoopvolle toekomst heeft.
Het Jane Goodall Instituut ondersteunt daarom verschillende projecten
die zich ieder focussen op een ander beschermingsgebied. Zo ook in
Oeganda waar een substantieel deel van de Oost-Afrikaanse ondersoorten van de chimpansees (Pan Troglodytes Schweinfurthü) leeft. De
laatste grote bosgebieden van dit Oost-Afrikaanse land zijn te vinden
in het westen en zuidwesten van Oeganda. In dit land ondersteunt het
Jane Goodall Instituut Nederland drie verschillende projecten met ieder
een andere aanpak.

Ngamba Island Opvangcentrum
Om een soort succesvol te beschermen is het ten eerste van uiterst belang dat
individuen die in nood verkeren de hulp krijgen die ze nodig hebben en
verdienen. Dat doet het Ngamba Island opvangcentrum. Dit centrum, gelegen op
een eiland, is verantwoordelijk voor het opvangen en de verzorging van 49
chimpansees gered uit de illegale handel.
De chimpansees die op Ngamba Island wonen hebben een veilige en semi natuurlijke omgeving om te herstellen van hun trauma’s en medische klachten en kunnen
uiteindelijk zo een chimpansee waardig leven leiden. Chimpansees gered uit
gevangenschap kunnen namelijk helaas nooit meer terug het wild in.
Het eiland biedt de chimpansees 95 hectare aan natuurlijke bos waar ze dagelijks
rondzwerven en foerageren. Hun dieet wordt meerdere keren per dag aangevuld tot
grote vreugde van bezoekende toeristen die dit vanaf een uitkijkplatform kunnen observeren. De chimpansees hebben alle vrijheid om zich door het bos te bewegen en
krijgen zelf de keuze om ‘s nachts in het bos te verblijven of terug te keren naar de
nachtelijke verblijven. Ook heeft het eiland een eigen dierenartsenkliniek en full-time
artsen die zorgen voor de dieren.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Impact

Impact
95 hectare beschermd bos als opvangcentrum voor 49 geredde chimpansees.

4 gebieden gemonitord en beschermd
om contact tussen mensen en chimpansees te minimaliseren en daarmee het risico op zoönosen te voorkomen.

Dit opvangcentrum is in 1998 opgericht om zorg te dragen voor de geredde
chimpansees en biedt daarnaast educatie aan zowel toeristen als de lokale
bevolking. Ngamba Island werkt samen met andere organisaties aan onderwijs,
behoud en bewustwordingsprogramma’s om het aantal chimpansees die uit
het wild worden gehaald terug te brengen. Deze programma’s en de deskundige zorg voor de geredde chimpansees, verhogen het publieke bewustzijn en de
betrokkenheid van gemeenschappen die nabij chimpansee populaties leven.
Het opvangcentrum is afhankelijk van fondsen die nodig zijn om deze langlevende,
zeer complexe sociale dieren medische hulp te bieden, te voeden en te verzorgen.
Hoewel het streven is om volledig zelfvoorzienend te worden door middel van
toeristische activiteiten, vertrouwen we momenteel ook nog op de vrijgevigheid van
gulle gevers waaronder het de donateurs aan het Jane Goodall Instituut Nederland.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020

Project CHIMP
Het Chimpanzee Health, Intervention & Monitoring Program (CHIMP) heeft als
doel om de gezondheid van chimpansees in de gaten te houden, de risico’s op
transmissie van ziekten tussen soorten en populaties te minimaliseren en het
bieden van noodhulp bij verwonding of ziekte van dieren. Met het Vet Intervention Team bieden dierenartsen hulp aan chimpansees in nood in het wild, voornamelijk
doordat ze in valstrikken terecht zijn gekomen. De focus ligt hier vooral op het minimaliseren van risico’s die komen kijken bij het steeds nauwere contact tussen chimpansees en de menselijke bevolking. Dit doet men door 4 gebieden te monitoren,
waarvan 3 onderzoeksgebieden en 1 toeristisch gebied.
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Kibale Snare Removal Rangers
Het langstlopende en meest succesvolle programma, het Kibale Snare Removal Program (KSRP) voor het verwijderen van valstrikken is opgezet door het
Jane Goodall Instituut in het Kibale National Park. In 1987 is daar begonnen met
primatenonderzoek en sindsdien komen enkele van de belangrijkste ontdekkingen
over chimpansees voort uit Kibale.
Het tropisch regenwoud van Kibale, gelegen in west-Oeganda is een van de werelds
35 biodiversity hotspots. Er leven meer dan 1.400 chimpansees, wat het de grootste
populatie in Uganda maakt en zelfs een van de grootste van zijn ondersoort. In de
regio leven, naast Chimpansee, nog veel meer bedreigde diersoorten waaronder 12
andere primatensoorten. Kibale heeft daarmee de hoogste dichtheid van primaten
van elk beschermd gebied in Afrika.
De bescherming van chimpansees in Kibale National Park is lastig. In deze
regio groeit de bevolking razendsnel, wat de natuur, maar ook het welzijn van
de lokale bevolking in gevaar brengt. Ondanks het verbod op stroperij worden
er veel vallen geplaatst. De vallen zijn voornamelijk gericht op het vangen van
antilopen, maar vaak raken chimpansees er ook in verstrikt. De chimpansees
kunnen deze vallen zelf niet verwijderen, wat ervoor zorgt dat de vallen ontzettend veel schade veroorzaken, vaak moeten ledematen worden geamputeerd
en soms overlijden chimpansees zelf aan de verwondingen. Naar schatting
staan er dagelijks zo’n 15.000 vallen in het gebied.
Naar schatting staan er dagelijks zo’n 15.000 vallen in het gebied.
De rangers van het Kibale Snare Removal team proberen hier verandering in te
brengen door vallen te verwijderen, data te verzamelen over de locaties van de
vallen en data over andere illegale activiteit. Daarnaast worden de rangers van
de overheid, de Uganda Wildlife Authority, getraind om data over de vallen en andere illegale activiteit door te spelen naar management van andere natuurgebieden
en parken en om middels educatie van de lokale bevolking de stroperij te beperken.
Deze werkzaamheden zijn gericht op bescherming van de chimpansees, maar het
werk helpt alle wilde dieren in het park en de illegale activiteiten in het gebied zijn
dankzij dit project de afgelopen jaren sterk gedaald.
Naast actief in het park bezig te zijn heeft het project ook een educatie coördinator
die samenwerkt met de lokale scholen en gemeenschappen om natuurbescherming
onder de aandacht te brengen en alternatieven van illegale jacht te bieden. Ook
worden er colleges gegeven aan Wildlife Clubs en worden er activiteiten
georganiseerd die de studenten leren medeleven te krijgen met de chimpansees.

Impact
633 patrouilles in het park uitgevoerd
Bewijs van 336

538 vallen verwijderd
Een vaste
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illegale activiteiten verzameld

dierenarts op locatie aangenomen
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COVID-19
De pandemie heeft niet alleen geleid tot een
drastische vermindering van inkomsten voor veel
nationale parken in Afrika, maar ook tot armoede
onder de lokale bevolking, met grote gevolgen
voor de natuur. Niet alleen illegale handelaren,
maar ook dorpsbewoners die in hun levensonderhoud moeten voorzien, vangen wilde dieren
uit de bossen. Als gevolg van de C-19 pandemie
zijn er in de maand april alleen al in het Kibale
National Park in Oeganda 700% meer illegale
valstrikken gevonden.
700% meer illegale valstrikken gemeld door
het KSRP-team als gevolg van de COVID-19
pandemie. Dit is niet alleen het gevolg van
het feit dat er minder vaak kon worden gepatrouilleerd in de parken, maar ook omdat de
lokale bevolking alternatieve manieren moet
vinden om voedsel en inkomsten te vinden.
Veel parken in Afrika zijn afhankelijk van toerisme om het hoofd boven water te houden. Om
mensapen te beschermen tegen COVID-19,
besloot de Uganda Wildlife Authority om toeristen, onderzoekers en filmploegen te verbieden in
de parken. De frequentie, kwaliteit en effectiviteit
van de patrouilles in de parken ging hierdoor
omlaag. Dit heeft geleid tot een verhoogde blootstelling van het park aan stroperij. De steun vanuit onder andere het Jane Goodall Instituut was
daarom meer dan ooit nodig om de rangers in te
blijven zetten en wilde chimpansees te redden.
En met prachtig resultaat!
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Tanzania
In Tanzania leven nog minder dan 2.500 chimpansees in het wild,
waarvan de meeste buiten de beschermde gebieden. Die leefgebieden
staan onder constante druk van omliggende gemeenschappen om bos
om te zetten in landbouw, voor het maken van houtskool, voor het
vestigen van nieuwe nederzettingen en voor niet-duurzame winning van
hout en brandhout. Het behoud van de chimpansee populatie binnen en
buiten de beschermde gebieden, waar de bedreiging voor chimpansees
toeneemt, is buitengewoon belangrijk. De aanpak om gebieden te
beschermen is ontwikkeld door het Jane Goodall Instituut en de regering
van Tanzania.

Bescherming van chimpansees in het wild middels
Roots & Shoots
Jane Goodall`s Roots & Shoots programma in Tanzania wordt ingezet om bewustzijn, educatie en informatie te verspreiden over de benarde situatie van de
chimpansees in het wild in Tanzania en mensen aan te sporen zich in te zetten
voor de bescherming van chimpansees. Samen werken we aan moeilijke problemen als ontbossing, ziektes, groei van de menselijke populatie, handel in levende
dieren, en andere druk op de chimpansees en andere dieren.
Nederland steunt Roots & Shoots in Tanzania om aan het publiek de waarden van
chimpansees te communiceren, het belang van de bescherrming van deze bedreigde diersoorten, biologische en ecologische standpunten en mogelijke bedreigingen
waarmee chimpansees in de Afrikaanse wildernis worden geconfronteerd. Zo werkt
het Jane Goodall Instituut om de druk van de menselijke bevolking op de
chimpansees en hun leefgebied te verminderen en deze te beschermen.
Dit project is bedoeld om deze voorlichting over de zorg voor en het begrijpen van
het leven en de noodzaak om chimpansees te beschermen te implementeren. Wij
geloven en adviseren nog steeds dat onderwijs over belangrijke waarden van
chimpansees een lange termijn is en zeker de beste strategie voor de jonge mensen
in Tanzania.
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Impact
3.839.075 jongeren en volwassenen

bereikt in Tanzania over het belang van behoud
van chimpansees en natuur.

322.986 schoolkinderen namen deel aan

de Nationale Chimpanseebeweging
in de Dar es Salaam.

Middels de Roots & Shoots Chimpansee-trofee bewegingen zijn de meerderheid van de Tanzanianen bereikt met informatie over natuurbehoud om bewustwording, educatie en waarden over het belang van natuurbehoud van de
chimpansee in het wild te stimuleren. En zijn er meer dan 3 miljoen (jonge)
mensen in Tanzania geïnspireerd.
Dr. Jane Goodall was de eregast tijdens de lancering van de Chimpansee Prijs.
Tijdens haar toespraak benadrukte Jane de noodzaak om het bewustzijn over
chimpansees te vergroten. “Met de inspanningen van honderdduizenden jonge
mensen in Tanzania kan deze wereld een betere plek worden voor alle levende
wezens,” vertrouwde ze het publiek toe.
Roots & Shoots jeugdambassadeurs bezoeken met een team van andere leeftijdsgenoten verschillende regio’s om met studenten, docenten, media en overheidsfunctionarissen te praten over hoe belangrijk chimpansees zijn en waarom ze beschermd
moeten worden. Jackline Julius Kyaruzi is door de vrijwilligers als de vrijwillige nationale ambassadeur van Roots & Shoots Tanzania gekozen.
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Jackline bezocht verschillende regio’s en bereikte bijna 120.000 mensen in
Tanzania, waaronder basisschoolkinderen, middelbare scholieren, het bedrijfsleven, politici en overheidsfunctionarissen.
Ze ontmoette 17 parlementsleden en de vice-voorzitter van het parlement van
Tanzania, dr. Tulia Ackson, die Roots & Shoots uitnodigde als officiële gast
tijdens een van de parlementaire sessies. Tevens sloeg Jackline de handen ineen
met Amina Mollel, een lid van het parlement van Tanzania. Ze spraken met studenten
over natuurbehoud, gaven interviews, vergroten het publieke bewustzijn, betrokken
gemeenschap en planten bomen met de studenten.
Educatieve excursies met studenten en docenten zijn belangrijk bij het verkrijgen van
begrip. Twee Roots & Shoots reizen leerden 46 middelbare scholieren over onderzoekswerk in het Gombe Stream National Park, het gedrag en de levensgeschiedenis van chimpansees en biologische en ecologische systemen.
Vanwege COVID-19 was en is reizen binnen Tanzania beperkt en naar het buitenland niet mogelijk. Wanneer mogelijk zal de geplande inspiratiecampagne ook in 6
andere Roots & Shoots-landen worden uitgevoerd.
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Mijn naam is

Mary Mikael
Ik bescherm de bomen omdat ik
geloof dat mijn kinderen daar in
de toekomst veel baat bij zullen
hebben. Ik bedank het hele team
voor het bezoeken van ons dorp
en voor hun begeleiding. Blijf ons
alsjeblieft steunen.
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Leefgebied van de chimpansees bescherming
middels Roots & Shoots

Er zijn 880.000 zaailingen gekweekt en geplant in 22 dorpen om het herstel van
chimpansee leefgebied, wildcorridors en overige verspreidingsgebieden te
ondersteunen.

