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Een oproep tot
hoop
Hoop is aanstekelijk. Hoop ontkent niet alle moeilijkheden en alle mogelijke gevaren, maar
laat zich daar niet door tegenhouden. Mijn eigen onwaarschijnlijke reis zou zeker niet
mogelijk zijn geweest als ik geen hoop had gehad. Jouw acties inspireren anderen en zal ze
aanmoedigen ook actie te ondernemen.
Jonge mensen geven mij hoop. Overal waar ik kom, willen energieke jonge mensen me laten
zien wat ze hebben bereikt en wat ze doen voor een betere wereld. Als ze de problemen eenmaal
begrijpen en als we het hun mogelijk maken om actie te ondernemen, willen ze bijna altijd helpen.
En hun energie, enthousiasme en creativiteit kennen geen grenzen.
Ik geloof oprecht dat we het tij kunnen keren. Maar, we moeten NU handelen. We moeten allemaal
doen wat we kunnen om te helpen bij het herstel van de schade die we hebben aangericht, en ons
steentje bijdragen om het verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering te vertragen.
De natuur is ontzettend veerkrachtig. De natuur wacht om samen met ons zichzelf weer te
herstellen. Als we zowel dieren, natuur én mensen helpen, worden de mensen onze partners in
natuurbescherming.
We zijn dankbaar voor elke vorm van steun die we krijgen.

Jane Goodall
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Bellaart, P. (2019). Jane Goodall [Foto]
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“Elk individu doet ertoe.
Elk individu heeft zijn
of haar eigen roeping.
Elk individu kan het
verschil maken.”
− DR. JANE GOODALL
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National Geographic (z.d.). Dr. Jane Goodall met chimpansee [Foto]
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2021 is het jaar waarin we wereldwijd 30 jaar Roots & Shoots mochten vieren. Dit
jongerenprogramma begon aan Jane Goodall’s voordeur in Tanzania, waar een groepje studenten
haar vertelden dat ze zich machteloos voelden bij het zien van alle (milieu)problemen. Jane
moedigde hen aan om aan de slag te gaan, hun stemmen en ideeën te gebruiken, issues te adresseren
en vooruitgang te boeken. Dertig jaar later is Roots & Shoots een volwaardig programma dat
honderdduizenden jongeren wereldwijd heeft geïnspireerd en aangemoedigd om zich in te zetten
voor een betere wereld. Dit feestelijke moment hebben we aangegrepen om de Roots & Shoots
strategie in Nederland aan te scherpen om nog meer jongeren te bereiken. Hierbij hebben we steun
gekregen van Accenture, dat hier vrijwillig strategen voor beschikbaar heeft gesteld. In 2022 gaan we
die nieuwe strategie uitrollen.
In 2021 reisden er als gevolg van de pandemie veel minder toeristen naar Afrika, waardoor de
chimpansee opvangcentra veel minder bezoekers mochten verwelkomen en dus minder inkomsten
binnenkregen. Ondertussen ging de zorg voor de chimpansees in de opvang natuurlijk wel door.
Ook de bescherming van chimpansees in het wild door onze anti-stroperij teams bleven hard nodig.
Dankzij de waanzinnige commitment van onze Afrikaanse collega’s, die soms maanden niet naar
huis konden en voortdurend extra beschermingsmaatregelen moesten nemen tegen de verspreiding
van Covid-19 onder elkaar en onder chimpansees, en de extra steun van onze donoren hebben we
hun belangrijke werk kunnen blijven steunen.
Als gevolg van de pandemie kon Jane Nederland helaas niet bezoeken in 2021, maar die
tegenvaller leidde ook tot een nieuw initiatief. Ondernemer Mikkel Hofstee, die Jane ontmoette
bij haar vorige bezoek aan Nederland, initieerde en organiseerde de 10-weken durende online
collegereeks ‘Ken Uzelf’ met tien sprekers, waaronder Jane. De opbrengst van dit initiatief is volledig
ten goede gekomen aan de projecten van onze stichting.
Op organisatorisch vlak veranderde er veel afgelopen jaar. Na 5 jaar vertrok Linda van
Hage bij het Jane Goodall Instituut Nederland. Het bestuur is haar dankbaar voor haar enorme
betrokkenheid en haar tomeloze inzet. Ondertussen hebben we een aantal veranderingen
doorgevoerd: we hebben een nieuwe merkstrategie en een nieuwe website gelanceerd. Ook
hebben we in 2021 het CBF-keurmerk gekregen, waarmee we laten we zien dat we daadwerkelijk
bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro die we van donateurs ontvangen,
verantwoording afleggen en ons onafhankelijk laten keuren.

Voorwoord
Bij het schrijven van dit voorwoord voel ik dankbaarheid en trots. Dankbaarheid voor alle
steun die we hebben gekregen: tijd en creativiteit van vrijwilligers, financiële steun van
donoren, diepe betrokkenheid die zich uitte in de vorm van ontvangen legaten, denkkracht
van organisaties en nog veel meer. Ook ben ik dankbaar voor het fysieke gestel van Jane,
onze founding mother, die zich in dit tweede Covid19-jaar onvermoeibaar heeft ingezet
om haar boodschap online uit te dragen. En ik ben trots op de resultaten die we samen
hebben bereikt.
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Ik wens iedereen heel veel plezier met het lezen van dit jaarverslag en ook spreek ik de wens uit om
— in gedachte van SDG17 — als mens, als vrijwilliger of als business leader samen de harmonie van
de natuur en de mens te herstellen en samen te bouwen aan een duurzamere wereld.
AdJan Brouwer,
Voorzitter
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Doelstellingen
Visie

Missie

Een gezonde planeet waarin mens en dier in
harmonie leven met hun omgeving en ieder
individu het verschil maakt.

Het Jane Goodall Instituut zet zich in voor
de duurzame bescherming van chimpansees
en hun leefgebieden.
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The Jane Goodall Institute (z.d.). Chimpansee met jong [Foto]
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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.

9

Meerjarenbeleid

WIJ ZETTEN ONS IN VOOR

Een betere wereld
Het Jane Goodall Instituut steunt projecten in Afrika die gericht zijn op de bescherming van
chimpansees en hun leefgebieden. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de
lokale bevolking in Afrika die deze projecten actief ondersteunt en deze op termijn zelfstandig kan
dragen. Daarnaast stimuleren en faciliteren we jongeren in Nederland om zich in te zetten voor een
betere wereld via het Roots & Shoots programma.
Ons hoofddoel is om chimpansees en hun leefgebieden te beschermen in samenwerking met
de lokale bevolking en jongeren te inspireren en in staat stellen om bij te dragen aan een
betere wereld, met bijbehorende impactdoelen en meetindicatoren in onderstaande tabel.
WIJ BRENGEN SAMEN

Ambities dichterbij
In 2021 hebben we mooie stappen gemaakt om onze ambities voor 2023, zoals vastgelegd in het
beleidsplan 2020 - 2023, dichterbij te brengen. Zo hebben we sleutelprojecten in Afrika gedefinieerd
die we de komende jaren zullen ondersteunen. Ook hebben we een start gemaakt met het aanscherpen
van de strategie van Roots & Shoots die in 2022 uitgerold zal worden.
Onze ambitie is om meer projecten te steunen, meer chimpansees te helpen en nog meer jongeren
te mobiliseren. Daarom hebben we een flinke stap gezet om te groeien als fondsenwervende
organisatie. We hebben meer structuur aangebracht in de fondsenwerving en zijn erin geslaagd
om meer fondsenwervende expertise aan de organisatie koppelen. Wat betreft communicatie
en marketingaanpak zijn er in 2021 twee belangrijke stappen voorwaarts gemaakt. Zo is er een
merkstrategie gelanceerd, waardoor focus makkelijker wordt en de aanpak duidelijker is neergezet.
Tevens is in oktober onze nieuwe website gelanceerd. Die is meer gericht op interactie en
betrokkenheid en aangepast aan de nieuwe huisstijl van de Jane Goodall Institute wereldwijd en een
nodige vernieuwing van ons Content Management Systeem.
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Turmo, F. (z.d.). Chimpansee Lucie en haar babychimp [Foto]
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Impactdoelen en
meetindicatoren
IMPACTDOELEN

MEETINDICATOREN

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 en 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

Wetenschappelijk 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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Projecten in kaart
The Jane Goodall Institute (2020). Opgavangen chimpansee in het gras, Ngamba Island [Foto]

ZUID-AFRIKA €19.000,-

Opvangcentrum ChimpEden
Voor de verzorging van 33 chimpansees.
Bijdrage aan het nieuwe ‘bakkie’ voor het voedselvervoer.
SENEGAL € 11.000,-

Project Dindefelo
Bescherming van en monitoring/onderzoek naar chimpansees.
REPUBLIEK CONGO € 17.000

Opvangcentrum Tchimpounga
Voor het opvangen en verzorgen van 160 chimpansees.

