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Jane Goodall opent nieuw bonoboverblijf Ouwehands Dierenpark in Rhenen
Op 13 mei 2020 zal dr. Jane Goodall de officiële opening verrichten van het spiksplinternieuwe
bonoboverblijf in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. In aanloop naar de opening roepen Ouwehands
Dierenpark en het Jane Goodall Instituut Nederland jongeren op om ideeën te bedenken voor een
betere leefomgeving. Winnende ideeën worden met hun hele schoolklas uitgenodigd voor de opening
van het bonoboverblijf.
Uniek bonoboverblijf in Nederland
Het nieuwe bonoboverblijf in Ouwehands Dierenpark is uniek in Nederland. Het verblijf biedt plek aan negen
bonobo’s, waarvan zes volwassen dieren en drie jongen. In de toekomst is er ruimte voor twintig bonobo’s. Van alle
mensapen lijkt de bonobo het meest op de mens. Hun DNA is voor 98,6 procent hetzelfde als dat van ons. Bonobo’s
in het wild worden in hun voortbestaan bedreigd. Natuurbescherming komt in hun leefgebied in de Democratische
Republiek Congo maar moeizaam op gang als gevolg van politieke onrust en armoede.
Jane Goodall
De legendarische chimpansee onderzoekster dr. Jane Goodall zal de opening verzorgen van het bonoboverblijf in
Rhenen. Bonobo’s werden lang tijd gezien als een kleine chimpanseesoort. Inmiddels weten we dat de bonobo een
aparte mensapensoort is. Sinds de jaren ‘80 zet Jane zich ook in voor de bescherming van chimpansees, hun
leefgebieden en de toekomst van onze aarde. Zij is oprichtster van het Jane Goodall Instituut en het Roots & Shoots
jongerenprogramma. Roots & Shoots inspireert jongeren van kleuterschool tot universiteit, om zelf in actie te komen
voor een betere leefomgeving door projecten te bedenken en op te zetten.
Ideeën voor betere leefomgeving gezocht
Ouwehands Dierenpark en het Jane Goodall Instituut Nederland grijpen de opening van het verblijf aan om meer
jongeren via het Roots & Shoots programma te enthousiasmeren om zich in te zetten voor een betere leefomgeving.
Jongeren uit groep 6, 7 en 8 kunnen hun beste ideeën voor mens, dier en natuur tot 3 april 2020 inzenden. Na 3
april, Jane’s 86ste verjaardag, zal een jury de ideeën beoordelen. De winnende ideeën ontvangen een uitnodiging
om met hun hele klas aanwezig te zijn bij de officiële opening van het nieuwe bonoboverblijf in Ouwehands
Dierenpark. Hier mogen jongeren als eerst het bonoboverblijf bezoeken, de bonobo’s bewonderen en Jane Goodall
ontmoeten en hun vragen stellen.
Wereld Bonobo Dag
Dit persbericht wordt niet voor niets vandaag gestuurd. 14 februari is namelijk niet alleen Valentijnsdag, maar ook
Wereld Bonobo Dag. De bonobo wordt ook wel de liefdesaap genoemd. Bonobo’s bedrijven de liefde om problemen
op te lossen en sociale banden aan te gaan.
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