Met dit project betrekken we gemeenschappen bij het herstellen van de leefgebieden van chimpansee met educatie en activiteiten. Er zijn verschillende bedreigingen voor deze leefgebieden, waarvan menselijke activiteiten de belangrijkste zijn.

De aanvullende steun bestond uit het versterken van de inspanningen voor het planten van bomen en herstellen van bosgebieden, waarbij 5 Roots & Shoots groepen de
oprichting van schoolkwekerijen en dorpsboomkwekerijen uitvoerden.

Meer dan 70% van het leefgebied van de chimpansees wordt nu bedreigd door
infrastructuur en als de menselijke populatie zo blijft groeien wordt geschat
dat in 2030 meer dan 90% van het chimpanseeleefgebied aangetast zal zijn.
Met dit project draagt Jane Goodall`s Roots & Shoots bij aan het beschermen van de
chimpansee en hun natuurlijke leefgebieden in Tanzania. Het belangrijkste doel van
dit project is het ondersteunen van de inspanningen van de regering en van jonge
mensen bij het planten van bomen om ontbossing en degradatie van natuurgebieden
te voorkomen door middel van Roots & Shoots activiteiten. Het project biedt ondersteuning bij het planten van bomen met Roots & Shoots-jongeren en is ondersteunend aan het planten van bomen in het Greenchoice project.

•
•
•

De bosherstelactiviteiten van Pugu Forest Reserve in Dar es Salaam begonnen met
schoolgroepen die actief deelnamen aan het herstel van bossen.
•
•
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Er zijn 687.400 zaailingen grootgebracht in 11 dorpskwekerijen en 18 lagere en
middelbare scholen;
Waarvoor 2.160 kinderen en studenten hebben deelgenomen aan projecten als
oriëntatie van de boomkwekerij, verzorging van zaailingen, verplanten en gebruik
van medicinale planten om zaailingen te behandelen;
Elk dorp en elke school kregen boeken over het planten van bomen. Het boek is
nu officieel erkend door de overheid en zal in heel Tanzania standaard schoolprogramma zijn.

Het project kweekte 64.000 zaailingen in Jane Goodall`s Nature Center-Pugu
om 50 Acres land aan te leggen als plantagebos;
Het gebied dat het Jane Goodall Instituut zal herstellen met het planten van
bomen aan de kust is 52 hectare.
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COVID-19 noodhulp
Toen begin 2020 COVID-19 ook toesloeg in Tanzania gaf dat nog meer uitdagingen voor de chimpansee en natuurbeschermingsprojecten. Chimpansees zijn
zo nauw verwant aan ons dat zij heel erg gevoelig zijn voor menselijke virussen, zeker luchtweg infecties. Daar gaan zij zelfs vaak aan dood. Het is dus in
ieders belang dat er snel hulp kwam. Het Jane Goodall Instituut Nederland kon
gelukkig snel financieel helpen.
Zo konden snel materialen aangekocht worden om aan de hygiëne maatregelen te
kunnen voldoen. Zaken als gezichtsmaskers, hand alcohol, thermometers, handschoenen, testkits en andere beschermers om elkaar maar ook de chimpansees
niet te besmetten met COVID-19 waren dringend nodig. En er konden voorlichtingscampagnes, als ‘Hand washing’ and ‘Social distancing’ aan lokale gemeenschappen
gegeven worden via het Roots & Shoots programma.

Ranger Uniformen met dank aan Waste2Wear
Waste2Wear, Logonet en Repeltec hebben hun krachten gebundeld om
innovatieve uniformen te creëren en te schenken aan de rangers van het Jane
Goodall Instituut in Gombe, Tanzania. Deze drie bedrijven werkten samen aan
deze uniformen om bij te dragen en waardering te tonen voor het ongelooflijke
werk dat het Jane Goodall Instituut doet voor dieren, mensen en onze planeet.
Textielbedrijf Waste2Wear, heeft nieuwe duurzame uniformen gemaakt voor de
parkwachters, van een zacht en duurzaam gerecycled polyester katoenweefsel. Het
Finse bedrijf Logonet ontwierp de comfortabele en gemakkelijk te dragen uniformen.
En elk kledingstuk is behandeld met milieuvriendelijke beschermende ‘repeltec’, een
niet-giftig insectenwerend middel dat veilig op de huid kan worden gebruikt. Repeltec zelf doodt geen insecten, maar verhindert ze om te landen door een halo-effect
te creëren op de kleding waarin het is ingebed. Naast dat medewerkers minder ziek
worden scheelt het medische kosten als malaria behandeling van de medewerkers.

Auto voor Roots & Shoots Tanzania
Met Greenchoice sloegen we de handen ineen en tezamen doneerden we een auto.
Deze 4-wheel drive helpt diverse Jane Goodall en Roots & Shoots programma’s om
in afgelegen gebieden te kunnen komen. Er worden bijvoorbeeld zaailingen mee vervoerd naar kwekerijen en afgelegen dorpen en reservaten. Maar ook voor de Roots
& Shoots chimpansee beweging en andere missie,- en voorlichtingsactiviteiten
maakt deze auto een enorm positief verschil.

Deze uniformen besparen
2.484 PET-flessen, die anders in de oceaan

terecht waren komen

2.347 liter water, wat één persoon 2 jaar zou
kosten om te consumeren.

188 kg CO2, wat een boom 8 jaar zou
kosten om te absorberen.

2.527 Mj aan energie, wat een gloeilamp 2 jaar
kan laten branden
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Mijn naam is

Enock William
Ik geloof dat ik in de
komende jaren getuige
zal zijn van de vruchten
van mijn harde werk. Ik
bedank daarom het hele
team voor het geven van
geweldige steun.
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Impact
667,968 bomen geplant
190,1 hectare in 67 dorpen
2.500 actieve Roots & Shoots-leden

Bomen planten in chimpansee leefgebied in West
Tanzania met Greenchoice
Dit project wordt ondersteund door onze partner Greenchoice. In 2020 hebben
wij ons eerste twee jarige project met succes afgerond en zijn een nieuw vijf jarig
project gestart. Wij kijken terug op een succesvol eerste project en kijken uit naar het
voortzetten van deze mooie samenwerking.
Een volwassen boom produceert in één seizoen evenveel zuurstof als tien mensen
per jaar inademen. Maar bomen planten om CO2 uit de atmosfeer te halen, was niet
de enige motivatie om dit project te starten. De aanpak van het Jane Goodall Instituut met het Roots & Shoots-programma wordt beschouwd als de beste aanpak om
de negatieve gevolgen van menselijke activiteiten in het landschap te verminderen.
Jongeren zijn de grootste hoop voor een betere wereld, nu en in de toekomst. Ze
spelen een cruciale rol in hun gemeenschappen. Bij dit project kregen Roots &
Shoots jongeren en docenten educatie, voorlichting en training over milieu, boomkwekerijen, bospercelen, arboreta, bomen planten, biodiversiteit en chimpansees.
Ze waren ook betrokken bij de boomplantingen met lokale gemeenschappen waarbij
de dorpelingen direct en effectief deelnamen aan het herstel van de schade die door
mensen is veroorzaakt. De bomen zijn geplant in individuele bospercelen om te voorzien in bosbehoeften, in stroomgebieden om de waterbronnen te beschermen tegen
uitdroging en op boerderijen om bodemerosie te voorkomen en om duurzame landbouw te bevorderen.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020

Er zijn 667,968 bomen geplant in de districten Buhigwe, Kigoma en suburban
Kigoma, met het Miombo bos, het grootste chimpansee gebied in west Tanzania. Het boomplantproject wordt op lange termijn beschouwd als een alternatief herstelprogramma voor de instandhouding van Gombe en het ecosysteem.
Het Greenchoice-project is daarmee het grootste boomplantproject in
West-Tanzania.
Door de productie van boomzaailingen en het planten van bomen zijn
positieve resultaten voor het ecosysteem waargenomen.
•
•
•
•

De stroomgebieden in vijf dorpen worden beschermd tegen menselijke
activiteiten zoals landbouw met de bomen geplant door de dorpelingen;
Het planten van bomen rond de erfgrenzen speelt een grote rol bij het
voorkomen van bodemerosie;
Door de oprichting van arboreta en woodlot hebben studenten milieueducatie in plantkunde gehad en de bomen die in hun bospercelen zijn
geplant, kunnen voorzien in de bosbehoeften in scholen en dorpen;
Via het boomplantproject zijn drie categorieën ecosysteemdiensten
gemaakt, namelijk ondersteunende diensten, leveringsdiensten en
regulerende diensten.
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Bomen planten is meer dan alleen het planten van bomen.
En dat met 19 verschillende soorten bomen
Het vergt complexe beslissingen door veldwerkers met grondige kennis van
lokale boomplant- en beheerpraktijken.
School planting heeft met 135 scholen 41,150 bomen geplant twee keer per jaar
met feestelijke dagen en samenkomsten. In totaal werden 41.150 boomzaailingen (66,5%) geplant op schoolpleinen van de 61.890 boomzaailingen die
opkwamen in de boomkwekerijen van de school.
Boundary planting heeft 78.940 bomen geplant bij 20 key boeren in 4 dorpen
met samen een gebied van 17.5 hectares.
Community based planting heeft 95.653 zaailingen verspreid onder 100 mensen in verschillende dorpen. Het aanplanten van grenzen op boerderijen van
de dorpen rondom het nationaal park Gombe resulteerde in 78.940 bomen die
werden geplant door 20 belangrijke boeren uit 4 dorpen. Er wordt berekend dat
deze boomsoorten een totale oppervlakte van 17,5 hectare beslaan.

Diverse activiteiten
De bomen zijn geplant middels diverse activiteiten welke gezamenlijk tot lange
termijn successen leiden. Het project lanceerde zijn activiteiten voor het planten
van bomen in 2018 met het hele pakket aan bosbouw, waarbij zaailingen in scholen
en dorpsgebieden worden overgeplant, vooral waar de bossen ernstig beschadigd
bleken te zijn door menselijke activiteiten. Boomplantactiviteiten werden gestart in de
vorm van ontwikkelingsprogramma's voor boswetenschap, bebossing en herbebossing, waarbij scholen deelnamen aan boswetenschap om arboretums, bospercelen
en botanisch tuinieren te vestigen, terwijl op dorpsniveau werd geplant om stroomgebieden te herstellen, grenzen te dekken en oprichting van individuele bospercelen en
gemeenschapsaanplant op verschillende niveaus.
Deze aanpak blijkt erg effectief. Er zijn tegenwoordig zichtbare bewijzen op scholen
waar kinderen en studenten nu acties ondernemen, zaailingen mee naar huis nemen
en de kennis over het planten van bomen is gegroeid, en de geesten en energie van
het planten weer terug is op scholen.

Ongeveer 78 van de 100 bomen overleefden met een kiemkracht en
groeisnelheid van 0,91 mm per jaar.
Watershed area planting heeft 186,587 bomen geplant rondom water bronnen
om opdroging te voorkomen.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Mijn naam is

Regina
Door het planten van deze
bomen kunnen mijn kinderen
straks naar school. Met het
geld dat ik aan dit hout verdien zal ik hun collegegeld
kunnen betalen. Ontzettend
bedankt voor dit project en
jullie voortdurende inzet.

Regina is één van de betrokken boeren, naast dat ze moeder is van 6 kinderen, heeft ze
een kleine boerderij achter haar huis waar ze bomen plant van de Roots & Shoots
boomkwekerijen. Inmiddels staan al 78 bomen op haar gebied van ruim een hectare. Toen
Regina over het project hoorde zag ze dit als een gouden kans, ze gelooft dat het planten
van bomen dichtbij haar huis ontzettend veel kan bieden voor haar en voor haar familie.
Ze is nu een rolmodel voor de lokale bevolking en helpt binnen het dorp met het promoten
van educatie en het vergroten van de publieke aandacht.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Bomen planten rondom Gombe National Park in
West Tanzania
Dit project wordt ondersteund door onze partner Greenchoice. In April 2020 is
het Jane Goodall Instituut een tweede vervolg samenwerking gestart met Greenchoice om zich in te zetten voor herbebossing in de regio rondom Gombe National Park,
een voorheen groen gebied wat zwaar heeft geleden onder menselijke invloeden
en daardoor nu bestaat uit droge, dorre heuvels. Dit is ontzettend gevaarlijk gezien
dit gebied biologisch gezien van onschatbare waarde is. Het huisvest bijvoorbeeld
talloze unieke soorten die ieder ecologisch een belangrijke rol vervullen, waaronder
de chimpansee.
Door middel van dit project streven we er samen naar om zoveel mogelijk mensen
te inspireren om op een duurzame en verantwoorde manier de chimpansees, hun
habitat en onze aarde te beschermen. Door herbebossing zorgen we niet alleen
voor de vergroting van habitat voor verschillende diersoorten en bescherming van de
chimpansees, maar ook een vergroting van de CO2 fixatie. Zo zetten we ons samen
in tegen uitstoot en klimaatverandering.
Samen zorgen we ervoor dat er herbebossing initiatieven worden ondersteund die
gebruik maken van natuurlijke regeneratie, corridor stretching, joint protection en het
planten van bomen in 22 omliggende dorpen, waardoor het heuvelgebied grenzend
aan Gombe National park weer kan opbloeien. Zo zorgen we voor de oprichting van
zogenaamde ‘bos kraamkamers’, boomkwekerijen in beschermde gebieden rondom
de lokale dorpen waar veilig en efficiënt jonge bomen kunnen opgroeien die uiteindelijk kunnen worden geplant. Om dit initiatief succesvol te maken werken we daarnaast samen met de 20 grote lokale boeren, die rondom hun terrein bomen planten
om zo het aangrenzend bosgebied te vergroten. Deze boeren worden onderwezen
over hoe zij hun steentje kunnen bijdragen en toch succesvol hun gewassen kunnen
verbouwen.
De jeugd is onze toekomst, en daarom is het ook in dit project een van onze
voornaamste doelen de jeugd te kunnen bereiken. Daarom is ook binnen dit
project grote aandacht voor het Roots & Shoots team wat zich bezig houdt met
de educatie op lokale scholen in het beschermde gebied. Zo krijgen de kinderen op scholen bijvoorbeeld hands-on ervaring met het planten van bomen en
leren zo op een harmonieuze manier met de natuur om te gaan, een les die hen
levenslang zal bijblijven.