OEGANDA € 26.000,-

Opvangcentrum Ngamba Island
Voor het opvangen en verzorgen van 52 chimpansees.
Kibale Snare Removal Team
Voor het verwijderen van valstrikken en beschermen van chimpansees in Kibale National Park
door anti-stroperijteams.
CHIMP vet intervention
Voor de eerste hulp aan gewonde chimpansees in het wild door lokale dierenartsen.
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Agroforestry, werkgelegenheid en educatie van lokale bevolking.

DA

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO € 46.000,-

DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO

TANZANIA € 58.000,-

Greenchoice project
Bomen planten met de lokale bevolking voor de bescherming van het leefgebied van chimpansees
rondom Gombe National Park. Beschermen van chimpansees door vergroten van kennis door
educatie en informatievoorziening aan lokale gemeenschappen middels het Roots & Shoots
programma. Beschermen van het leefgebied van chimpansees door lokale gemeenschappen te
betrekken bij het herstel van bossen in de leefgebieden van chimpansees.

ZUID-AFRIKA
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Programma’s
The Jane Goodall Institute. (2019). Chimpansees met verzorger [Foto]

Bescherming van
chimpansees
Het Jane Goodall Instituut Nederland heeft zich tot doel gesteld om de bescherming
van chimpansees in het wild centraal te stellen in de programma’s die zij ondersteunen.
Hiermee voorkomen we dat chimpansees uiteindelijk terecht komen in de opvang, waarna
terugkeer in het wild nagenoeg onmogelijk is (al zoeken we daar nu ook een oplossing voor,
leer hier meer over in dit jaarverslag).
Naast het tegengaan van bedreigingen zoals het verlies van leefgebied en stroperij, beschermen we
ook actief door te patrouilleren in de natuurgebieden en vallen onklaar te maken en kampen van
stropers ontmantelen. Met de ogen en oren van onze Afrikaanse collega’s die patrouilleren in deze
gebieden kunnen chimpansees veiliger leven in hun natuurlijke omgeving.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute. (z,d). Chimpansee hangt in de boom [Foto]
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BESCHERMING VAN CHIMPANSEES

Dindefelo Nature Reserve, Senegal
De West-Afrikaanse chimpansee staat in de top 25 van meest bedreigde primaten. In
Senegal is de grootste bedreiging voor deze soort ontbossing, landbouw en mijnbouw. Er
leven minder dan 500 chimpansees in deze streek. Het Jane Goodall Instituut Nederland
ondersteunde in 2021 het Dindefelo Biological Station, een onderzoeksstation in het
afgelegen Dindefelo natuurreservaat in Zuid-Oost Senegal.

IN CIJFERS

5.311 km gelopen, 90 km per week
530 directe observaties van chimpansees.
12 camera’s bijgeplaatst
9.101 videos opgenomen: 1.473 van chimpansees

Hier monitoren en verzamelen we data over de distributie en de gedrags-ecologie van de WestAfrikaanse chimpansee. Ook monitoren we menselijke activiteiten die een bedreiging kunnen
vormen voor de omgeving. Zo verwerven we waardevolle inzichten waarmee we chimpansees en
hun leefomgeving beter kunnen beschermen. Samen met de lokale bevolking zorgen we voor het
behoud van deze gebieden, planten we (fruit)bomen en creëren we bufferzones. Ook verzorgen we
allerlei trainingen aan boeren en hebben we een actief Roots & Shoots educatieprogramma.
Tot slot draagt dit project direct en indirect bij aan werkgelegenheid in dit economisch kwetsbare
gebied.
In 2021 liepen de veldonderzoekers samen ruim 5.000 kilometer in Dindefelo en spendeerden 4.561
uur buiten. Samen registreerden zij 530 observaties van chimpansees. Ook werd er indirecte bewijs
van chimpanseegedrag verzameld, zoals nesten, uitwerpselen, eetresten en gebruiksvoorwerpen,
om meer inzicht te krijgen in het eetpatroon en welke vegetatie de dieren gebruiken om nesten en
voorwerpen te maken.
Daarnaast werd met behulp van cameravallen nog eens 1.473 observaties gedaan van chimpansees
en 6.290 van andere wilde dieren en menselijke activiteiten, zoals jacht en veehouderij. Alle
waargenomen illegale activiteiten zijn gerapporteerd.
Om de chimpanseepopulatie verspreiding en het gebruik van het natuurgebied nog beter te
begrijpen is in 2021 gestart met een diepgaand onderzoek die het hele gebied omvat en kijkt naar het
gedrag van chimpansees, andere primaten en grote zoogdieren en menselijke activiteiten.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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The Jane Goodall Institute. (z,d). Chimpansee met jong [Foto]

IN CIJFERS

3 zelfstandig werkende patrouille teams operationeel
716 patrouilles uitgevoerd
740 valstrikken gevonden en verwijderd
Gemiddeld aantal verwijderde vallen per maand: 61,7
1 olifanten val gevonden en verwijderd
1 stroper gearresteerd
1 stroperskamp gevonden en ontmanteld

BESCHERMING VAN CHIMPANSEES

Kibale National Park, Oeganda
In Oeganda beschermen we chimpansees in Kibale National Park. Hier leven 13
primatensoorten in het wild, waaronder naar schatting 1.400 chimpansees. Daarmee
heeft het park de grootste dichtheid aan primaten in Afrika. Kibale is één van de 35
biodiversteit hotspots wereldwijd.
Het Jane Goodall Instituut ondersteunt het Snare Removal Team en het Vet Intervention Team
in Kibale National Park. Beide teams werken in de frontlinie tegen stroperij. Maar liefst 25% van
de chimpansees in de nabijheid van bewoonde gebieden in Oeganda raakt gewond of wordt zelfs
gedood door valstrikken. Deze vallen worden gezet door stropers om kleine antilopensoorten
zoals duikers of bush bokken te vangen, maar helaas raken ook chimpansees hierin verstrikt. Naar
schatting bevinden zich in het Kibale National Park zo’n 15.000 valstrikken. Voor de circa 1.430
chimpansees in dit gebied, een derde van het totale aantal chimpansees in Oeganda, is dit een zeer
serieuze bedreiging.
Het Snare Removal team loopt dagenlange patrouilles om stropers op heterdaad te betrappen en
om vallen onschadelijk te maken. Er zijn inmiddels 10 rangers en 1 teamleider aan het werk om
dagelijks en ook ’s nachts te patrouilleren, stropers te arresteren en valstrikken te verwijderen. Ook
besteedt dit team veel tijd aan het informeren en voorlichten van de lokale bevolking over de effecten
van de illegale jacht.
Geregeld treft het Snare Removal team chimpansees of andere dieren aan die in een val zijn
gelopen. Dan wordt de hulp van het Vet Intervention team ingeschakeld. Deze dierenartsen staan
voortdurend paraat om gewonde dieren te verzorgen. Als deze dieren niet meer terug de wildernis in
kunnen, dan worden ze ondergebracht in een opvangcentrum.
Sinds april 2021 is er een derde patrouille team volledig zelfstandig opgeleid en operationeel.
Gedurende 2021 hebben de Kibale Snare Removal teams 716 patrouilles uitgevoerd in het park.
Tijdens deze patrouilles zijn er 740 vallen gevonden en verwijderd. Ook werd een val voor olifanten
gevonden en onschadelijk gemaakt. Tijdens de patrouilles is één stroper gearresteerd, is een
stroperskamp gevonden en ontmanteld en werd illegale houtkap ontdekt.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute Uganda (z,d). Een olifantenkuil vullen [Foto]
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IN CIJFERS

Honderden patrouilles gelopen
50 stroperskampen ontdekt en ontmanteld
10 houtskoolwinningslocaties ontdekt en opgedoekt
4 hondentrainers opgeleid voor het opsporingsteam