Impact
298 hectare bos beschermd
324.719 bomen geplant
400 scholieren hebben 14.585 zaailingen

gekweekt waarvan er nu 12.048 zijn geplant.

Training gegeven aan 107 lokale boeren, beheerders van boomkwekerijen, docenten en studenten.
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Impact Tanzania
SCHOLEN EN GEMEENSCHAP WOODLOTS

In totaal werden 16 schoolbossen aangelegd in verschillende
basisscholen en middelbare scholen met in totaal 36.000 bomen
geplant in 7 verschillende boomsoorten in het 24 hectare grote
gebied.

DORP NURSERIES

In de vier boomkwekerijen werden 378.000 boomzaailingen
geproduceerd, waarvan 208.898 bomen werden geplant.

BOOMPLANTING ROND WATERSHED BESCHERMDE
GEBIEDEN IN DE PROJECTDORPEN

Een totaal van 186.587 boomzaailingen van bomen die de
wetlands kunnen weerstaan, worden geplant in stroomgebieden.

BOOMPLANTEN MET LOKALE GEMEENSCHAPPEN

Het aanplanten van grenzen op boerderijen van de dorpen
rondom het nationaal park Gombe resulteerde in 78.940 bomen
die werden geplant door 20 belangrijke boeren uit 4 dorpen. Er
wordt berekend dat deze boomsoorten een totale oppervlakte
van 17,5 hectare beslaan. Ongeveer 78 van de 100
bomen overleefden met een kiemkracht en groeisnelheid van
0,91 mm per jaar.

ROOTS & SHOOTS SCHOOL KWEKERIJEN

In 27 basisscholen en middelbare scholen in Kigoma werden
boomkwekerijen opgericht. In elke boomkwekerij werden minimaal 2.000 boomzaailingen geproduceerd, wat leidde tot de
productie van 61.890 boomzaailingen in boomkwekerijen op
school
Het project inspireerde de betrokkenheid van 1.701 Roots &
Shoots-kinderen en leerlingen op basisscholen en middelbare
scholen, samen 816 mannen en 885 vrouwen.
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BOOMPLANTACTIVITEITEN MET SCHOLEN

In totaal werden 41.150 boomzaailingen (66,5%) geplant op
schoolpleinen van de 61.890 boomzaailingen die opkwamen in de
boomkwekerijen van de school.

SCHOOL ARBORETUMS EN BOTANISCHE TUINEN

Er zijn acht arboreta opgericht op basisscholen en middelbare
scholen. In elke school van de drie scholen werden
tweehonderdvijftig (250) bomen geplant.

ROOTS & SHOOTS CLUBS EN ACTIVITEITEN

In totaal werden 10 basisscholen en middelbare scholen
geactiveerd en geregistreerd, wat neerkomt op 26 geregistreerde
scholen langs het projectgebied (12 basisscholen en 14 middelbare scholen).

ROOTS & SHOOTS ONDERWIJS EXCURSIES NAAR GOMBE
NATIONAL PARK

Het project organiseerde zes reizen van 120 leden (60 jongens en
60 meisjes) naar Gombe National Park.

ROOTS & SHOOTS LERAREN OPLEIDEN

Er werd een training van 5 dagen gegeven met 44 leraren die
Roots & Shoots clubs in het gebied leiden via de boomkwekerijboeken die zijn gedrukt door het project “ELIMU YA MAZINGIRA
KITALU CHA MITI”.

PUBLICATIE VAN BOOMPLANTONDERWIJS HANDBOEKEN

Het project drukte 2.000 formele boomplantboeken “ELIMU YA
MAZINGIRA KITALU CHA MITI” af om leraren en studenten te inspireren. Het boek wordt al verspreid in meer dan 26 regio’s waarbij
1.348 boeken worden verspreid in het projectgebied op zowel
basisscholen als middelbare scholen.
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Ieder van ons heeft
een taak en maakt het
verschil. Iedereen moet
de verantwoordelijkheid
voor zijn eigen leven
nemen en bovenal
respect en liefde
tonen voor het leven
om ons heen, vooral
voor elkaar.
Jane Goodall
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Impact

In Nederland
Tijdens de Coronapandemie ging het vrijwilligersteam in Nederland
door en vond nieuwe manieren om aandacht te genereren en fondsen te
werven. Aandacht en voorlichting die ook in Nederland belangrijker is dan
ooit. TeamJANE is gegroeid van 54 vrijwilligers in 2019 naar 68 actieve
vrijwilligers in 2020.
Roots & Shoots jongeren hebben middels een winactie 144 projecten
ingezonden voor mens, dier en natuur;
Er vonden 7 online evenementen plaats;
Er zijn 8 steunacties opgezet en uitgevoerd door initiatieven van volgers
en samenwerkingspartners;
Er zijn 6 grote campagnes gevoerd naast verschillende kleine
actiematige campagnes;
Via vele diverse media kanalen waren Jane, het instituut en de mensen
van het instituut te zien denk aan billboards, tijdschriften, televisie, radio,
podcast en online media.
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Jane Goodall streeft naar een aarde waarop mens, dier en natuur
in harmonie met elkaar kunnen samen leven. Dit gedachtegoed
verspreiden wij in Nederland. Daarnaast inspireert het Roots & Shoots
programma jongeren om een positief verschil te maken in hun eigen
omgeving. In 2020 maakten maar liefst 68 actieve vrijwilligers deel uit
van teamJANE. Vanuit hun eigen expertise en netwerk dragen zij bij
aan het Jane Goodall Instituut, en ook tijdens de coronamaatregelen
hebben zij vanuit huis keihard gewerkt.
Om Jane’s gedachtegoed te verspreiden zijn er in 2020 meerdere
succesvolle campagnes gestart. Om de achterban te bereiken
werden er online evenementen georganiseerd, individuele
acties aangemoedigd, en social media campagnes gestart. Het
vrijwilligersteam zorgt ervoor dat de organisatie op rolletjes loopt, en
bestaat uit wel 10 verschillende groepen.

Het Jane Goodall
Instituut Nederland
Het Jane Goodall Instituut steunt niet alleen
projecten in Afrika, maar is ook actief in Nederland.
Met een enthousiast vrijwilligers team, een Roots
& Shoots jongerenprogramma en een betrokken
achterban verspreiden wij in Nederland het
gedachtegoed van dr. Jane Goodall.
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Roots & Shoots
Roots & Shoots is een wereldwijd netwerk door én voor jongeren. Jane heeft
haar Roots & Shoots programma in 1991 opgezet om jongeren te inspireren
zelf het verschil te maken. Het programma is kosteloos en toegankelijk voor
iedereen, van kleuterschool tot universiteit. Wereldwijd heeft Roots & Shoots
al vele jongeren kunnen bereiken. Zo zijn er al meer dan 5.800 projecten
gerapporteerd in meer dan 65 landen! Roots & Shoots inspireert, verbindt
verschillende culturen en achtergronden en zorgt voor de empathische nieuwe
leiders van de toekomst.

Met speciale dank aan de stagiaires Maaike
Warnau en Julia van Nieuwpoort die beide
een deel van 2020 hebben gefungeerd als
vrijwillige Roots & Shoots coördinator. Zij
hebben het Roots & Shoots team uitgebouwd
tot 22 actieve vrijwilligers en gezamenlijk
geweldige doelen behaald.

Annabel
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Dit jaar werd ook Annabel (13) onderdeel van het Roots & Shoots team als jeugd
ambassadrice. Zij helpt het gedachtegoed van Roots &
Shoots bij jongeren onder de aandacht brengen. Drie
jaar geleden had Annabel de eer om haar werkstuk
over chimpansees aan Jane te presenteren. Dit
heeft haar zo geïnspireerd dat ze zich graag
aan wilde sluiten bij Roots & Shoots. Als
jeugdambassadeur probeert zij andere
jongeren te bereiken. Net als Annabel zijn
afgelopen jaar ook ten minste 24 andere
jonge talenten aan de slag gegaan met
spreekbeurten over de chimpansee en
Jane Goodall. Zij hebben via Roots &
Shoots gebruik gemaakt van de gratis
informatiepakketten die wij jongeren
op basisscholen en middelbare scholen
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aanbieden.

Wervingscampagne

Er is een wervingscampagne opgezet om nieuwe deelnemers, deelnemende
organisaties en scholen te werven. Hiervoor is onder andere een
promotievideo ontwikkeld waarmee wij in september 2020 (begin nieuwe
schooljaar) zijn gestart met werven van deelnemers. Deze promotiefilm
met duidelijke “Call to action: Sluit je aan!” is ingezet met de start van de
nieuwe Roots & Shoots campagne. Het Roots & Shoots vrijwilligersteam
dat (online) training kan geven bestaat nu uit 22 enthousiaste
wereldverbeteraars.

Nieuwe Toolkit en huisstijl

In samenwerking met reclamebureau L’eau is een nieuwe Roots &
Shoots huisstijl ontwikkeld. Alle materialen zijn ontwikkeld in een frisse
stijl aansluitend bij Roots & Shoots wereldwijd en de doelgroepen in
Nederland. Met deze nieuwe huisstijl zijn verschillende materialen
ontwikkeld, zoals een promotievideo en toolkit. Met de toolkit kunnen
jongeren zelf aan de slag om een verschil te maken in hun eigen
omgeving.

Nieuwe website

Er is een nieuwe Roots & Shoots website gebouwd welke wordt ingezet om
zo veel mogelijk jongeren te bereiken. Het onderliggende analysesysteem
maakt het mogelijk bezoekers bij te houden en te meten hoeveelheid
begeleiders en deelnemers zich hebben aangemeld. In het nieuwe formulier
zijn het tweede deel van 2020, 14 workshop aanvragen gedaan door
bezoekers tussen de 12 en 64 jaar.

Social Media

Zeker in een tijd waar steeds meer online gecommuniceerd wordt, en
in een tijd waar we elkaar fysiek niet meer kunnen ontmoeten, is het
belang van de social media in het bereiken
van de jeugd groter dan ooit. Het Roots &
Shoots team is daarom in 2020 gestart met het
communiceren op social media via de populaire
platformen Facebook, Instagram en TikTok.
Met de vrijwillige hulp van Studio Lookout zijn
speciale ontwerpen en templates opgesteld
en met behulp van het vrijwilligersteam
hebben alle kanalen middels organisch
groei de eerste honderden volgers bereikt.
Zo heeft de instagrampagina 311 volgers
in 2020 bereikt, hebben de Tiktok video’s
van 2020 samen al 320 views behaald en
zijn er op facebook 74 volgers waarmee
we 697 accounts hebben bereikt.
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Roots & Shoots steun
De fantastische doelen die in 2020 zijn bereikt binnen Roots & Shoots
zouden nooit hebben kunnen plaatsvinden zonder hulp van onze
donateurs. In 2020 heeft Roots & Shoots door de steun van het Prins
Bernard Cultuur fonds en de Suzanne Hovinga stichting een ware
professionaliseringsslag kunnen maken.

Pagina 44

St. Michaels College

In een wereld waar klimaatverandering en
plasticsoep het verhaal van de dag zijn
was het voor leerlingen van het St Michael
college in Zaandam tijd om zélf een verschil
te maken. Ze volgden gratis een online
Roots & Shoots workshop op 7 december en
deden voor hun keuzeproject voor het vak
Ontwerp & Onderzoeken onderzoek naar het
ideale klaslokaal. Ze hebben gekeken naar
de beste kleuren, licht, geluid, en planten die
leerlingen helpen optimaal te presteren op school. Met dit project
willen zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze wereld.

Technasium
Dit jaar is Roots & Shoots met het Technasium gaan
samenwerken. Nederland beschikt over maar liefst 100
Technasium scholen waar de focus op bèta technisch onderwijs
ligt. Hier worden leerlingen gestimuleerd om te ontdekken,
onderzoeken en ontwerpen. Roots & Shoots fungeert als
opdrachtgever voor de leerlingen.
Tevens heeft Roots & Shoots een
project aangeleverd voor de jaarlijkse
Technasium Top Awards, waarbij
verschillende scholen met elkaar de
strijd aan gaan voor het beste project.
Voor dit project moeten leerlingen een
oplossing vinden voor ‘het mondkapjes
probleem’. Tijdens de 2020 COVID-19
pandemie gooien steeds meer mensen
hun wegwerp mondkapjes op de grond
waardoor er steeds meer zwerfafval
ontstaat en hierdoor plastic in onze
ecosystemen terecht komen. De
leerlingen worden uitgedaagd hier
een creatieve oplossing voor te bedenken. Enkele eerste ideeën
gaan over social media campagnes, duurzame alternatieven,
inzamelacties, en zelfs recycle-machines!
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Acties en
evenementen
In 2020 zijn vanuit Roots & Shoots verschillende acties en online events georganiseerd en gepromoot.