BESCHERMING VAN CHIMPANSEES

Tchimpounga Nature Reserve,
Republiek Congo
Het Tchimpounga Nature Reserve wordt gemanaged in een samenwerking tussen het
Ministerie van Congo en het Jane Goodall Instituut. De park ranger patrouilles te voet en
met boot zijn cruciaal voor de bescherming van wildlife en de leefgebieden in deze regio.
De rangers monitoren de activiteiten in het gebied en dragen bij aan de handhaving van de
regels.
In Tchimpounga Nature Reserve steunt het Jane Goodall Instituut rangers die dagelijks patrouilles
lopen om stroperij, houtkap of andere illegale activiteiten te voorkomen of te stoppen. In 2021
zijn er tijdens honderden patrouilles in totaal 50 stroperskampen gevonden en ontmanteld en
tien plekken waar houtskool wordt geproduceerd ontdekt en opgedoekt. De rangers maken
hierbij onder meer gebruik van cameravallen. De camerabeelden helpen niet alleen om stropers en
houthakkers op te sporen, maar ook om (het gedrag van) dieren te monitoren.
Ook ondersteunen we een opsporingsteam dat langs de toegangswegen naar Tchimpounga illegaal
gevangen dieren probeert op te sporen met behulp van speurhonden. Dat is hard nodig, want er
worden vrijwel voortdurend gevangen dieren gered door dit opsporingsteam. In 2021 zijn er 4
trainers aangesteld om speurhonden te trainen.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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Park Ranger Data Application (z,d). Verwoesting van een illegaal kamp [Foto]

Opvang van
chimpansees
Het Jane Goodall Instituut Nederland ondersteunt actief drie opvangcentra voor
chimpansees. Op Ngamba Island, Oeganda worden 52 chimpansees opgevangen. 160
chimpansees leven in de opvang in Tchimpounga, Republiek Congo, en in Chimp Eden,
Zuid-Afrika leven nog eens 33 chimpansees in de opvang. Voor alle opvangcentra die
het Jane Goodall Instituut steunt, geldt dat er veel aandacht is voor het welzijn van
de chimpansees. Dit wordt voortdurend gemonitord met behulp van de zogenaamde
Chimpanzee Welfare Index.
In totaal ondersteunt Jane Goodall Instituut Nederland de opvang van 245 chimpansees in Afrika.
We dragen financieel bij aan deze drie opvangcentra. Gemiddeld kost de opvang van 1 chimpansee
9.000,- EUR per jaar. In deze gebieden kunnen chimpansees veilig leven in hun natuurlijke
omgeving.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute (z,d). Baby-chimpansee Covid in opvangcentrum Tchimpounga, Republiek Congo [Foto]
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IN CIJFERS
OPVANG VAN CHIMPANSEES

Opvangcentrum Ngamba Island,
Oeganda
Op Ngamba Island worden sinds 1998 chimpansees opgevangen en verzorgd die zijn gered
uit de handen van stropers, handelaren of mensen die chimpansees illegaal als huisdier
houden. Vaak zijn deze dieren gewond en getraumatiseerd. Behalve het opvangen van
chimpansees is het centrum op Ngamba ook open voor scholieren en toeristen die er
kunnen leren over chimpansees en natuurbehoud.

Opvang 52 chimpansees
4 keer per dag gevoerd
Start nieuw dieet voor sterkere immuniteit
Volledige gezondheidscheck voor elke chimpansee
40 geboortebeperkende implantaten aangebracht

Ngamba Island is een tropisch oerwoud ter grootte van 95 hectare. Hier leven de opgevangen
chimpansees in een veilige, semi-wilde omgeving. Ze kunnen de hele dag rondzwerven en foerageren
op het eiland, maar hun dieet wordt ook meerdere keren per dag aangevuld door verzorgers.
Daarnaast is er een volwaardige dierenartsenkliniek en er zijn nachtverblijven waar ze terecht
kunnen. Helaas kunnen chimpansees die in gevangenschap leven niet meer helemaal terug de
wildernis in. Hun leven op Ngamba Island lijkt wel veel op hoe chimps in het wild leven. Op
Ngamba Island wonen ruim vijftig chimpansees.
Dankzij de steun van onze donateurs hebben we opvangcentrum Ngamba dit jaar financieel extra
kunnen ondersteunen. Ngamba haalt een deel van haar inkomsten uit ecotoerisme, wat als gevolg
van Covid-19 flink is teruggelopen. Daardoor ontstond een tekort, dat we grotendeels hebben
kunnen aanvullen vanuit Nederland. Ook hebben we in samenwerking met Dierenkliniek Breda
40 geboortebeperkende implantaten voor chimpansees gedoneerd. Dat is nodig omdat we willen
voorkomen dat chimpansees worden geboren in gevangenschap.
Op Ngamba zorgen we voor het welzijn van geredde en verweesde chimpansees. We geven ze goede
voeding en zorgen voor een veilige leefomgeving. De 52 chimpansees die momenteel op Ngamba
island wonen worden vier keer per dag gevoerd. In oktober 2021 is een nieuw dieet geïntroduceerd
op basis van uitvoerig onderzoek. Dit zorgt voor een beter immuunsysteem en verkleint het risico
op ziekten en complicaties. Het nieuwe menu bevat groenten als okro, rode bieten, spinazie, uien en
groene pepers, en proteïnerijke voeding zoals rode bonen.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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The Jane Goodall Institute (z,d). Ngamba Island [Foto]

OPVANG VAN CHIMPANSEES

Opvangcentrum Chimp Eden,
Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika leven geen chimpansees in het wild, maar het Jane Goodall Instituut
runt er sinds 2006 wel het chimpansee opvangcentrum Chimp Eden. Hier worden
chimpansees opgevangen die politie- en opsporingsdiensten in heel Afrika uit de handen
van criminelen hebben weten te redden. De chimpansees die hier terechtkomen zijn zwaar
getraumatiseerd: ze zijn gered uit de handel, uit circussen en nachtclubs.
Chimp Eden ligt even ten zuiden van Nelspruit, niet ver van het wereldberoemde Kruger Park.
Het is niet alleen een opvangcentrum waar chimpansees weer een chimp-waardig leven kunnen
leiden, maar ook een educatief en toeristisch centrum. Dagelijks wordt Chimp Eden bezocht door
scholieren, toeristen en andere geïnteresseerden. Ook loopt er een onderwijsprogramma waar
kinderen uit de buurt leren over chimpansees en duurzaamheid.
In 2021 zijn de donaties voor Chimp Eden volledig besteed aan de dagelijkse operatie, zoals voedsel,
de medische zorg en het onderhoud van het opvangcentrum. Vanwege het (grotendeels) uitblijven
van inkomsten van bezoekers, waren de donaties van cruciaal belang voor het voortbestaan van
Chimp Eden en de opvang van de chimpansees.
Elke chimpansee krijgt een jaarlijkse gezondheidscheck, uitgevoerd door de dierenartsen van
het academische dierenziekenhuis in Pretoria. De chimpansees worden verdoofd tijdens de
onderzoeken. In deze medische check worden de tanden, het hart, de longen en het bloed gecheckt,
tevens wordt er een röntgenfoto gemaakt. Als geboortebeperkende maatregel zijn alle mannelijke
chimpansees op Chimp Eden gecastreerd.
Chimp Eden haalt in een bakkie (een pick-up) bij boerderijen en winkels in de omgeving voedsel
op voor de chimpansees. Deze pick up was dringend aan vervanging toe. Met hulp van Abri voor
Dieren is er een tweedehands pick up aangeschaft.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute (z,d). Chimpansees hangen aan tak [Foto]
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Door de sponsoring van een lokaal bedrijf is het bakkie voorzien van de huisstijl van het Jane
Goodall Instituut. Met trots rijden de medewerkers nu door de omgeving.
Een van de activiteiten die in 2021 op de agenda stond voor Chimp Eden was de reparatie van het
hek. Het was nodig om dit hek aan te pakken om te voorkomen dat de chimpansees ontsnappen uit
het opvangcentrum en gaan zwerven. Door de financiën die in 2021 extra zijn binnengekomen, was
het mogelijk de reparaties aan het hek te kunnen doen.