Ouwehands winactie

In samenwerking met Ouwehands Dierenpark Rhenen heeft Roots & Shoots een winactie opgezet ter viering van de opening van een gloednieuw bonoboverblijf.
Leerlingen uit groep 6, 7, en 8 werden aangespoord om creatieve ideeën in te sturen waarmee ze mens, dier, en natuur konden helpen. Hiervoor zijn 17 projecten van 17
verschillende scholen ingestuurd door zo’n 400 enthousiaste leerlingen. Helaas kon het bezoek van Jane aan Ouwehands en dus de festiviteiten niet doorgaan vanwege
de COVID-19 pandemie. De 6 winnende klassen hebben wel vast een persoonlijk bericht van Jane Goodall en een leuke goodiebag gekregen. En ondanks dat dr.
Jane Goodall het nieuwe bonoboverblijf in Ouwehands Dierenpark niet zal openen, mogen deze winnaars wél als eerste de bonobo’s bekijken.

Peace Day

In 2004 heeft dr. Jane Goodall de Roots & Shoots Peace Day in het leven geroepen. Jane Goodall is VN als ambassadeur voor hoop, vrede en
samenwerking. Maandag 21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale dag van de Vrede. Op deze dag zetten Roots
& Shoots groepen vanuit de hele wereld zich in voor de Vrede. Wereldwijd maken, teken, knutselen jongeren en kinderen witte vredesduiven. De
Internationale dag van de Vrede kreeg dit jaar veel aandacht. Dit jaar werd in Nederland opgeroepen tot ‘Teken voor de Vrede.’ Jongeren werden via
social media uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan middels het tekenen van een eigen vredesduif met stoepkrijt om in hun
eigen buurt op te roepen tot Vrede.

No waste November met Jane

Gedurende ‘No Waste November’ inspireerde Roots & Shoots jongeren bewust te worden van hun eigen afvalproductie. De vrijwilligers
deelden duurzame tips voor een groene toekomst. De Roots & Shoots coördinatoren werden wereldwijd flink aan de slag gezet, zij hadden
samen met Jane een online meeting waarin zij een pledge schreven. Ook liet ieder land hier een project aan Jane zien, en wat een mooie
initiatieven! De Nederlandse groep die mocht presenteren waren de 5 kinderen van groep 7 van de OBS Piet Hein school die Carpie de
blauwalg filter presenteerde.
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Roots & Shoots in
COVID-19 tijden
Door de COVID-19 pandemie kwamen de meeste activiteiten
van Roots & Shoots in 2020 stil te liggen. Hierdoor hebben
wij verschillende aanpassing in de communicatie en
bedrijfsvoering gedaan om toch met Roots & Shoots
jongeren te kunnen blijven inspireren. En dit jaar heeft ook
tot nieuwe initiatieven geleid!

Roots & Shoots @ home

Met Roots & Shoots @home konden jongeren zelf aan de slag binnen de
coronamaatregelen. Ondanks dat de scholen dicht waren, konden zij alsnog het
verschil maken voor mens, dier en natuur. Van bijenhuisjes bouwen tot telefoons en
cartridges recyclen, een palmolie challenge, tot het eigen huishouden verduurzamen.

Roots & Shoots DIY Serie

In de DIY (Do it Yourself) deelden de vrijwilligers tips om hun huishouden te
verduurzamen. Hier staat bijvoorbeeld een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je je
eigen vogelvoer kunt maken. Om bewust te worden van palmoliegebruik, konden
jongeren ook meedoen aan de palmolie challenge. Via meerdere opdrachten werden
zij uitgedaagd om palmolie uit hun dagelijks leven te schrappen.
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Roots & Shoots Online workshops

De Roots & Shoots workshops op scholen en bij andere organisaties op locaties
konden vanwege COVID-19 niet doorgaan om de veiligheid van deelnemers en
vrijwilligers te waarborgen. Om jongeren toch te kunnen inspireren, wordt er elke
twee maanden een gratis online workshop georganiseerd. Deze workshops geven
inspiratie om zelf een groep jongeren te begeleiden of om zelf een project te starten
en zo kan men toch zélf een verschil maken met Roots & Shoots.
De online workshops zijn te volgen door jong en oud vanaf 16 jaar om in actie te
komen voor mens, dier en natuur. Deze laagdrempelige Roots & Shoots is gratis
beschikbaar voor iedereen die kennis wilt maken met het Roots & Shoots programma.
Hierbij krijgen deelnemers de kans om met elkaar in gesprek te gaan en op zoek te
gaan naar uitdagingen in hun omgeving.
Er zijn in 2020 aan 6 groepen en er zijn twee
workshops op open inschrijving (leeftijd
16+) gegeven. Bij beide workshops waren 8
deelnemers plus 4 vrijwilligers aanwezig om te
leren en assisteren.
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Projecten
In 2020 zijn 24 Roots & Shoots projecten ingestuurd door
jongeren met de meest originele en uiteenlopende
ideeën die goed zijn voor mens, dier en natuur.

Carpy de Robotkarper

De Poel in Amstelveen heeft last van
blauwalg waardoor er veel dieren
doodgaan. Dus hebben de leerlingen van
OBS Piet Hein een robotkarper verzonnen!
Carpy de robotkarper zwemt door de poel
en eet de blauwalg op. In de buik van de
karper zit een filter die de blauwalg opslaat
en het schone water er weer uit laat lopen. Zijn sidequack de eend zit boven
water met zonnepanelen op zijn rug. Zo kan de eend met zonne-energie de
karper opladen.

Voedsel inzamelactie

Vier klassen van de Spinoza Lyceum in
Amsterdam hebben voedsel ingezameld voor de
lokale voedselbank. Ze hebben folders verspreid
in de wijk met de vraag of mensen eten of
andere producten konden missen. Later hebben
de leerlingen al deze dingen opgehaald om
pakketten van te maken om te doneren aan de
voedselbank. Ze hadden genoeg verzameld om 20 dozen te vullen!
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VVB-C Mozarthof

De leerlingen van VVB-C van de
Mozarthof voor speciaal onderwijs in
Hilversum kijken iedere dag samen
naar ‘De dag van vandaag’. Zij hebben
een project gestart waarbij de een
verschil willen maken voor mens, dier en natuur in hun omgeving. Zo hebben ze
gedacht aan zonnepanelen, huisjes voor egels, en regentonnen die de moestuin
kunnen besproeien. Er is duidelijk al veel kennis aanwezig bij de leerlingen, omdat ze
voor de Vlaamse reuzen van de school zorgen. De leerlingen zijn druk bezig met het
uitwerken van al hun ideeën en hebben hier een prachtig filmpje van gemaakt dat ze
helemaal zelf gemonteerd hebben! Ze zijn erg trots op zichzelf en wij natuurlijk ook!

Milieujournaal

Tess en Luna van de Koningin Emmaschool hebben een eigen milieujournaal
bedacht. Tijdens de (Corona-proof) uitzending krijgt de kijker tips en tricks over hoe
ze milieubewuster kunnen zijn. De kijkers worden uitgebreid betrokken in het journaal
door in te bellen, appen, en door vragen te beantwoorden. Ook wordt expert Roos
geïnterviewd, zodat de kijkers goed snappen hoe een expert in het dagelijks leven
omgaat met problemen in hun omgeving. Samen besluiten de presentatrices een
nieuwe gewoonte op te pakken om vaker met de fiets te gaan en veel op te ruimen in
de omgeving. Aan het einde mag één gelukkige beller volgende keer naar de studio
komen, omdat hij zulke goede ideeën had. Daar zijn wij natuurlijk wel een beetje
jaloers op.
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Hoop in actie
In Nederland organiseren we jaarlijks allerlei evenementen
om de boodschap van Jane onder de aandacht te brengen.
Helaas konden ook deze evenementen wegens de
coronapandemie niet doorgaan. Na een eerste onzekere
periode zijn we daarom snel overgestapt op online events.

Evenementen
In 2020 organiseerden wij zeven online evenementen in Nederland.

Ouwehands Dierenpark bonobo verblijf opening

Bonobo’s leven in het Afrikaanse tropisch regenwoud in de Democratische Republiek
Congo. Bonobo’s lijken erg op chimpansees, zijn ook mensapen en worden, net
als chimpansees, met uitsterven bedreigd. Door Bonobo’s op te vangen, kan het
Ouwehands Dierenpark bijdragen aan het behoud van deze diersoort. Samen wilden
wij de Roots & Shoots jongeren de kans geven om deze Bonobo’s als een van de
eersten te bewonderen. Daarom riepen wij jongeren uit klassen 6, 7 en 8 op om mee
te doen met een prijsvraag. Wij vroegen hen om het beste idee voor een positieve
verandering voor mens, dier en natuur te bedenken.
Omdat Jane het bonoboverblijf in Ouwehands Dierenpark niet kon openen vanwege
de corona restricties ontvingen de zes winnende klassen een persoonlijke boodschap
van Jane, een goodiebag en mogen ze straks als eerste de bonobo’s bekijken.

Jane’s verjaardag

Jane werd op 3 april 86 jaar. Ook in Nederland vierde wij dit met een mooie
verjaardagsactie en aandacht voor Jane’s levenswerk. Ook de Nederlandse
achterban zorgde voor vele mooie donaties als felicitatie voor Jane. Samen met
teamJANE vierden wij digitaal haar verjaardag en maakten een mooie foto voor haar
met de meer dan 40 aanwezige vrijwilligers.
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Wereld Chimpanseedag

Met de jaarlijkse Chimpanseedag op 14 juli worden er wereldwijd
activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de bedreigde
status van de chimpansee. Dit was de dag dat in 1960 Jane haar
eerste stappen zette in Gombe, Tanzania. Op 14 juli werd er niet
alleen in Afrika, maar ook in Nederland feest gevierd om aandacht te
vragen voor chimpansees. Wij vierde het in corona jaar door online
extra aandacht te vragen voor de bescherming van chimpansees en de
Chimpansee weetjes pagina onder de aandacht te brengen.

Samenwerking met IUCN en andere dier,- en
natuurwelzijnsorganisaties
IUCN Nederland en het Jane Goodall Instituut Nederlands
brachten Nederlandse internationaal opererende dier en
natuurwelzijnsorganisaties samen. De huidige verstoorde mens, dier
en natuur relatie maakt dat wij nog harder moeten werken aan een
wereld waar wij in harmonie kunnen samenleven. Onze wens is om
gezamenlijk aan de overeenkomstige speerpunten te werken en als
één front in NL naar buiten te treden. Hiervoor wisselden wij in online
bijeenkomsten van gedachten en verkenden we onze gezamenlijke
doelen om krachten te bundelen en elkaars boodschap te kunnen
versterken.

We vragen niet om
liefdadigheid voor de dieren
in het wild – en uiteindelijk
de mensen – in Afrikaanse
bossen. We vragen om een
collectieve investering in de
toekomst en in een erfenis
waar we trots op kunnen
zijn. We hebben niet veel
tijd meer. We moeten nu
handelen.
Jane Goodall

Europese online veiling

Vier dagen lang in november was er een online stille veiling, een mooie
samenwerking met meerdere Europese Jane Goodall Instituten. Hierbij
kon men bijdragen aan de duurzame bescherming van chimpansees
door te bieden op exclusieve items. De veiling werd met een live event
geopend door Jane. Er werd meer dan € 85.000 opgehaald.
De samenwerking tussen de Europese Jane Goodall Instituten was een
groot succes: niet alleen een diversiteit aan geveilde items, ervaringen
en uitjes, maar ook geweldige gasten en veel aandacht op online media
zorgde voor het vergroten van de achterban in heel Europa.
Onze speciale dank gaat uit naar Evelien van der Zaken, Bram
de Vries, Jetteke en Lieke van Lexmond, John Frank Hoezema,
Quentin Devine, Twan Huys, Jan van Hooff en Frans Lanting voor het
aanbieden van de veilingitems.
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Het Jane Goodall Instituut werkt elk jaar samen met het Wildlife Film Festival
in Rotterdam. De film ‘The Hope’ van Jane was een groot succes, en er was
een nabespreking voor gasten met medewerkers en vrijwilligers van het Jane
Goodall Instituut.
The Hope is een ingrijpende documentaire die ingaat op het bijzondere leven van Jane. De film belicht
dr. Goodall's enorme nalatenschap van vier decennia die zij besteedde aan het transformeren van
milieubewustzijn, dierenwelzijn en natuurbehoud door haar innovatieve benaderingen en hoe ze een
wereldwijd icoon is geworden.
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Niet alleen teamJANE organiseerde mooie initiatieven, er
waren ook verschillende acties vanuit onze achterban om het
Jane Goodall Instituut te steunen.

Schilderijen verkoop en
verhuur

Evelien van der Zaken maakt schilderijen
over hoe zij de natuur interpreteert. Met
haar bedrijf Fraaie Zaken doneert zij
10% van elk verkocht schilderij aan het
Jane Goodall Instituut. Zij zorgde in 2020
voor € 415 voor natuurbescherming.

Chimpansee beeldjes verkoop

John Frank Hoekzema gebruikt zijn kunst
om een verschil te maken. Speciaal voor
het Jane Goodall Instituut liet hij bronzen
chimpansee beeldjes gieten, waarvan
alle opbrengst naar de chimpansees
en hun leefgebieden gaat. Hij zorgde in
2020 zo voor € 1.580 voor chimpansee
bescherming.

Verjaardagscadeaus voor
de chimpansees

Heleen Jonker vierde haar verjaardag
en zij vroeg geen cadeaus voor zichzelf
maar voor de chimpansees. Zo zorgde zij
voor € 810,- steun voor de chimpansees.

Acties voor
Jane’s werk
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020

Groene energie
spaaractie

In het Greenchoice spaarprogramma
kunnen hun klanten met korting
Waste2Wear shirts en chimpansee
Adopties kopen. Dit gaf een mooie
opbrengst van €1.600 aan adopties en
€1.200 aan shirts.

Kleding verkoop opbrengst donatie

Jetteke van Lexmond verkocht haar
kleding ‘The Next Closet’ en de
opbrengst €600 doneerde zij aan het
werk van Jane.

Koningsdag actie door
drie meiden van 10 jaar

Sara Lindelauff en LouLou de Hey maakt
voor Koningsdag een filmpje van Jane
Goodall en de chimpansees over het
belang van chimpanseebescherming.
De dames van 10 jaar hebben de
verspreiding van dit filmpje wel € 506
opgehaald!

Moyee coffee

Samen met dit duurzame koffiemerk
starten we een actie voor aandacht voor
de natuur en de boeren in Oeganda, met
de actie verkochten we voor €220 aan
truien.

Frisse nieuwjaarduik

In de laatste maand van het jaar zocht
Philip Bisschop financiële donaties voor
een frisse nieuwjaarduik welke hij op 1
januari deed met een mooie opbrengst
van €300
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Bewustwording
en bereik
Eén doel van het Jane Goodall Instituut is bewustwording in
Nederland verhogen. Middels continue communicatie en
het uitzetten van campagnes bereiken wij een grote groep
mensen in Nederland.

Media
Robert Kroon van PR bureau Kroon op het Werk ondersteunt het Jane Goodall
Instituut pro bono bij het genereren van PR, met het schrijven en verspreiden van
persberichten. Ook regelde Kroon op het Werk de service van Clipit, een tool om
onze zichtbaarheid in de media te monitoren welke Clipit ons kosteloos aanbied.
En dat het Jane Goodall Instituut op enorme billboards langs de snelwegen werd
gepromoot aangeboden door Oohamedia.
Het Jane Goodall instituut en Jane zelf waren ook regelmatig in de andere
media, hier wat hoogtepunten van 2020.

Jane op TV
Jane met Frans Lanting bij Ivo Niehe;
Jane live op TV bij Buitenhof met Twan Huys in
het debat over Corona;
Jane’s film The Hope op Earth Day in première op
National Geographic;
Jane de film vanaf Earth Day te bekijken op
Disney+.
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Jane, het Nederlandse instituut en teamJANE in de
bladen en kranten

Jane in LINDA magazine
geïnterviewd door
Antoinnette Scheulderman;
Het Jane Goodall Instituut
in het exclusieve blad van
De Speakers Academy het
Academy magazine;
Het Jane Goodall Instituut in
World of Consciousness;
Jane in de Holland Harald het blad van KLM;
Jane met tien pagina’s in de zomer editie van Zoo Magazine en in de winter
editie;
Country manager Linda in Mathot magazine;
Jane en het Jane Goodall Instituut in het 365 dagen vegan boek;
Medewerkers van het Jane Goodall Instituut Nederland in de Telegraaf;
Jane in het boek Wandellust van Twan Huys.

Jane en teamJANE spreken

Jane sprak op het congres van de Partij voor de Dieren;
Country manager Linda gaf een podcast interview voor GreenMakombeh;
Bestuurslid Maarten was te horen bij Radio Leo.
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Campagnes
Het Jane Goodall Instituut voerde in 2020 diverse campagnes,
van actiecampagnes tot online bewustwordingscampagnes.
Hierbij een paar voorbeelden:

Petitie tegen ontbossing #Together4Forests
Onze bossen hebben hulp nodig. Klimaatverandering, bosbranden en industriële
landbouw vernietigen de bossen, savannes en andere kostbare ecosystemen. En
dat terwijl we zonder bossen niet kunnen overleven. Niet alleen bieden zij een thuis
voor miljoenen planten dieren en mensen, maar ook absorberen zij CO-2 en helpen
klimaatveranderingen tegengaan. Meer dan 100 ngo’s, waaronder het Jane Goodall
Instituut, riepen daarom de Europese Unie op om in actie te komen tegen ontbossing.
Gezamenlijk werd de petitie #Together4Forests gestart om ontbossing tegen te gaan.
Zonder het te weten consumeren wij producten met ingrediënten die afkomstig zijn
uit ontboste gebieden of andere verwoeste natuurgebieden. De verwoesting houdt
rechtstreeks verband met het vlees, de zuivelproducten, palmolie, koffie en chocolade
die we eten. Miljoenen Europeanen dragen hier onbewust aan bij.
Met de petitie werd de Europese Unie aangesproken om ontbossing te stoppen.
Met een nieuwe wet kunnen producten die in verband staan met ontbossing worden
geschrapt van de Europese markt. Dit dwingt bedrijven transparant te zijn over de
herkomst van hun product.
Meer dan 1 miljoen mensen wereldwijd zetten hun handtekening onder de petitie.
De handtekeningen zijn op 14 december via een online event overhandigd aan de
Europese Commissie. Samen hebben we een krachtig bericht gestuurd: het wordt
tijd dat de EU niet langer deel uitmaakt van het probleem, maar deel gaat uitmaken
van de oplossing.

Aandacht voor illegale wilde dieren handel
#ForeverWild
Het Jane Goodall Instituut zet zich in tegen stroperij en illegale handel in wilde dieren in Nederland met bewustwording,- en voorlichtingscampagnes onder #ForeverWild.

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020

Naast de illegale drugs-, mensen- en wapenhandel is de handel in wildlife een van
de grootste illegale handelsmarkten. De handel in wilde dieren is erg winstgevend
en gaat gepaard met georganiseerd misdaad als fraude, oplichting en corruptie.
Door het gebruik van social media kunnen de handelaren vrij hun gang gaan, zonder groot risico te lopen om gestraft te worden. Daarnaast is de handhaving van de
wetgeving op dit gebied erg zwak. Tussen 2005 en 2011 zijn er minimaal 22.000
mensapen uit het wild gevangen en zijn er slecht 27 mensen voor gearresteerd.
Deze stroperij heeft grote gevolgen voor mensapen. Zij lijden onder het gevangenschap,
wat vaak gepaard gaat met mishandeling. Als de dieren het al overleven, zijn zij vaak
getraumatiseerd, ziek of gehandicapt. Mensapen moeten nooit als huisdier gehouden
worden. Jonge chimpansees worden vaak weggehaald bij hun moeder, wat resulteert
in levenslange psychologische schade. Chimpansees zijn sociale dieren en moeten
contact hebben met andere chimpansees om op een gezonde manier op te groeien.
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Het Jane Goodall Instituut werkt vanuit drie pijlers
om illegale handel tegen te gaan.
Educatie: Door educatieprogramma’s geven wij voorlichting over
bedreigde status van de chimpansee, hun rol in het ecosysteem
het belang van dier- en natuurbescherming. En ook over wetgeving
handhaving, want soms weet de lokale bevolking niet dat het stropen
verkopen van wilde dieren, zoals chimpansees, illegaal is;

Het herkennen van een ongepaste afbeelding is erg lastig. Wij hebben hiervoor
enkele richtlijnen opgesteld:
de
en
en
en

Monitoren: Door samen te werken met lokale gemeenschappen, instanties
en organisaties, kan de illegale handel in de gaten worden houden en
kunnen handelaren worden opgepakt. Tevens zijn er verschillende
projecten in Afrika waar rangers de chimpansees en hun leefgebieden
beschermen;
Opvangen: Daarnaast worden chimpansees en andere primaten verzorgd
in verschillende opvangcentra. Helaas kunnen gevangen chimpansees
nooit meer in het wild worden uitgezet.

Stop promotie van wilde dieren in entertainment
#ShareWithCare

Stop met het delen van afbeeldingen met chimpansees en mensapen die...
...als huisdier worden gehouden, kleding dragen, of in een menselijke omgeving
zijn.
Chimps in clothes are NOT comfortable!
...‘lachen’ of op een selfie staan. Chimpansees ‘lachen’ niet uit geluk. Een
menselijke lach heeft bij chimpansees een stress-gerelateerde betekenis.
Chimps smiling are NOT having fun!
...poseren als attribuut of kunstjes doen. Wilde dieren die gebruikt worden in de
entertainmentindustrie worden vaak als baby getraind. Hierbij worden zij vaak
mishandeld en geïsoleerd.
Chimps in entertainment are NOT enjoying themselves!
....poseren met mensen. Direct contact tussen mensen en andere apen kunnen er
voor zorgen dat ziektes worden overgedragen, zowel op mensen als andere apen.
Chimp selfies are NOT pretty pictures!

Middels de campagne #ShareWithCare roepen wij op te stoppen met het liken en
delen van ongepaste beelden met wilde dieren en deze te rapporteren.
Chimpansees worden net als alle andere mensapen
met uitsterven bedreigd. Er leven minder dan
300.000 chimpansees in het wild. Ondanks deze
bescherming, worden er elk jaar nog meer dan
2.000 chimpansees uit het wild gevangen of
gedood door de illegale handel.
Ongepaste beelden op social media spelen hierin
een grote rol. Door deze ‘schattige’ beelden van
wilde dieren in (online) media neemt de vraag naar
wilde dieren als huisdier en als entertainers toe.
Wij riepen onze volgers op te helpen in onze strijd. Ongepaste foto’s, gifjes en filmpjes
met wilde dieren dragen bij aan een misleidend beeld van chimpansees en andere
wilde dieren. De verspreiding van die ongepaste beelden op social media zorgen voor
een verhoogde vraag naar wilde dieren.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Stop de handel in wilde dieren
#StopWildlifeCrime
Met de campagne #StopWildlifeCrime roepen wij op tot steun om de
illegale handel in chimpansees en andere wilde dieren te stoppen.
Sinds COVID-19 neemt de stroperij alleen maar toe. De campagne
vraagt hulp om chimpansees te beschermen en redden, maar ook om
een volgende pandemie te voorkomen.
Om deze stroperij tegen te gaan, worden anti-stroperij patrouilles en
rangers ingezet. Wij leiden rangers op en zorgen ervoor dat zij stropers
kunnen opsporen en illegaal geplaatste valstrikken kunnen verwijderen.
Voor 50 euro kunnen wij al een ranger één dag het veld in zenden
om stroperij tegen te gaan.
Daarnaast bieden onze dierenartsen medische zorg aan chimpansees
en andere dieren die in een valstrik terechtkomen. Zij kunnen ernstige
verwondingen oplopen met verlies van ledematen of overlijden als
gevolg. Onze dierenartsen behandelen de chimpansees in het wild
zodat zij zo snel mogelijk kunnen herstellen.
Chimpansees die worden gered uit de illegale handel, kunnen helaas
nooit meer terug het wild in. Zij krijgen wel een tweede kans in onze
opvangcentra, waar ze in een natuurlijke omgeving samenleven met
andere geredde chimpansees. Eén chimpansee verzorgen kost meer
dan 9.000 euro per jaar.
Chimpansees en andere dieren worden gevangen voor
hun vlees, ook wel bushmeat genoemd. Dit is voor
sommige mensen soms de enige manier om
aan voedsel te komen. Wij geven voorlichting
aan lokale gemeenschappen over de
bedreigde status van chimpansees.
Daarnaast helpen wij gemeenschappen
een duurzaam alternatief te vinden en
planten we samen bomen.
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Samen tegen wildlife criminaliteit
#EndWildlifeCrime
Het Jane Goodall Instituut is sinds 2020 aangesloten bij ‘’End Wildlife Crime’
een wereldwijde samenwerking van organisaties en individuen die zich
inzetten om overeenkomsten en wetten te verbeteren rondom de illegale
handel in wilde dieren.
De twee hoofddoelen van End Wildlife Crime zijn; vernieuwde globale
overeenkomsten over Wildlife criminaliteit en de overeenkomsten binnen de
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) te wijzigen
zodat “volksgezondheid” en “dierengezondheid” worden meegenomen bij
het maken van beslissingen. CITES is een internationale overeenkomst
waarin regels staan om ongeveer 5.800 diersoorten 30.000 plantensoorten te
beschermen.
De waarde van criminaliteit in verband met wilde dieren en planten
wordt geschat op $199 miljard per jaar. & Criminaliteit in verband met
wilde dieren en planten kost regeringen $7-12 miljard ieder jaar.
Nederland is een belangrijk handelsland, waar niet alleen veel drugs, maar
ook veel wilde dieren (dood en levend) door de douane worden gesmokkeld.
Tussen 2001 en 2010 vond 14% van de inbeslagnames van illegale Wildlife
handel van de EU in Nederland plaats. Maar volgens onderzoekers is het
aangetroffen aantal nog maar het topje van de ijsberg.
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Noodsteun voor Covid-19 in Afrika
2020 was het jaar waarin volop aandacht kwam voor de gevolgen en gevaren
van pandemieën. Stroperij en illegale handel van wilde dieren voor bushmeat
of entertainment zijn niet alleen schadelijk voor de dieren, biodiversiteit,
ecosystemen en onze natuur, maar het brengt ook onze gezondheid in gevaar.
Een ziekte die overspringt van dier op mens, wordt ook wel een zoönose
genoemd. Volgens dr. Jane Goodall laat deze pandemie ons zien dat onze
relatie met dieren en de natuur drastisch moet veranderen.
De Covid-19 pandemie heeft hoogstwaarschijnlijk een zoönotische bron. Meer
bekende zoönotische voorbeelden zijn het ebolavirus, aids, Lyme, Q-koorts en
SARS. SARS en Covid-19 zijn allebei afkomstig van het coronavirus.
70% van de opkomende ziektes en bijna alle bekende pandemieën zijn
zoönosen. Volgens het recente IPBES-rapport bestaan er nog ongeveer
1,7 miljoen onbekende virussen in zoogdieren en gevogelte, bijna de helft
hiervan kan overspringen op mensen.