The Jane Goodall Institute Chimp Eden (z.d.). Een lokaal bedrijf sponsorde de styling van het ‘bakkie’ [Foto]

IN CIJFERS

33 chimpansees worden opgevangen op Chimp Eden
33 gezondheidschecks zijn uitgevoerd
1x prachtig nieuw bakkie aangeschaft

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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The Jane Goodall Institute South Africa (z.d.). De reparaties aan het hek bij Chimp Eden [Foto]

OPVANG VAN CHIMPANSEES

Opvangcentrum Tchimpounga,
Republiek Congo
In de Republiek Congo ondersteunen we het opvangcentrum in het Tchimpounga Nature
Reserve. Tchimpounga beslaat 129.000 hectare en bestaat zowel uit regenwoud als savanne.
Net als op Ngamba Island komen hier chimpansees terecht die in beslag zijn genomen door
stropers, handelaren of mensen die chimpansees illegaal als huisdier houden.
Sinds 1992 zijn er in Tchimpounga meer dan 200 chimpansees opgevangen. Voor
iedere chimpansee die hier binnenkomt, wordt een individueel verzorgingsplan
opgesteld. Dankzij de uitstekende reputatie van het opvangcentrum ontvangt en
verzorgt het centrum ook andere bedreigde dieren, zoals mandrillen, meerkatten,
schubdieren en allerlei vogels en reptielen. Sommige van deze soorten zijn weer succesvol
geherintroduceerd in het wild, waaronder mandrillen die vervolgens ook weer kleintjes
hebben gekregen in het wild.
Het Tchimpounga opvangcentrum is ook actief op het gebied van educatie, publieksvoorlichting
en preventie. Zo is er op hun initiatief een speciaal tv-programma ontwikkeld, getiteld Super Kodo,
om kinderen bewust te maken van de bescherming van wildlife. Daarnaast heeft het centrum, net
als in Kibale National Park in Oeganda, een eigen team met Eco-Guards en een speurhondenteam
die de strijd aangaan met stropers.
Met de hulp van een Spaanse dierentrainer is er een protocol en trainingsschema opgesteld voor
het verdoven van chimpansees die frequente medische hulp nodig hebben. De kennis en data die
opgedaan zijn in Tchimpounga wordt wereldwijd verspreid zodat ook andere opvangcentra en
dierentuinen het welzijn van de chimpansees in hun omgeving kunnen meten en verbeteren.
In het derde kwartaal van 2021 is in Tchimpounga een nieuw laboratorium annex dierenkliniek
geopend. Hierin worden onder meer de testen op parasieten gedaan, de maandelijkse
ontlastingstesten en worden medische noodgevallen behandeld.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute (2019). Chimpansees [Foto]
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TERUG DE WILDERNIS IN?

In 2021 is een start gemaakt met een herintroductieprogramma. Hierin worden opgevangen
chimpansees klaargemaakt om terug te keren naar de wildernis. 33 chimpansees zijn geselecteerd
voor dit herintroductieprogramma. Zij zijn opgenomen in een speciaal gezondheidsprogramma en
er zijn vingerafdrukken en foto’s gemaakt met gezichtsherkenningapparatuur. Zo zijn ze makkelijk
te herkennen zijn als ze straks vrijgelaten zijn. Er is weinig tot geen ervaring met het herintroduceren
van chimpansees in het wild, dus als het programma slaagt zou dat een belangrijke doorbraak zijn.

IN CIJFERS

166 chimpansees
3 chimpansee-groepen
21 mandrillen en 38 papegaaien opgevangen
44 volledige gezondheidschecks
33 chimpansees in herintroductieprogramma
12 x per jaar een lichaams- en gewichtscheck
365 dagen per jaar test op parasieten

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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The Jane Goodall Institute US (z.d.). Fernando Martinez Turmo (rechts) filmt een scène voor een aflevering van Super Kodo [Foto]

Herbebossing
We planten nieuwe bossen aan en beschermen de bestaande bossen. Chimpansees kunnen
alleen blijven voortbestaan als hun leefgebieden groot genoeg zijn. Door nieuwe bomen
aan te planten groeit het leefgebied van de chimpansee.
Wij zetten ons hiervoor in, om het ideaal na te streven waarin mens, dier en natuur in harmonie
samenleven. Met de projecten die we ondersteunen om bomen bij de planten worden jaarlijks
honderduizenden bomen aangeplant.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute Global (z,d). Jane Goodall [Foto]
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IN CIJFERS

HERBEBOSSING

Gombe National Park, Tanzania
In Tanzania leven nog pakweg 2.500 chimpansees in het wild en hun leefgebied wordt
ernstig bedreigd. De groeiende bevolking kapt steeds meer bos om er voedsel te verbouwen
en gebruikt het hout om te koken of voor de bouw van huizen. Daarom ondersteunen we
de aanplant van nieuwe bomen rondom Gombe National Park door de lokale bevolking.
Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. Enerzijds beschermen we zo het leefgebied van
chimpansees en anderzijds vergroten we het bewustzijn onder de lokale bevolking rondom
bosbehoud.
Onze herbebossingsprojecten vinden plaats in vijf dorpen rondom Gombe National Park, de
plek waar Jane haar onderzoek naar chimpansees 61 jaar geleden begon. Behalve het planten
van honderdduizenden bomen, ondersteunen we lokale Roots & Shoots groepen bij het
opzetten van boomkwekerijen op scholen en in dorpen. Die kwekerijen kweken en verzorgen
samen honderdduizenden stekjes totdat deze groot genoeg zijn om te worden aangeplant. Ons
boomplantproject in het westen van Tanzania is mede mogelijk gemaakt door onze donateur
Greenchoice. We kweken dertig soorten bomen en planten deze vooral rondom waterbronnen
zodat deze minder snel uitdrogen. Daarnaast werken we met 20 grote landeigenaren rondom wiens
land we jonge bomen aanplanten om zo het aangrenzend bosgebied te vergroten. Deze boeren
worden ook uitvoerig voorgelicht over het nut van herbebossing.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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349 hectare grond beschermd
139 hectare grond hersteld
92 hectare biologische bouwgrond
685.000 bomen geplant januari - mei
228.884 bomen geplant november - januari
21.363 bomen geplant door scholieren
30 verschillende boomsoorten gekweekt
30.000 kiemen ontsproten
207.532 bomen geplant met 700 bewoners
3.230 mensen betrokken; 2.523 studenten
26 bedreigde dier,- en plantensoorten beschermd
51 mensen getraind
1 voltijdbaan gecreëerd
32 banen indirect gecreëerd
70.000 mensen afhankelijk van deze bossen

45

Educatie en
werkgelegenheid
In het behouden van de natuurgebieden, als leefomgeving van de chimpansee, is educatie
een belangrijk onderdeel voor ons instituut. Het Jane Goodall Instituut besteedt dan
ook veel tijd (en geld) aan het bijbrengen van praktische kennis over chimpansees en hun
leefgebied aan de lokale bevolking. Die bewustwording is een noodzakelijke stap.
Zo ontwikkelen we gedragsverandering waarmee niet alleen de chimpansee en de natuur beter af
zijn, maar ook de levensstandaard van de lokale bevolking wordt verhoogd. Met het vergroten van
de economische standaard door werkgelegenheid is er ook meer belang de gebieden te behouden. En
wordt de lokale gemeenschap ondersteunt in hun levensonderhoud.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute (z,d). Roots & Shoots “Plastic Materials Are Bad To Soil” [Foto]
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EDUCATIE EN WERKGELEGENHEID

Tanzania
Rondom het Gombe National Park in Tanzania werken we samen met de lokale bevolking
om het leefgebied van chimpansees te beschermen. Dat is hard nodig: 70 procent van het
leefgebied van chimpansees wordt momenteel bedreigd door infrastructuurprojecten
en boskap. Naast onze herbebossingsprojecten lopen er ook projecten die gericht zijn
op de bescherming van het bos dat nog overeind staat en het voorkomen van houtkap.
Educatie van de lokale bevolking en bewustwording over het belang van bossen is daarvoor
essentieel. De bescherming van chimpansees en hun leefgebied zal immers niet slagen
zonder de hulp van de lokale bevolking.
Het Jane Goodall Instituut Nederland ondersteunt het succesvolle Roots & Shoots programma
op honderden scholen door heel Tanzania. Zo worden er bossen, boomkwekerijen en arboreta
aangelegd op scholen. Ook is er een lesmethode voor leraren. Daarnaast worden er excursies
georganiseerd naar Gombe National Park zodat scholieren kunnen leren over het werk van Jane
Goodall.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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The Jane Goodall Institute (2017). Kinderen planten groen [Foto]

IN CIJFERS

3 gemeenschapsvergaderingen georganiseerd; 121 mensen
3 proefgebieden aangewezen
3 kraamkamers zijn opgezet
3 trainingen/workshops
903 jongeren zijn betrokken

EDUCATIE EN WERKGELEGENHEID

Democratische Republiek Congo
In Democratische Republiek Congo leven 35.000 chimpansees en pakweg 3.000 Grauer
gorilla’s in het wild. De bossen worden bedreigd doordat boeren steeds meer palmolie en
cassave verbouwen en daarvoor stukken bos platbranden. Ook wordt er veel hout gekapt
voor de lokale markt, legaal en illegaal. Bovendien worden primaten bedreigd door de
illegale jacht en mijnbouw. Het Jane Goodall Institute leidt het internationale actieplan
voor het behoud van chimpansees en Grauer gorilla’s in deze regio.
Als onderdeel daarvan werken we in drie dorpen (Kaami, Motondo en Undisa) met
gemeenschappen die zelf de bossen beheren en wiens akkers aan die bossen grenzen. Samen met
deze boeren ontwikkelen we alternatieve vormen van landbouw waarvoor het bos niet hoeft te
worden platgebrand. Momenteel lopen er drie pilots met boslandbouw – een vorm van landbouw
waarbij gewassen in het bos worden verbouwd – onder meer met cacao. Cacao en andere gewassen
kunnen worden verkocht op de wereldmarkt en kunnen zo een alternatieve bron van inkomsten
vormen.
Belangrijk bij het behalen van de doelen is dat de lokale gemeenschap en de politiek zich achter het
gedachtegoed scharen. In 2021 hebben drie vergaderingen plaatsgevonden waarbij 121 mensen
samen zijn gebracht (waarvan 13 vrouwen) om de aanpak van het project te bespreken. Dit heeft
geleid tot het beschikbaar stellen van stukken grond waarop de pilot kan worden gestart.
In 2021 is een onderzoek uitgevoerd waarbij de haalbaarheid van het project wordt getoetst. Hieruit
komt o.a. naar voren welke vegetatie bijdraagt aan de doelen van het project. Drie stukken land, met
een gezamenlijke grootte van 7500 m2 zijn vrijgemaakt voor de pilot.
Het motiveren en bewust maken van jongeren is belangrijk in deze gebieden en zo zijn er tijdens
chimpansee dag veel activiteiten voor jongeren georganiseerd. Daarin zijn 903 jongeren betrokken
geweest, waaronder 449 meisjes.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute (z,d). Chimpansee met jong op de rug [Foto]
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IN CIJFERS

5 bijenkolonies geplaatst
344 mensen verdienen door groente en fruit voor chimpansees
75% van de ondernemers is vrouw
72 afleveringen van Super Kodo (Q4)
5 nieuwe billboards in ontwikkeling
1 kennis-onderzoek rondom effect billboards

EDUCATIE EN WERKGELEGENHEID

Republiek Congo
In Tchimpounga Nature Reserve, Republiek Congo, leert de lokale bevolking om bijen te
houden en hiermee een andere bron van inkomsten te genereren. Het houden van bijen
draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, het heeft nog een ander voordeel voor boeren:
bijen houden olifanten weg die gewassen en moestuinen vertrappen. In 2021 zijn er vijf
bijenkolonies geplaatst. Vanwege het succes wordt dit project in 2022 uitgebreid.
De groenten en fruit voor de chimpansees in opvangcentrum Tchimpounga worden gekocht bij de
groente- en fruitstallen van de lokale bevolking. Dit zorgt voor voor inkomen en werkgelegenheid,
vooral voor vrouwen: 75% van de groente en fruithandel wordt namelijk gerund door vrouwen. In
totaal biedt deze handel bijna 350 mensen een inkomen, waardoor de opvang in Tchimpounga een
aanzienlijke bijdrage levert aan de lokale economie.
Om de lokale bevolking te informeren over natuurbehoud en de beschermde status van dieren en
planten worden informatieborden gemaakt. Dat gebeurt samen met de lokale bevolking. Door
dorpelingen te betrekken worden zij meer betrokken, dat is de gedachte. Momenteel wordt er
onderzoek gedaan naar de impact van deze billboards.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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Turmo, F. (z.d.) Het onderzoeksteams van het Jane Goodall Instituut in de Republiek Congo met adviseurs van Queen Bee [Foto]

Wetenschappelijk
onderzoek
Het Gombe Stream Research Centre ontvangt doorlopend onderzoekers uit de hele
wereld die chimpansees komen bestuderen en daarmee in de voetsporen van Jane treden.
In al die jaren zijn meer dan 300 onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd door erkende
wetenschappers.
Door voortdurend meer inzicht te krijgen in de leefwijze en het gedrag van chimpansees kunnen
we deze geliefde mensaap beter beschermen. Daarom steunt het Jane Goodall Instituut jaarlijks
verschillende onderzoeksprojecten die belangrijke data opleveren en nieuwe wetenschappelijke
inzichten geven. Hiermee zetten wij het baanbrekende veldwerk van Jane Goodall voort.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

Bryceson, D. (z,d). Jane Goodall in Gombe Tanzania waar het onderzoek startte [Foto]
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Vanuit Tchimpounga heeft Jane Goodall Instituut Republiek Congo een succesvolle samenwerking
lopen met de Zoology afdeling van de Universiteit van Madrid. Het doel van de samenwerking is het
implementeren en monitoren van indicatoren om de status van Tchimpounga Nature Reserve te
meten, zoals bijvoorbeeld door het aantal insectensoorten.
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Ook in Dindefelo, Senegal wordt veel onderzoek verricht naar chimpansees in het wild. Daar wordt
voornamelijk gekeken naar hoe groepen chimpansees zich bewegen en wie waar leeft. Zo wordt de
chimpanseepopulatie goed in kaart gebracht en gehouden.

Onderzoek in het wild en in
gevangenschap
In het Gombe Stream Research Centre, Tanzania vindt ‘s werelds langstlopende onderzoek
naar primaten in het wild plaats. Dit onderzoek werd in 1960 gestart door Jane Goodall.
Daar ontdekte Jane als eerste wetenschapper dat chimpansees gereedschap maken en
gebruiken. Tot die tijd werd verondersteld dat alleen mensen dat deden. Deze ontdekking
wordt nog altijd gezien als een van de grootste wetenschappelijke bijdragen van de 20e
eeuw.
In Tchimpounga, Republiek Congo, het grootste chimpansee opvangcentrum wordt veel
onderzoek gedaan naar de verzorging van chimpansees in gevangenschap. Mede op basis van deze
onderzoeksresultaten is de Chimpansee Welfare Index ontwikkeld. Voeding is hier een belangrijk
onderdeel van. Ook wordt er gekeken naar de samenstelling van groepen chimpansees en de sociale
dynamiek. Daarnaast wordt hier onderzocht of en hoe chimpansees die in gevangenschap leven
succesvol kunnen terugkeren naar de wildernis.
Begin 2021 is een samenwerking gestart tussen het Jane Goodall Instituut Republiek Congo en het
Project Lésia-Louna, voorheen bekend als het Project van de Bescherming van de Gorilla’s (Projet
Protection des Gorilles). De medewerkers van het Jane Goodall Instituut helpen onder meer bij het
verdoven van gorilla’s die vervoerd moeten worden.
Lokale gemeenschappen in de Republiek Congo gebruiken vaak medicinale planten als behandeling
van ziekten. Het Jane Goodall Instituut Republiek Congo is begonnen met een onderzoek naar
deze medicinale planten en de lokale zienswijze daarop. Zo leren we van genezers uit de lokale
gemeenschap welke planten en bomen extra bescherming nodig hebben. Deze lokale genezers
hielpen in 2021 met het identificeren van diverse planten.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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Turmo, F. (z.d.) Silvan, een traditionele genezer in het Conkouati-Douli Nationaal Park, legt het gebruik van planten uit [Foto]

“EET EN DENK”

‘Kudia ku Banza’ is een gangbare
uitdrukking in de regio Lingala,
Republiek Congo. Dit wil zoiets
zeggen als ‘eet en denk’. Het betekent
dat we iets moeten bewaren voor de
toekomst en niet alles nu moeten
opeten. Deze uitdrukking is in 2021
geïntegreerd in het Roots & Shoots
curriculum om studenten het belang
van bewaren te leren. Zo leren ze aan
de hand van deze uitdrukking om niet
te jagen op dieren die met uitsterven
worden bedreigd, omdat deze soort
er in de toekomst niet meer is. De
uitdrukking wordt ook gebruikt met
betrekking tot bomen en fossiele
brandstoffen.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute. (z,d). Kindeen lopen met plantjes [Foto]

6 Roots & Shoots
In 2021 bestond het Roots & Shoots programma 30 jaar. Wereldwijd is daar veel aandacht
aan besteed. We betrekken lokale, jonge influencers via het Roots & Shoots programma
om het belang van de bossen onder de aandacht te brengen. Niet alleen omdat het bos het
leefgebied vormt van unieke soorten als chimpansees, maar ook omdat het bos het lokale
klimaat reguleert en een bron is van schoon water, medicinale planten en voedsel voor
mensen en dieren. Het Roots & Shoots programma beschouwen we als een cruciaal element
in de duurzame bescherming van beboste gebieden.
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ROOTS & SHOOTS

Tanzania
Een manier om grote groepen Roots & Shoots deelnemers te bereiken in Tanzania is door
het printen en verspreiden van educatieve posters, flyers en kalenders onder de lokale
omgeving.
Hiermee informeren en inspireren we zowel kinderen als volwassenen over chimpansees, het
behoud van hun leefgebieden en het beschermen van bedreigde dieren in het algemeen. Afgelopen
jaar zijn er in Tanzania 3.000 kalenders en 1.500 posters geprint en verspreid onder 2.500 scholen
door heel Tanzania, waarmee naar schatting zo’n 385.000 mensen worden bereikt.