Met deze campagne vroegen wij aandacht voor de link tussen de illegale
handel in wilde dieren en het gevaar van zoönosen zoals covid-19.
Ook de bevolking in veel Afrikaanse landen lopen inkomsten mis. Als
gevolg daarvan is de vraag naar bushmeat en illegale houtkap alleen
maar toegenomen;
Chimpansees en mensen delen meer dan 98% DNA, en chimpansees
zijn erg gevoelig voor menselijke ziekten. Zo kunnen chimpansees aan
een simpel griepje al overlijden;
De kosten voor de verzorging van de chimpansees in opvangcentra zijn
toegenomen door de maatregelen;
Dat de opvangcentra geen toeristen kunnen ontvangen, zorgt voor een
gemis aan inkomsten;
Voor voorlichting en hygiëne maatregelen om de medewerkers en lokale
bevolking gezond te houden is ook extra geld nodig.

Het zal niet lang duren voordat de wereldwijde illegale handel in wilde dieren
opnieuw een pandemie veroorzaakt. Het is dus van groot belang dat deze
handel stopt. Echter door de coronacrisis neemt de illegale handel juist toe.
Door covid-19 en het wegblijven van toeristen, lopen natuurparken in Afrika het
grootste deel van hun inkomsten mis. Hierdoor is er geen geld voor patrouilles
en handhaving welke nodig zijn om stroperij te kunnen tegengaan.
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Zoönosen als COVID-19 voorkomen
door illegale handel in wilde dieren te stoppen
Waarom bescherming van
chimpansees nodig is in het gevecht
tegen pandemieën als COVID-19
De illegale handel in wilde dieren heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. Volgens dr. Jane Goodall is het coronavirus een gevolg van
onze respectloze houding tegenover de natuur. Door de wereldwijde
illegale handel in wilde dieren kunnen ziektes makkelijk overspringen.
Ons ecosysteem raakt meer en meer uit balans. We putten de aarde uit
als mens, waardoor planten en dieren verloren gaan. Volgens dr. Jane
Goodall laat de huidige Corona pandemie ons zien dat onze relatie met
dieren en de natuur drastisch moet veranderen.

Illegale handel

Chimpansees worden net als alle andere mensapen met uitsterven bedreigd. Er
leven nog minder dan 300.000 chimpansees in het wild. Ondanks de inspanningen
van het Jane Goodall Institute en vele andere natuurbeschermingsorganisaties, worden er elk jaar meer dan 3.000 mensapen uit het wild gevangen of gedood, waaronder 2.000 chimpansees. Deze dieren worden illegaal uit het wild gehaald om levend,
of in delen op de zwarte markt te worden verkocht. Chimpansees en andere wilde
dieren worden gevangen en wereldwijd verhandeld voor hun vlees of de entertainment industrie.
•
•
•

Voor iedere chimpansee in gevangenschap worden er gemiddeld 10
chimpansees gedood;
Tussen 2005 en 2011 zijn er minimaal 22.000 mensapen uit het wild gevangen en zijn er slecht 27 mensen gearresteerd die aan deze illegale handel
werden gelinkt;
De waarde van de criminaliteit in verband met wilde dieren en planten wordt
geschat op $ 199 miljard per jaar;
Criminaliteit in verband met wilde dieren en planten kost regeringen $ 7-12
miljard ieder jaar;
Criminaliteit met wilde dieren en planten heeft een geschatte totale waarde
van tussen de $ 1 en 2 biljoen per jaar.

De COVID-19 pandemie heeft hoogstwaarschijnlijk een zoönotische
bron. Andere voorbeelden van zoönosen zijn het ebolavirus, aids, Lyme,
Q-koorts en SARS.

•

Zoönotische ziekten

Handel in Nederland

Met zoönotische ziekten worden ziekteverwekkers bedoeld die kunnen worden overgedragen tussen mens en dier. In de afgelopen 60 jaar hebben mensapenpopulaties in heel Afrika te maken gehad met dodelijke epidemieën van veel voorkomende
zoönotische ziekten. De nauwe verwantschap van primaten met ons en mogelijke
blootstelling aan geïnfecteerde mensen met COVID-19 is een grote reden tot
bezorgdheid.
•
•

70% van de opkomende ziektes en bijna alle bekende pandemieën zijn
zoönosen;
Volgens het recente IPBES-rapport bestaan er nog ongeveer 1.7 miljoen
onbekende virussen in zoogdieren en gevogelte, bijna de helft hiervan
kan de mogelijkheid hebben om over te springen naar mensen.
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Nederland is een belangrijk handelsland en mede doordat Nederland lid is van de
Europese Unie is het vrij gemakkelijk om spullen te importeren en te exporteren.
Hierdoor kunnen er zonder hele strenge controles ook makkelijker illegale Wildlife
producten worden gesmokkeld.
•

Tussen 2001 en 2010 vond 14% van de inbeslagnames van illegale Wildlife
handel van de EU in Nederland plaats. Maar volgens onderzoekers is het
aangetroffen aantal nog maar het topje van de ijsberg.
Het zal niet lang duren voordat de wereldwijde illegale handel in wilde dieren
opnieuw een pandemie veroorzaakt. Daarnaast blijven er diersoorten uitsterven door menselijk handelen. Het is dus van groot belang dat deze handel
stopt. Echter lijkt door de coronacrisis de illegale handel juist toe te nemen.
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Online bereik
in Nederland
De meeste communicatie kanalen van het Jane Goodall
Instituut en het Roots & Shoots programma zijn, de
websites, mailingen en diverse social media kanalen. In
2020 is gestart met analytics, Adds, SEA en SEO. Alle
communicatie wordt uitgevoerd door de vrijwilligers.
In 2020 volgden 11.185 mensen onze social media
kanalen een groei ten opzichte van de 9.678 in 2019.
Het Jane Goodall Instituut vrijwillige Social media team is uitgebouwd en actief op
Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Tevens is er een Social media strategie
ontwikkeld om investeringen in 2021 te overwegen.
Facebook volgers steeg naar 5.185 pagina likes ten opzichte van 4.541
volgers op 1 jan 2020;
Facebook had middels alleen organische groei, een aantal succesvolle
berichten, op Earth Day hadden we een bereik van 23.479 mensen met één
bericht;
Instagram is gestegen naar meer dan 2.000 volgers ten opzichte van 1.700
op 1 jan 2020;
LinkedIn is gelijk gebleven met zo’n 1.700 volgers eind 2020;
Twitter is gelijk gebleven met zo’n 1.900 volgers eind 2020 met 241.558
tweetweergaven in 2020.
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Het Roots & Shoots programma is actief op Facebook,
Instagram en Tiktok. Het Roots & Shoots social media
vrijwilligersteam zorgt voor groei en sturen nu met behulp
van meten en analyses op het vergroten van de achterban.
Tevens is er een fonds in aanvraag om hierin verder te
investeren in 2021.
Instagram is gestart vanaf april 2020 en naar 311 volgers gegaan eind
2020;
Instagram heeft minstens 24 jonge volgers met Roots & Shoots aan de
slag gegaan;
Facebook heeft 697 accounts bereikt;
Facebook volgers is naar 123 pagina likes gegaan ten opzichte van 73 op
1 jan 2020;
Tiktok is gestart vanaf april 2020 en naar 12 volgers en 51 likes gegaan
eind 2020;
Tiktok filmpjes zijn 335 keer bekeken in 2020.

Educatie en voorlichting in
Nederland
Regelmatig krijgen wij van jongeren vragen voor hun spreekbeurten
en werkstukken over Jane en chimpansees. De vrijwilligers hebben
daarom twee mooie informatie folders ontwikkeld die antwoord
geven op alle vragen en meer over Jane en chimpansees met mooie
beelden.
We hebben informatie voor spreekbeurten en werkstukken voor
zowel de basisschool als de middelbare school, dus voor ieder wat
wils. Deze informatiepakketten worden digitaal verstuurd en er zijn
wat mooie prints om jongeren te ondersteunen bij spreekbeurten
en werkstukken, maar ook als informatie voor begeleiders en
docenten om jongeren te informeren. In het nieuwe formulier zijn
in de laatste 4 maanden 21 spreekbeurt informatie pakketten
aangevraagd.
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Samenwerken
en verbinden
GreenChoice voor hun steun de afgelopen
jaren en nog komende jaren in Tanzania bij
het herplanten van bomen op de Gombe
heuvels. En naast dit mooie project de
aandacht middels hun spaarprogramma, de
webshop en andere media-aandacht!
Mijnheer Beets voor zijn steun aan het
Chimp Eden chimpansee opvangcentrum in
Zuid-Afrika welke zeker in het Corona jaar
ontzettend hard nodig was.
Stichting Wildlife voor hun steun aan de
educatie en voorlichtingsprogramma’s in
Senegal.
Otterfonds voor hun steun aan het
chimpansee beschermingsprogramma in
Senegal.

Naast de enthousiaste vrijwilligers die het Jane Goodall
Instituut draaiende houden zijn wij ook onze geweldige
samenwerkingspartners ontzettend dankbaar voor hun
steun! Zij vergroten het bereik van Jane’s boodschap in
Nederland en versterken ons als organisatie.
Jane Goodall
Goodall Instituut
Instituut Nederland
Nederland -- Jaarverslag
Jaarverslag 2020
2020
Jane

Susanne Hovinga Stichting voor hun
steun aan het promotiefilmpje voor het
Roots & Shoots jongerenprogramma in
Nederland waarmee wij enthousiaste
nieuwe jongeren hebben kunnen
werven.
Mijnheer Rijsdijk voor zijn spontane
steun in tijden van Corona nood welke
ontzettend nodig was.
Utrechtse Biologen vereniging voor
alweer een mooie fondsenwervende
actie dit jaar met een super donatie
bedrag!
Ouwehands Dierenpark voor hun
samenwerking in de Roots & Shoots
winactie. We houden een gezamenlijk
event in het verschiet, hopelijk in 2021
wanneer de bonobo’s in hun mooie
nieuwe verblijf zijn aangekomen.
Kroon op het werk, voor de tijd,
input en het ter beschikking stelling
van materialen voor onze marketing
en pr-activiteiten. In speciaal Robert
Kroon zelf die met zijn enorme energie
ons iedere maand weer motiveert tot
nieuwe stappen.

Waste2Wear, Logonet en Repeltec voor
hun ranger uniformen en shirts. Waste2Wear
produceert de stoffen van gerecyclede plastic
flessen, Logonet ontwierp de kleding specifiek
voor het gebruiksgemak van de rangers en
Repeltec maakte ze muggen werend!

L’eau, voor zijn reclamebureau
tijd, informatie en hulp op diverse
onderdelen voor Jane Goodall en
het Roots & Shoots programma. Hun
combinatie van gedragspsychologie,
strategie en creatie brengt overtuigende
resultaten!

Prins Bernard Cultuur fonds voor hun steun
aan de ontwikkeling van het Roots & Shoots
jongerenprogramma in Nederland. Met
hun steun konden wij honderden jongeren
inspireren in actie te komen en een verschil te
maken voor mens, dier en natuur.