IN CIJFERS

3.000 educatieve kalenders geprint en gedistribueerd
1.500 educatieve posters geprint en gedistribueerd
2.500 scholen bereikt
385.000 mensen en instanties bereikt met printwerk
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Turmo, F. (z.d.) Kinderen leren dat chimpansees hun moeder nodig hebben, met behulp van educatiemateriaal van het Roots & Shoots programma [Foto]

ROOTS & SHOOTS

Chimpanseebeweging
Roots & Shoots Tanzania lanceerde voor de dertigste verjaardag van Roots & Shoots afgelopen jaar
de start van een nationale chimpansee beweging: hieraan namen in 2021 322.986 schoolkinderen
deel. Dr. Jane Goodall heeft de scholieren in een persoonlijke videoboodschap toegesproken en
het belang van de chimpansee uitgelegd. Ook drong ze erop aan om dit met elkaar te delen en het
verhaal zo veel mogelijk te verspreiden. 2.400 mensen werden direct bereikt in deze actieweek. Op
sommige plekken werden banners, brochures, pamfletten en media, zoals lokale radio stations,
ingezet.

IN CIJFERS

322.986 schoolkinderen namen deel aan de
Chimpanzee Movement Day
2400 mensen direct betrokken bij de actieweek
100.000+ mensen bereikt via mediacampagne

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute. (z,d). Kindeen van achter gefotografeerd met een t-shirt van JGI Roots & Shoots [Foto]
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ROOTS & SHOOTS

Democratische Republiek Congo
In het eerste kwartaal van 2021 hebben leraren milieuthema’s meegenomen in hun lesmateriaal.
Deze informatie hadden ze opgedaan tijdens de trainingssessies door Roots & Shoots vrijwilligers.
In het laatste kwartaal van 2021 zijn nog eens 9 scholen gestart met het Roots & Shoots programma
als buitenschoolse activiteit. Hierin wordt expliciet gekeken naar de deelname van vrouwelijke
scholieren. Elke maand zijn er buitenschoolse activiteiten en die staan allemaal in het teken van
natuur en omgaan met de natuur.

IN CIJFERS

In Q1 993 kinderen bereikt (497 jongens en 496 meisjes)
9 scholen startten met buitenschoolse activiteiten
12x per jaar buitenschoolse activiteiten georganiseerd
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The Jane Goodall Institute Global (z,d). Jane Goodall [Foto]

IN CIJFERS

5x Internationale School, ong. 60 personen, leeftijd 12-13
4x online workshop, ong. 10 personen, leeftijd 30+
15x project Technasium, ong. 50 personen, leeftijd 14
7x los project, ong. 20 personen, leeftijd 16-17

ROOTS & SHOOTS

Nederland
Ook in Nederland zijn we actief met het Roots & Shoots programma. Als gevolg van de
pandemie, de sluiting van de scholen en de continue verandering van de omgangsregels,
was het lastig om fysieke workshops te geven op scholen. Dankzij de vrijwilligers, en in het
bijzonder vrijwilligerscoördinator Julia van Nieuwpoort, zijn we er toch in geslaagd om
vijf fysieke workshops te organiseren op de internationale school in Hilversum waarbij we
ongeveer 60 jongeren hebben bereikt in de leeftijd van 12-13 jaar.
Daarnaast zijn er 4 online workshops gerealiseerd waaraan tien personen deelnamen in de
leeftijd 30+. Als gevolg van eerdere workshops van Roots & Shoots vrijwilligers op verschillende
technasium scholen, zijn er 15 projecten opgezet waarbij circa 50 leerlingen in de leeftijd van 14 jaar
betrokken zijn. Daarnaast zijn er nog 7 andere projecten opgezet waarbij 20 jongeren in de leeftijd
16-17 jaar betrokken zijn.
Eind 2021 zijn we begonnen met het aanscherpen van de strategie van het Roots & Shoots
programma in Nederland met als doel om meer scholieren te bereiken. We worden hierbij geholpen
door Accenture. In 2022 gaan we dit verder uitbouwen
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Hte Jane Goodall Instituut (z,d). Vrijwilliger Tess geeft een workshop vanuit het Roots & Shoots programma [Foto]
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Acties en
evenementen
The Jane Goodall Institute. (z.d.). Ranger [Foto]

CAMPAGNE

Stop Wildlife Crime
De Stop Wildlife Crime campagne is een doorlopende campagne die ook dit jaar volop aandacht
heeft gekregen. Deze campagne is belangrijk voor het Jane Goodall Instituut, omdat de illegale
handel een van de grootste bedreigingen vormt voor chimpansees en andere dieren. Ook in 2022
zullen we deze campagne blijven voeren.

Het Jane Goodall Instituut (z,d). Beeld uit de campagne “Stop Wildlife Crime” [Foto]

COLLEGEREEKS

Ken Uzelf
Op 4 oktober startte de 10-weken durende collegereeks ‘Ken Uzelf’, georganiseerd door Mikkel
Hofstee. Tijdens deze (online) collegereeks gaven inspirerende sprekers college over thema’s
waardoor toehoorders zichzelf als mens beter leerden kennen. Op 18 december sloot Dr. Jane
Goodall deze reeks af. Aan de collegereeks deden 411 mensen mee en de opbrengst ging volledig
naar het Jane Goodall Instituut Nederland.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute Global (z,d). Jane Goodall [Foto]
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AUDIOTOUR

Expeditie Aap
Onze partner Ouwehands Dierenpark was dit jaar niet alleen host voor de boekpresentatie van
Jane’s nieuwe boek. Er werd ook een mooie audiotour gerealiseerd die voor alle bezoekers te
beluisteren was tijdens de herfstvakantie. De luisterwandeling voerde langs acht apensoorten in het
park. Bij elke soort vertelt Jane iets over haar passie voor mensapen. Ook komen anekdotes uit haar
Boek van Hoop naar voren. De audiotour werd ingesproken door actrice Miryanna van Reeden.

Ouwehands Dierenpark (z,d). Salonga, rijk van de bonobo’s [Foto]

BOEKPRESENTATIE

Boek van Hoop
Op 19 oktober presenteerde Jane Goodall Het Boek van Hoop in Ouwehands Dierenpark.
Tijdens de presentatie sloot dr. Jane Goodall virtueel aan en werd in een fijne samenwerking met
Ouwehands, Miryanna van Reeden en uitgever Harper’s Collins dit moment vreugdevol gevierd.
De boekpublicatie leverde veel media aandacht op voor Jane, het boek en het werk van het jane
Goodall Instituut, onder meer bij tv-programma Op1 waar Harm Edens en Sterrin aanschoven.
Het Jane Goodall Instituut Nederland ontving tijdens de bijeenkomst ook een mooie gift van
Ouwehands Dierenpark als bijdrage aan ons werk in het opvangcentrum Tchimpounga in de
Republiek Congo.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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Het Jane Goodall Instituut (2021). De boekpresentatie in Ouwehands Dierenpark van Jane’s nieuwste boek, Het Boek van Hoop [Foto]

EVENEMENT

Europese veiling
Van 20-24 november werd een tweede Europese Veiling georganiseerd onder leiding van het Jane
Goodall Instituut Oostenrijk. Hierin werden allerlei bijzondere items aangeboden door vele lieve
gevers, waaronder door Jane gesigneerde items, bijzondere kunstwerken en voetbalshirts.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute (z.d.). Chimp met tool [Foto]
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The Jane Goodall Institute (2020). Opgavangen chimpansee in het gras, Ngamba Island [Foto]
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Wij bedanken...
The Jane Goodall Institute. (2021). Chimpansees zitten op een rij [Foto]

WIJ BEDANKEN

Onze partners
GREENCHOICE Voor hun doorlopende steun in Tanzania met het herplanten van bomen op

de Gombe heuvels. TURING FOUNDATION Waarmee we een groot agroforestry project doen
in het Oosten van de Democratische Republiek Congo. OTTERFONDS Voor hun steun aan het
chimpansee beschermingsprogramma in Senegal. ACCENTURE Voor hun financiële steun aan
het Kibale Snare Removal Project, hun steun bij het onderzoeken van het verzilveren van CO2
emissierechten en hun strategische adviezen voor het uitrollen van ons Roots & Shoots programma.
OUWEHANDSE DIERENPARK Voor hun financiele steun aan opvangcentrum Tchimpounga
en het organiseren van de boekpresentatie van Jane’s boek ‘Het Boek van Hoop’. STICHTING
WILDLIFE Voor hun steun aan de educatie- en voorlichtingsprogramma’s in Senegal.
MIKKEL HOFSTEE Voor zijn geweldige initiatief om de collegereeks “Ken Uzelf” te ontwikkelen
en te organiseren waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het Jane Goodall Instituut. Ook
dank aan De Hoorneboeg, Lifeguard, Meditation Moments en Miltenburg AV, alle sprekers en
deelnemers van de collegereeks. ABRI VOOR DIEREN Voor het mogelijk maken dat Chimp
Eden hun nieuwe ‘bakkie’ kon aanschaffen. STICHTING APENHEUL Voor hun donatie aan de
meerkatten in Tchimpounga. DIERENARTSENPRAKTIJK DE WEERD B.V. Voor de donatie
voor implantaten.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute. (z.d.). Chimpanseejong speelt met hout [Foto]
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WIJ BEDANKEN

Onze adoptanten
De verzorging en de opvang van chimpansees in onze opvangcentra in Afrika kunnen we financieel
ondersteunen door de periodieke bijdragen die we ontvangen van onze trouwe adoptanten. Dit
is cruciaal voor de structurele hulp die wij kunnen geven in het voortbestaan en het welzijn van
chimpansees. Onze dank is groot!
WIJ BEDANKEN

Onze vrijwilligers

WIJ BEDANKEN

Onze stichting is klein, maar wordt groot door de inzet van de vele betrokken vrijwilligers. We
staan telkens weer verbaasd van de hoeveelheid hulp die we ontvangen. Mensen met een enorme
diversiteit aan kwaliteiten en capaciteiten dienen zich voortdurend aan. Heel veel dank aan alle
vrijwilligers!

WIJ BEDANKEN

Onze donateurs
Met de donaties, giften, erfenissen en legaten van zowel particulieren en bedrijven kunnen we
het bijzondere levenswerk van Jane voort blijven zetten. We ondersteunen hiermee projecten die
allemaal bijdragen aan een betere wereld. Bedankt!
NALATENSCHAP MEVR. L. STEMERDING-BLAZER Voor het opnemen van het Jane

Goodall Instituut in haar nalatenschap. We zijn enorm dankbaar voor het ontvangen legaat van
€20.000,-. De donatie is ten goede gekomen aan het werk van Chimp Eden.
MR. BEETS Voor zijn steun aan het Chimp Eden chimpansee opvangcentrum en zijn extra gift om

de weggevallen inkomsten als gevolg van corona op te vangen.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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Aanbieders van producten en
diensten
ALL SAFE MINIOPSLAG AMSTERDAM-WEST Voor het gebruik maken van een opslagbox

tegen minimale kosten. EVELIEN VAN DER ZAKEN Voor het doneren van 10% van elk verkocht
schilderij. JOHN FRANK HOEKZEMA Voor het maken van bronzen chimpansee beeldjes
speciaal voor het Jane Goodall Instituut, waavan de gehele opbrengst naar de bescherming van
chimpansees en hun leefgebieden gaat. ERIK PHILIPPUS Voor het doneren van 300,-, van elke
pasteltekening van je favoriete huisdier, aan ons instituut. PETRA LENS Voor het doneren van
een percentage van de opbrengsten uit haar coachingspraktijk aan onze stichting. KROON OP
HET WERK , het PR bureau van Robert Kroon. Voor het ondersteunen van onze marketing en
pr-activiteiten. CLIPIT Voor de media monitoring tool die wij gratis mogen gebruiken om inzicht te
verwerven in de impact van onze campagnes. EXPLORE TANZANIA Voor het bieden van speciale
Jane Goodall reizen aan naar Tanzania en voor het zorgen voor donaties bij het boeken. WERKER
NOTARIAAT Voor het kosteloos inzetten van hun ervaren professionals gespecialiseerd in familieen erfrecht.
En een speciale dank voor alle bedrijven en aanbieders van de veilingitems dit jaar. Zo danken we
BRAM DE VRIES , PETRA LENS , FICTION VALLEY , JOHN FRANK HOEKZEMA , DAAN
VAN DOORN en JUDITH KAYSER .
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Titel
Xeribus int iduciur, assinve liquiae ceario optatur? Luptatem harit excerem harum fuga. Icienis
eum dolum escient, te etur re nienditam reri coribus, simi, cullaut atessequam id ullaborio. Luptaecus, cum repudandam qui id quam idellab oreperum et volo berspiet magnis videlis ulparumque
consedi tibusan tiorest, con porepudae minum et as dolest, conestiunt, coribusae et aute volorero
dolore nimporum nullore scimet ipsae ant.

Organisatie en
bestuur
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National Geographic. (z.d.). Jane Goodall met chimpansee [Foto]

SINDS 1998

De organisatie
De stichting heeft twee vaste medewerkers in dienst. Daarnaast is er een team van vrijwilligers
en een vijfkoppig bestuur. De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun
werkzaamheden. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmalig
worden herbenoemd voor een periode van nog eens maximaal vier jaar. Het Jane Goodall Instituut
Nederland ontvangt geen subsidies en is afhankelijk van giften en donaties.

Het Jane Goodall Instituut. (2021). Het bestuur [Foto]

Het bestuur
Het bestuur van het Jane Goodall Instituut Nederland is eindverantwoordelijk voor de stichting.
Het bestuur bepaalt met zijn meerjarenvisie de koers van de stichting en delegeert (het overgrote
deel van) de taken aan de country manager en de marketing-communicatie medewerker.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

The Jane Goodall Institute. (z.d.). Jane Goodall observeert chimpansee [Foto]

JAARVERSLAG 2021

85

Jaarrekening
The Jane Goodall Institute. (z.d.). Chimpansee met jong [Foto]

TOELICHT BEHORENDE BIJ

Verkorte
jaarrekening 2021
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

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.

ALGEMEEN

Op de volgende pagina is een verkorte versie van de jaarrekening 2021 te zien.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
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
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VERKORTE JAARREKENING 2021

31 DECEMBER 2021

31 DECEMBER 2020

€

€

-

-

-

3.961

189

-

-

-

Liquide middelen

134.556

96.255

TOTAAL ACTIVA

134.745

100.215

Continuiteitsreserve

47.500

47.500

Algemene reserve

4.921

18.446-

Bestemmingsreserve

72.101

66.523

108

-

9.885

3.081

231

1.578

134.745

100.215

ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA

Inventaris en apparatuur
VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren

PASSIVA

OVERLOPENDE PASSIVA EN
KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva
Loonheffing
Diverse posten
TOTAAL PASSIVA
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Het Jane Goodall Instituut. (z.d.). Chimpansee op rots [Foto]

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

EXPLOITATIE
2021

BEGROTING
2021

JAARREKENING
2020

€

€

€

Particulieren

81.065

120.446

85.825

Bedrijven

64.186

50.000

64.442

Fondsen

68.602

60.000

13.200

Nalatenschappen

20.000

-

10.000

Acties derden

4.576

-

5.602

Evenementen

75.730

-

5.564

Overige Baten

5.348

5.000

9.538

319.508

235.446

194.172

BATEN

TOTALE BATEN
LASTEN

Toelichting balans
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 39% van de kosten van
de werkorganisatie. Een groot deel van 2021 was onze country director met zwangerschapsverlof.
Haar functie is op ad interim basis overgenomen. Deze kosten zijn opgenomen onder de post
‘personeel’ en vallen hierdoor hoger uit.
KOSTEN WERKORGANISATIE

2021

Personeel

€ 112.62

Huisvesting

€ 4.250

Afrika projecten

189.733

185.863

273.378

Kantoor en algemeen

Roots en Shoots NL

30.495

19.401

37.805

€ 3.676

Afschrijving en rente

220.228

205.264

311.183

€0

Kosten werving baten

€ 1.678

TOTAAL

€ 122.276

Besteed aan doel
Kosten
fondsenwerving

41.688

21.095

29.070
BESTEMMINGSRESERVES

Beheer en
Admnistratie

28.627

14.180

19.327

TOTAL LASTEN

290.543

240.539

359.581

-

-

20

28.964

5.093-

165.389-

Rentebaten
SALDO
BATEN EN LASTEN

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND

JAARVERSLAG 2021

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. Het verloop van de reserves is te vinden op de volgende pagina.
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BESTEMMINGSRESERVES