Clipit, voor zijn media monitoring tool,
welke zij ons geheel gratis aanbieden,
en de hulp en ondersteuning die wij
nodig hebben om onze media data te
meten en zo strategisch te verbeteren.
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Studio Lookout voor hun hulp om
Roots en Shoots als verhaal te vertalen
naar een sterk merk en het creëren
van de betekenisvolle designs en hulp
daarbij. Zij hebben Roots & Shoots
krachtiger weten neer te zetten en
onze doelgroep weten aan te spreken.
Letterdesk voor hun hulp bij
mailingen, campagnes en dit
jaarverslag. Deze twee enthousiaste
dames van het tekstbureau maken
onze moeilijke rapportages leesbaar en
schrijven heldere teksten.
Ooha Media voor het gratis plaatsen
van billboards langs de snelwegen op
hun reclamemasten.
Werker notariaat voor het kosteloos inzetten van hun ervaren professionals
gespecialiseerd in familie- en erfrecht. Zij zijn betrokken, leven zich in en
luisteren naar onze specifieke wensen, zo geven zij ons een advies op maat
en helpen ons nalatenschappen af te handelen.
Allsafe voor weer een jaar gratis opslag voor al Jane Goodall Nederlands
spullen en merchandise.
Moyee koffie voor het kunnen drinken van koffie met een positieve impact.
Moyee coffee streeft ernaar om balans in de koffieketen te herstellen en
samen maakten wij zo al koffiedrinkend het verschil voor onze planeet.
National Geographic en Disney voor de continue samenwerking, de
verbintenis tussen National Geographic en Jane Goodall gaat terug naar het
moment dat National Geographic Jane’s onderzoek financierde in de jaren
70. Nog steeds werken wij samen: zo verzorgde National Geographic en
Disney samen met het Jane Goodall Instituut mooie communicatie rondom
Earth Day en de premiere van Jane’s film The Hope.
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Impact
Wereldwijd
Het Jane Goodall Instituut heeft wereldwijd 34 kantoren en
is wereldwijd actief. Deze kantoren komen ééns per 2 jaar
samen, dit jaar vanwege de coronapandemie online. Zo
konden we toch met Jane en meer dan 55 nationaliteiten
van 6 continenten werken aan een positieve toekomst
voor mens, dier en natuur op onze enige aarde.
Jane Goodall’s Roots & Shoots jongerenprogramma is actief
in meer dan 65 landen, en heeft wereldwijd al meer dan 5.800
Roots & Shoots projecten geregistreerd.
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60 jaar wetenschappelijk onderzoek naar
chimpansees
Op 14 juli 2020 was het precies 60 jaar geleden dat Jane haar eerste stap zette
in Gombe, Tanzania. In opdracht van Louis Leakey begon Jane hier chimpansees in
het wild te bestuderen. Jane’s onderzoek veranderde voorgoed hoe wij over dieren
denken. Zestig jaar later loopt dit onderzoek nog steeds, daarmee is het onderzoek
in Gombe het langst lopende primatenonderzoek ter wereld!
Het onderzoek in Gombe heeft niet alleen het denken over chimpansees veranderd.
Een hele generatie wetenschappers is door het onderzoek beïnvloed, net als ons
denken over de menselijke evolutie en onze relatie met het hele dierenrijk. Bovendien heeft Jane hiermee eigenhandig het uitsterven van chimpansees op de kaart
gezet. Zonder Jane waren er misschien wel helemaal geen chimpansees er meer
geweest.
Chimpansees maken en gebruiken gereedschap: Jane’s ontdekking wordt nog
altijd gezien als een van de grootste wetenschappelijke bijdrages van de 20e eeuw.
Chimpansee families geobserveerd: De gedetailleerde observaties van 60 jaar afstammelingen van de G- en F-familiestammen en andere studies hebben een schat
aan kennis opgeleverd, onder andere over de band tussen chimpanseemoeders en
hun kinderen, ecologie, cultuur, gezondheid, altruïsme, emotionaliteit en intelligentie.
Oplossingen voor natuurbehoud: De inzichten van Jane en het Jane Goodall Instituut vanuit Gombe hebben een enorme invloed gehad op de hedendaagse kennis
van natuurbehoud (zowel bedreigingen als oplossingen) en methodologie.
Wetenschappelijke bevindingen: Sinds 1960 zijn er meer dan 300 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd door Gombe onderzoekers. Bijna 50 onderzoekers hebben hun PhD gehaald met hun onderzoek in Gombe. Meer dan 250 onderzoekers
hebben studies uitgevoerd in Gombe, waaronder veel Tanzanianen. Sinds 1960 is
het aantal vrouwen in werk en onderzoek sterk gegroeid.
Samen met de lokale bevolking: De inspanningen van het Jane Goodall Instituut
op het gebied van wetenschap en gemeenschapsgericht natuurbehoud maken Gombe een van de belangrijkste voorbeelden ter wereld wat betreft samenwerking tussen
menselijke gemeenschappen in het kader van natuurbescherming. Jane was een
van de eersten die inzag dat de natuur niet beschermd kan worden zonder dat de
lokale bevolking in hun eigen levensonderhoud kan voorzien.
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Het Jane Goodall Instituut plant 3 miljoen bomen in
samenwerking met One Tree Planted
Ter ere van Gombe60 jaar, plant Jane Goodall 3 miljoen bomen in Oeganda. Dit
wordt gedaan in samenwerking met One Tree Planted. Het planten van bomen is
niet alleen goed voor de vele dieren in de bossen, maar ook om klimaatverandering
tegen te gaan.
Daarnaast worden 3.500 huishoudens voorzien in duurzaam levensonderhoud:
Zuinige kachels, verbeterde landbouwpraktijken en microkredietprogramma’s zullen
huishoudens ondersteunen.

Roots & Shoots 29 jaar
Op 19 februari bestond Roots & Shoots precies 29 jaar! In Tanzania, het land
waar Jane Goodall in 1991 Roots & Shoots oprichtte, werd dit door duizenden Roots & Shoots aanhangers over het hele land gevierd met verschillende
soorten activiteiten. Zoals de ‘Chimpanzee Movements’ waarmee maar liefst
600.000 studenten en 84.000 ouders worden bereikt met informatie over de
beschermde status van de chimpansee en hun leefgebieden.
Inmiddels is Roots & Shoots niet alleen groot in Tanzania, maar over de hele
wereld! En ook in andere landen werd dit 29 jarige bestaan gevierd. Zo werden
er in Burundi maar liefst 14.000 bomen geplant waarbij geen plastic meer wordt
gebruikt!

Jane in COVID-19-jaar 2020
Ondanks dat Jane Goodall sinds de uitbraak van het coronavirus in haar huis
in Bournemouth verblijft, is zij onverminderd druk om haar boodschap te verkondigen aan mensen over de hele wereld.
Ondanks haar 86 jaar, is zij actiever en drukker dan ooit. Volgens Jane geeft de
post-COVID-19 samenleving ons een kans om de verhouding tussen mens en
natuur anders aan te pakken.
Hieronder een kleine greep uit de activiteiten waar Jane Goodall in 2020 mee bezig
is geweest buiten Nederland. Hiernaast gaf ze interviews o.a. voor The Guardian,
NOWTHIS news, Channel4 , New York Times, NewScientist en gaf ze een TED talk.
Ze sprak op verschillende online evenementen zoals bij het Europees Parlement
en tijdens een webinar van AimHi. En ze sprak ontelbare boodschappen in voor de
wereld.
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We moeten bestaande bossen
beschermen en het land rondom de
bossen herstellen. Waar zaden en wortels
in de grond kunnen
ontkiemen zal een geweldig
ecosysteem ontstaan.
– dr Jane Goodall
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Jane Goodall spreekt bij World Economic Forum

Jane start Hopecast

Dr. Jane Goodall sprak tijdens het World Economic Forum in Davos. Hier pleitte
zij voor een individuele benadering van bomen om onze houding op een positieve
manier te veranderen.

Op de valreep in 2020 op 30 december, startte Jane met haar Hopecast serie en
was de eerste aflevering van de hopecast te beluisteren. De podcastserie, die vol
met hoop zit zodat we er in 2021 weer tegenaan kunnen, zal een fascinerende reeks
gasten bevatten met Jane Goodall als gastvrouw. Ook zijn de gasten die komen erg
verschillend, maar toch hebben ze allemaal één overkoepelend doel: Om van deze
wereld een betere plek te maken.

In de jaren 60 veranderde Jane Goodall onze kijk op chimpansees door ze op een
individuele manier te benaderen en namen te geven in plaats van nummers. Volgens
Jane is dit een manier om ook bomen op een andere manier te benaderen.“If we
have a tree in our name, we want that tree to live.”- dr Jane Goodall
Bij het World Economic Forum komen jaarlijks wereldleiders en CEO’s van grote
bedrijven bij elkaar om afspraken te maken om over internationale vraagstukken.
Eén van de uitkomsten is het “one trillion trees” initiatief, wat zich in moet zetten om
wereldwijde bossen te herstellen en aan te planten. Jane Goodall heeft hierbij beloofd om met het Jane Goodall Instituut wereldwijd 5 miljoen bomen te planten in de
aankomende jaren.

Er zijn veel verklaringen voor het woord hoop, wat betekent hoop voor Jane Goodall?
Voor een vrouw die de kansen om de wereld te veranderen trotseerde, heeft Jane
een leven geleid dat wordt voortgestuwd door hoop. Maar het is niet genoeg om te
verwachten dat er iets gebeurt, of ernaar te verlangen. Je moet vertrouwen hebben
in de toekomst, actie ondernemen en vertrouwen hebben - vertrouwen in jezelf en in
anderen. Dat is waar de Jane Goodall Hopecast om draait. Na een werkelijk onvoorstelbaar 2020, dat is waar we 2021 over willen maken.

Jane spreekt 10 kinderboeken in
Jane sprak 10 kinderboeken in als luisterboek. Elke week kies Jane Goodall
een boek uit haar eigen boekenkast in Bournemouth, Engeland. Kijk en luister
mee naar Jane Goodall die uit haar eigen boeken voorleest! Ze hoopt hiermee over
te brengen hoe deze coronacrisis ons laat zien hoe belangrijk het is om in harmonie
te leven met de natuur.
Ze sprak overigens ook haar boek ‘In the Shadow of Man’ in als luisterboek voor
volwassenen. En schreef een kinderboek over pangolins voor een Chinees publiek.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Baby Covid
Baby chimpansee Covid gered
Een van onze nieuwkomer op het Tchimpounga opvangcentrum is baby chimp Covid. Ondanks dat rangers dagelijks aan
het werk zijn om stropen op te sporen en valstrikken te verwijderen, blijft het een grote uitdaging de toenemende illegale
handel in wilde dieren te stoppen.
Baby chimpansee Covid werd op 12 september 2020 gered uit
een privéwoning in de stad Pointe Noire. Hoe hij terechtkwam in
de handen van de eigenaar is onbekend. In samenwerking met
een lokale partner hebben dr. Rebeca Atencia en haar team de
jonge chimp geconfisqueerd en meegenomen naar het Tchimpounga opvangcentrum. Gelukkig was de kleine chimpansee,
naast gemakkelijk te behandelen filariasis, in goede gezondheid.
Bij zijn vondst toonde hij wel angstig gedrag gerelateerd aan een
psychologische trauma, maar bij het opvangcentrum zijn de verzorgers gespecialiseerd in het verzorgen en kalmeren van getraumatiseerde chimpansees. Door de steun van de verzorgers voelde
Covid zich snel beter en op zijn gemak.
Covid is ter adoptie om chimpansees als hij te kunnen blijven
redden en verzorgen.
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Organisatie
& Bestuur
Organisatie
Het Jane Goodall Instituut Nederland maakt deel uit van een wereldwijde organisatie met 34 Jane Goodall kantoren, tientallen projecten in Afrika en meer dan 5.800
Roots & Shoots projecten.

Werknemers
De Nederlandse organisatie bestaat uit een country manager, marketing
communicatie medewerker, een bestuur en vrijwilligers. De Marketing communicatie
manager, Fien Lindelauff, had in 2020 een dienstverband van 16 en later 24 uur en
is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie. De country manager, Linda
van Hage, had in 2020 een dienstverband op basis van 36 uur per week en is
verantwoordelijk voor het management van de organisatie.

Fotograaf Paul Bellaart

Bestuur

Sinds

Titel

Ad Jan Brouwer

jan-17

Voorzitter

Liesbeth Rutgers

feb-19

Penningmeester

Ellen Hendrix

mei-19

Secretaris

Susanne Keulaerds

aug-17

Lid

Hoofdactiviteit Directeur MedischVitaal bij ascender

jul-19

Lid

Hoofdactiviteit Directeur en mede-eigenaar van
IndiaConnected BV
Nevenactiviteiten Freelance journalist, dagvoorzitter
& facilitator
Bestuurslid Stichting Drinkable Rivers

Vrijwilligers
Samen met een groep van 68 enthousiaste vrijwilligers zorgen zij daarnaast ook voor
het contact met projectmanagers in Afrika, de uitrol van het Roots & Shoots programma in Nederland en diverse evenementen waaraan wij deelnemen of organiseren.

Maarten van der
Schaaf
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Hoofd- en nevenactiviteiten
Hoofdactiviteit Partner bij Orenda Company VOF,
Den Haag
Nevenactiviteiten Voorzitter VvE Koninginnegracht
94-94F, Den Haag
Lid kascommissie Haagsche Golf & Country Club,
Wassenaar
Hoofdactiviteit Directeur eigenaar Triple-R
Investment
Nevenactiviteiten Lid Visitatiecommissie St
Pensioenfonds Yara Nederland
Lid Raad van Toezicht St Pensioenfonds Wolters
Kluwer Nederland
Docent Financieel Management VU, opleiding PAO
Filantropie
Lid Raad van Toezicht St Burgerweeshuis
Bestuurslid Philips Foundation
Hoofdactiviteit Hoofd Marketing, Communicatie
& Fondsenwerving bij Geldersch Landschap &
Kasteelen.
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Jaarrekening 2020
Toelichting behorende bij verkorte
jaarrekening 2020
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de
kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het
doel waarvoor fondsen bijeengebracht werden. Specifiek is deze
verkorte versie opgesteld voor externe doeleinden en publicatie.

Verslaggeving periode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva
en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd
met een jaarlijkse lineaire afschrijving op basis van de verwachte economische
levensduur. Het afschrijvingspercentage voor inventaris 20%.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, eventueel onder aftrek
van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in
het economisch verkeer. Het gaat daarbij om diensten en producten die het Jane
Goodall Instituut ook zou hebben moeten inkopen indien zij deze niet in natura
zou hebben ontvangen. Algemene charity kortingen worden niet gezien als giften
in natura. Het verwerken van de giften in natura heeft geen effect op het resultaat
en het vermogen, maar alleen een volume-effect op de baten en lasten. De baten
worden verantwoord onder de baten uit eigen fondsenwerving, de lasten worden
verantwoord onder de kostenposten waaronder zij normaliter ook zouden worden
meegerekend.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, schulden en overige te betalen posten. Financiële
instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt voor reële waarde. Na de
eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd voor de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode. Aangezien van kortlopende financiële instrumenten de reële waarde nauwelijks afwijkt van de nominale
waarde, wordt hiervoor de nominale waarde gehanteerd.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.
Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020
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Verkorte Jaarrekening I 2020
Balans
Activa

31-12-2020

31-12-2019

Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur

-

228
-

228

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen overlopende activa
Debiteuren
Liquide middelen

4.754
3.961

-

-

18.165

96.225

257.714

Totaal activa
Passiva

100.215

280.633

€ 100.215

€ 280.862

31-12-2020

31-12-2019

Continuïteitsreserve

47.500

47.500

Bestemmingsreserve algemeen

18.466-

71.475

Bestemmingsreserve fondsen

66.523

141.970
95.557

260.945

Overlopende passiva en kortlopende schuld
Crediteuren

-

16.023

Loonheffing

3.081

1.379

Diverse posten

1.578

2.515

Totaal passiva

Jane Goodall Instituut Nederland - Jaarverslag 2020

4.659

19.917

€ 100.215

€ 280.862
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Toelichting op de staat van
Baten en Lasten
Baten en lasten

Exploitatie 2020

Begroting 2020

Jaarrekening 2019

Particulieren

85.825

68.750

148.196

Bedrijfsleven

64.442

50.000

45.455

Fondsen

13.200

25.000

-

Nalatenschappen

10.000

-

36.500

Acties derden

5.602

5.000

1.604

Evenmenten

5.564

-

90.008

Overige Baten

9.538

5.000

15.450

194.172

153.750

337.212

Afrika projecten

273.378

232.517

117.061

Roots & Shoots Nederland

37.805

16.500

29.670

Besteed aan doelstelling

311.183

249.071

146.731

Wervingkosten

29.070

28.875

51.992

Beheer & Administratie

19.327

16.500

29.670

359.581

294.446

228.393

140.696-

108.819

Baten

Totale baten
Lasten

Totale lasten
Rentebaten

Saldo Baten en Lasten
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165.389-
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Toelichting Balans

Bestemmingsreserves

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient ter dekking van de financiële risico’s op de korte termijn
met als doel het waarborgen dat Jane Goodall Instituut Nederland haar activiteiten in
de toekomst kan blijven voortzetten. Richtlijn reserves Goede Doelen: De maximaal
toegestane continuïteitsreserve bedraagt anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de
werkorganisatie.
De omvang van de continuïteitsreserve blijft onveranderd op €47.500, dit is 57% van
de kosten van de werkorganisatie. Door de gestegen personeelslasten is de dekking
gedaald van 84% in 2019 naar 57% in 2020.

Toevoeging

Onttrekking

Saldo
31-12-2020

Continuïteitsreserve

47.500

-

-

47.500

Bestemmingreserve
Algemeen

71.475

37.776

52.046

18.466-

2.937

Opvangcentrum
Ngamba Island

29.822

14.300

24.869

19.253

€ 83.044

Opvangcentrum
Tchimpounga

46.735

15.239

22.773

39.201

-

784

-

784

Opvangcentrum
Chimp Eden

11.525

26.075

37.525

75

Kibale Snare Removal
Team

5.578

-

5.578

-

Boomplantingen

428

26

-

454

Combe, Tanzania

7.508

450

6.888

1.070

Senegal Conservation
Camp; Educatie

11.048

11.000

17.000

5.048

Greenchoice Tanzania
Boomplant

22.840

59.421

89.778

-

Burundi Bosplanting

6.488

638

6.488

638

Reserve

Personeel

69.805

Huisvesting

4.644

Kantoor en algemeen

5.410

Kosten werving baten

Totaal

Het verloop van de reserves was als volgt:

Saldo
31-12-2019

Kosten werkorganisatie

Afschrijving en rente

Reserves worden gevormd bij de bestemming van het resultaat. Bij de bestemming
van het resultaat kunnen tevens bestemmingsreserves worden gevormd dan wel
bestaande bestemmingsreserves worden gemuteerd. De mutaties kunnen toevoegingen of onttrekkingen zijn. Zo kan bij de resultaatbestemming door toevoeging een
bestemmingsreserve worden gevormd voor toekomstige uitgaven of lasten. Van het
resultaat €165.389 negatief over 2020 komt € 75.448 ten laste van de reserves van
specifieke projecten en € 89.941 van de algemene reserves. De bestemmingsreserve algemeen vertoont een negatief saldo als gevolg van de voorfinanciering van het
Roots & Shoots programma Nederland.

249

Tchimpounga park
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Toelichting Baten en Lasten
Het jaar 2020 is voor iedereen anders verlopen dan gedacht. Door de beperkende
maatregelen rondom COVID-19 werd de opening van het Bonobo verblijf in Ouwehands dierenpark, waar Jane aanwezig zou zijn, tot nader order uitgesteld. Ook
andere activiteiten werden afgezegd of in een andere -online- omgeving opgezet.
Ondanks de beperkingen is 2020 zijn de baten boven (aangepaste) begroting uitgekomen, mede dankzij major donors die onder andere COVID-19 gerelateerde noodsteun hebben gegeven. Ook waren wij verheugd dat onze partner Greenchoice een
extra donatie heeft gedaan ter ondersteuning van het team in Tanzania.
Jane Goodall Instituut Nederland is geen CBF keurmerkhouder maar volgt wel het
advies om onder het maximum percentage van 25% voor kosten fondsenwerving te
blijven.

Een overzicht van onze doelstellingen;
Een belangrijk deel van de baten in 2019 werden tijdens het bezoek van Jane
Goodall in december gerealiseerd. Deze baten alsmede nog een aantal lopende
projecten uit 2018 werden in het afgelopen jaar besteed. Dankzij de bijdragen van
donateurs konden wij 10 programma’s steunen en kregen we extra middelen om
COVID-19 noodhulp in Tanzania te bieden. Een aantal projecten lichten we hier toe.
Chimpansee Opvangcentrum Ngamba Island
Sinds 2000 wordt Ngamba Island via een chimpansee adoptieprogramma ondersteund. Deze bestemmingsreserve wordt gevormd door chimpansee-adopties en
donaties van derden. De donaties worden gebruikt ter ondersteuning van het lopende programma. Aan de opvang in Uganda werd €24.869 besteed.
Chimpansee Rehabilitatie Centrum Tchimpounga
Sinds 2007 wordt Tchimpounga via een chimpansee adoptieprogramma ondersteund
waaraan wij in 2020 bijna €23.000 konden overmaken. Daarnaast is bij onze donateurs geld opgehaald voor andere ondersteunende projecten in het Tchimpounga
National Park, dit zal in de loop van 2021 worden besteed.
Chimp Eden
Sinds augustus 2014 steunt het Jane Goodall Instituut Nederland het Chimp Eden
opangcentrum van het Jane Goodall Instituut Zuid-Afrika. Een opvang voor geredde
chimpansees in Nelspruit. Dankzij een aantal mooie donaties hebben we in 2020
weer een mooie bijdrage kunnen leveren van €37.525.
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Tanzania Chimp and Chimp habitat protection with Roots & Shoots and
education support
Sinds 2019 steunt Jane Goodall Instituut Nederland in het kader van het Tacare
project in Tanzania twee Roots &Shoots jongerenprojecten. Met deze twee projecten
is dit jaar ruim €15.000 aangewend voor de bescherming van chimpansee leefgebieden middels aanplanting van bomen en bescherming van chimpansees in het wild, in
samenwerking met het Roots & Shoots programma aldaar. Hiermee is weer een deel
van de leefomgeving van de chimpansee veiliggesteld en de jeugd bewust gemaakt
van het belang van bescherming van de natuur en de bescherming van chimpansees
in het wild. Door lokale bevolking te informeren over het belang van de bescherming
en hun rol hierbij wordt bewustwording gecreëerd. Daarnaast werd, samen met
Greenchoice, bijgedragen aan de aankoop van een auto wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert voor het team ter plekke.
Greenchoice Boomaanplanting in West Tanzania
De samenwerking met Greenchoice is vorig jaar met nog 5 jaar verlengd. In 2019 en
2020 zijn 667.968 miljoen bomen gepland in chimpansee leefgebieden in het westen van Tanzania. Het bijzondere van het project is ten eerste de samenwerking met
energieleverancier Greenchoice die hen in staat stelt CO2 compensatie te realiseren
en ten tweede de samenwerking met de lokale bevolking. Bij 135 scholen worden
onder begeleiding van experts ‘tree nurseries’ gerealiseerd waarvoor de schoolkinderen daarna zelf de verantwoordelijkheid dragen. Door tegelijkertijd een Roots &
Shoots programma uit te voeren wordt het bewustzijn voor een florerende natuur
bij de kinderen vergroot. Dit leidt tot eigenaarschap van het planten van de bomen
bij de kinderen en hun ouders. Als de boompjes voldoende groot zijn worden deze
samen met ouders en lokale leefgemeenschappen geplant. Daarnaast is samen met
Greenchoice een auto aangeschaft voor het team in Tanzania. In 2020 werd vanuit
de exploitatie € 89.778 besteed.
Roots & Shoots Nederland
Dankzij de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Suzanne Hovingastichting konden wij de toolkit voor het Roots & Shoots programma vernieuwen. We
hebben veel nieuwe vrijwilligers getraind hoe de toolkit in te zetten voor diverse programma’s. Ook zijn er door circa 145 jongeren diverse projecten opgezet. Ondanks
uitstel van het event met Ouwehands dierenpark hebben wij toch gezamenlijke een
Roots & Shoots actie opgezet.
Kantoor en verkoop en overige kosten
De kosten gerelateerd aan de bedrijfsvoering waren iets hoger dan begroot. In 2020
is besloten de administratie gedeeltelijk uit te besteden aan een administratiekantoor,
zijn de verzekeringskosten toegenomen en is er geïnvesteerd in de opzet en layout
van het jaarverslag.
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Kostenverdeelstaat

Doelstellingen

Werving baten

Beheer &
Administratie

Totaal
2020

Begroting
2020

Realisatie 2019

Afrika Projecten

R&S NL

Marketing &
communicatie

Doelbesteding

250481

12.463

-

-

262.944

211.946

79.974

Personeelslasten

17.451

17.451

20.941

13.961

69.805

60.000

44.838

Kantoorlasten

2.288

1.830

3.203

1.830

9.151

6.000

8.210

Verkoopkosten

842

4.208

1.683

1.683

8.415

3.500

92.340

2.316

1.853

3.243

1.853

9.266

13.000

2.733

€ 273.378

€ 37.805

€ 29.070

€ 19.327

€ 359.581

€ 294.446

€ 228.095

Overig

Totaal
Kosten verdeelstaat

Personeelskosten 2020

In de kosten verdeelstaat worden alle kosten verdeeld over de rubrieken in de Staat
van Baten en Lasten.

In 2020 waren twee medewerkers in dienst. De countrymanager met een dienstverband van 36 uur en de marketing & communicatie medewerker met een dienstverband van eerst 16 en later 24 uur.

Tijdens het bezoek van Jane in december 2019 hebben wij vele donaties ontvangen,
deze hebben wij vrijwel alle geheel besteed in het afgelopen jaar waardoor wij 160%
van de baten hebben besteed aan de doelstelling. De kosten voor fondsenwerving
waren onveranderd 15% van de baten. De kosten voor beheer en administratie bedroegen 5% van de totale lasten in 2020.
2020

2019

Besteed aan doelstellingen t.o.v. baten

160%

44%

Besteed aan doelstelling t.o.v. lasten

87%

64%

Kosten fondsenwerving t.o.v. baten

15%

15%

Kosten beheer en administratie t.o.v.
lasten

5%

13%

De gewenste verhouding in percentages voor de komend jaren 2021-2023, de duur
van het huidige beleidsplan zijn: 15% fondsenwerving 10% beheer en administratie
75% doelstelling.
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Een overzicht van de totale personeelskosten:
Brutosalaris

34.296

Vakantiegeld

2.745

Sv lasten (wg deel)

7.120

Pensioenlasten (wg deel)

Totaal

0

€ 44.161

Het bestuur stelt de hoogte van de beloning van de countrymanager vast. Het beleid
wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in april 2020
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning neemt
Het Jane Goodall Instituut Nederland (JGI) de Regeling beloning directeuren van
goededoelenorganisaties in acht (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling
geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen Dit
leidt bij de functie countrymanager tot een zogenaamde BSD-score van 255 punten.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen en de werkgeversbijdrage bleven voor de countrymanager Linda van Hage binnen het in de regeling opgenomen
maximumbedrag van € 70.391 per jaar (BSD score <280)
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Bedankt!
Met jouw steun hebben wij het verschil
gemaakt in 2020. Ook in 2021 kun jij
het verschil maken!
Bekijk de verschillende mogelijkheden om het
Jane Goodall Instituut te steunen.

Steun nu

Beeld en Disclaimers
Het Jane Goodall Instituut onderschrijft het hanteren van, het omgaan met of de nabijheid begeven van chimpansees of andere dieren in het wild niet.
De geredde chimpansees die in dit rapport worden getoond, worden verzorgd door getrainde professionals in de opvangcentra van JGI. De verrijkingen die in dit rapport wordtenafgebeeld, zijn belangrijk
voor het leven van dieren in gevangenschap en is niet alleen niet-invasief maar ook gunstig voor hen.
De historische afbeeldingen in dit rapport kunnen niet buiten de oorspronkelijke context worden geknipt of getoond.
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