SALDO

TOEVOEGING

ONTTREKKING

31-12-20

SALDO
31-12-21

€

€

€

€

Continuïtetisreserve

47.500

-

-

47.500

Algemene reserve

18.466-

23.387

-

4.921

Opvangcentrum Ngamba

19.253

13.411

12.187

20.477

Opvangcentrum
Tchimpounga

39.201

12.976

4.210-

57.172

Tchimpounga park

784

-

-

-

Opvangcentrum Chimp Eden

75

19.500

19.200

375

-

8.625

12.112

3.487-

Senegal Conservation Camp:
Eduction

5.048

6.000

11.048

-

Gomba. Tanzania

1.070

-

-

1.070

Greenchoice Tanzania
Boomplant

-

45.455

41.942

3.513

Tanzania R&S programma

-

-

7.019

7.019-

Herbebossing

454

-

-

-

Burundi herbebossing

683

-

-

RESERVES

Bestemmingsreserve

Kibale Snare removal Team

TOTAAL

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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Het Jane Goodall Instituut. (z.d.). Moeder chimpansee met jong [Foto]

RUIMTE VOOR NIEUWE PROJECTEN

124.521

JAARVERSLAG 2021

In 2021 heeft het bestuur het beleidsplan 2020-2023 verder aangescherpt en besloten focus aan te
leggen in de landen en projecten die wij ondersteunen. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal (kleine)
reserveposten zijn toegevoegd aan de algemene reserves om zo voor een aantal nieuwe projecten
ruimte te creëren.
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Toelichting
baten en lasten

Het Roots & Shoots programma werd, als gevolg van de beperkende maatregelen, vooral online en
met succes aangeboden aan de doelgroep. De Toolkit die wij in 2020 hebben ontwikkeld met steun
van het Prins Bernhard Cultuurfonds, vormde een goede basis hiervoor.
KOSTEN FONDSENWERVING

De beperkingen die Covid ons allen heeft opgelegd had ook impact op de fondsenwerving
en activiteiten in 2021. Toch hebben wij dankzij de inventiviteit en inspanning van Mikkel
Hofstee van Lifeguard een fantastisch evenement kunnen neerzetten. Deze collegereeks
met tal van gerenommeerde wetenschappers, schrijvers, duurzame veranderaars en
uiteraard een bijdrage van Jane, was een enorm succes met meer dan 400 deelnemers.
De baten uit adopties en donaties waren licht onder de begroting, maar wij zijn verheugd dat de
Turing Foundation in 2021 een project in DRC Congo heeft ondersteund. Ook de inzet om
meer bedrijven aan ons te binden heeft een eerste succes opgeleverd. Naast onze vaste en langjarige
partner Greenchoice, heeft Accenture ons zowel met een projectbijdrage als in-kind ondersteund.

De kosten fondsenwerving waren fors hoger dan begroot. De investering in een nieuwe website met
diverse koppelingen én de hogere personeelskosten doordat wij externe krachten, voor onder andere
marketing, hebben ingehuurd verklaren dit.
KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Ook beheer & administratie was door de inhuur van externen, ter vervanging van de
countrymanager tijdens haar verlof, fors hoger.
KOSTEN VERDEELSTAAT

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

DE BESTEDINGEN AAN ONZE DOELSTELLINGEN

KOSTENVERDEELSTAAT

Al vele jaren kunnen wij dankzij de steun van onze donoren aan het adoptieprogramma vele
chimpansees opvangen en hen een veilige omgeving bieden die zo veel als mogelijk hun natuurlijke
habitat benaderd. Naast de opvang in Ngamba (Oeganda), steunen wij sinds 2014 ook de opvang
Chimp Eden (Zuid-Afrika).
Door problemen met het agentschap van de bank van het Rehabilitation Centre in Tchimpounga
konden zij een deel van onze donatie 2021 niet ontvangen. Het bedrag is begin 2022 alsnog
overgemaakt. Al vele jaren steunen wij het Vet Intervention Team en ook konden wij, dankzij een
donatie het Kibale Snare Team in Oeganda ook in 2021 ondersteunen. Op de heuvels van Gombe,
Tanzania konden wij dankzij onze donateur Greenchoice aan het reforesting programma ter plaatse
een aanzienlijk bedrag overmaken. Onze nieuwe partner Accenture ondersteunde het Kibale Snare
programma, een programma dat al jaren op onze steun kan rekenen.
Ouwehands dierenpark steunde ons programma in Tchimpounga en samen met hen organiseerde
wij de presentatie van Jane’s boek ‘Het Boek van Hoop’,
Twee andere donateurs die ons al vele jaren steunen, Stichting Wildlife en het Otterfonds, maken
projecten in Senegal mogelijk.

© JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND
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DOELSTELLING

WERVING
BATEN

Afrika
Roots &
Marketing en
projecten Shoots NL communicatie

Beheer en
Totaal
administratie 2021

Begroting
2020

Realisatie
2020

Doelbesteding

140.424

6.987

-

-

147.411

169.639

262.944

Personeelslasten

39.435

16.901

33.801

22.543

112.672

56.400

69.804

Kantoorkosten

2.457

1.229

2.867

1.638

8.190

6.000

9.152

Verloopkosten

6.474

4.624

3.699

3.699

18.497

6.000

8.415

943

755

1.321

755

3.774

2.500

9.266

189.733

30.495

41.688

28.627

290.543

240.539

359.581

Overig
TOTAAL
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RATIO’S

Het bezoek van Jane, eind 2019, zorgde ervoor dat de inkomsten in vooral in het 4e kwartaal
werden gerealiseerd. In 2020 hebben wij veel extra bestedingen aan projecten kunnen realiseren
waardoor dit t.o.v. de totale baten een vertekend beeld heeft gegeven (160%). In het afgelopen jaar
ligt dit percentage onder onze doelstelling van minimaal 75%. Het terugstorten, door problemen
met de bank, van een van onze donaties én veranderingen in de interne organisatie lagen hieraan ten
grondslag. Ondanks de inhuur van derden en forse investeringen in onder andere de website, bleven
de kosten over 2021 gematigd.

Besteed aan doelstelling t.o.v. baten
Besteed aan doelstelling t.o.v. lasten
Kosten fondsenwerving t.o.v. baten
Kosten beheer en administratie t.o.v. lasten

BEGROTING 2021 - 2023

BEGROTING
2022

BEGROTING
2023

€

€

€

120.447

221.450

345.452

BATEN

Particulieren

2021

2020

Bedrijven

50.000

50.000

100.000

69%
76%
13%
10%

160%
87%
15%
5%

Fondsen

60.000

70.000

100.000

Nalatenschappen

-

-

-

Acties derden

-

-

-

Evenementen

-

25.000

25.000

Overige Baten

5.000

5.000

5.000

235.446

371.450

572.452

Afrika projecten

185.422

260.583

374.535

Roots en Shoots NL

19.842

21.200

26.500

BESTEED AAN DOEL

205.264

281.783

401.035

WERVINGSKOSTEN

21.095

37.100

46.375

BEHEER EN
ADMNISTRATIE

14.180

21.200

26.500

TOTAL LASTEN

240.539

340.083

473.910

5.093-

31.366

98.543

BEGROTING

In 2020 is gestart met de implementatie van het beleidsplan 2020-2023. De eerste stappen zijn gezet
om meer focus aan te brengen in de landen en projecten die wij ondersteunen. Daarnaast wordt de
komende jaren geïnvesteerd in ICT en CRM voor een verdere professionalisering van de organisatie
en de implementatie van de fondsenwervingsstrategie.

TOTALE BATEN
LASTEN

SALDO
BATEN EN LASTEN
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Personeelskosten
2021
De countrymanager heeft een dienstverband van 36 uur.
Brutosalaris

€ 49.268

Vakantiegeld

€ 3.470

Sv lasten (wg deel)

€ 3.639

TOTAAL

€ 56.377

Het bestuur stelt de hoogte van de beloning van de countrymanager vast. Het beleid wordt
periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in april 2020.

Het Jane Goodall Instituut. (z.d.). Lilly onder een dekentje in Chimp Eden [Foto]

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 binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van € 70.391 per jaar
(BSD score <280).

Samenstelling
bestuur
Per 31-12-2021 kende het bestuur de volgende samenstelling: dhr. A.J. Brouwer (voorzitter), mevr.
L.L.F. Rutgers (penningmeester), mevr. E. Hendrix (secretaris), mevr. S. Keulaerds (lid) en dhr. M.
Van der Schaaf (lid).
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