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JGI Global Meeting
Tijdens haar bezoek aan Nederland afgelopen mei vroeg Jane 
Goodall of wij de komende JGI Global Meeting in november wilden 
organiseren. We zeiden ja, want hoe kan je Jane überhaupt iets 
weigeren? We hadden tenslotte al in 2002 één van de vorige 
Global Meetings georganiseerd en in 2006 de Global Roots & 
Shoots Meeting. Jane had er dus wel vertrouwen in.

Château Dalhem
Een geschikte locatie was redelijk snel gevonden. De keuze 
viel op het prachtig gesitueerde Chateau Dalhem, gelegen in 
het gelijknamige dorpje net over de grens bij Maastricht in de 
uitlopers van de Belgische Ardennen. We hadden het kasteel 
helemaal voor onszelf. De afwezigheid van normaal werkend 
internet en leuke winkeltjes in het dorp was een welkome bonus 
waardoor de deelnemers sterk op elkaar waren aangewezen 
gedurende de meeting. 

Afrikaanse Afvaardiging
Een commitee van vertegenwoordigers uit Europa, Azië, Afrika 
en Noord-Amerika, had samen met de facilitator Robert Muller 
een zeer volle agenda vastgesteld. Daarnaast waren, voor het 
eerst, ook de vertegenwoordigers van de kantoren in Afrika 
uitgenodigd om een presentatie te geven over de projecten in 
hun land.

Stappen Zetten
Van Australië tot Puerto Rico en van Canada tot Zuid-Afrika, 
landden de vliegtuigen met de vertegenwoordigers van de 
verschillende instituten op Schiphol om van 19 tot en met 22 
november  deel te nemen aan de Global Meeting in Dalhem. De 
besturen van JGI Nederland en JGI België heetten de deelnemers 
van harte welkom met champagne en een vegetarisch diner. 

Jane opent de Roots & Shoots panel discussie

Gedurende de meeting worden er flinke stappen gezet om tot 
een betere wereldwijde samenwerking en afstemming te komen 
voor Roots & Shoots, ChimpanZoo en de Afrika Programma’s. 
Zo zal de structuur van de huidige Global Board veranderen, 
zodat deze beter aansluit bij de reikwijdte van al onze JGI 
activiteiten. Een Global coördinator moet zorgen voor betere 
afstemming tussen de verschillende vestigingen wereldwijd. 

Jane’s Journey
Tijdens de meeting werd de trailer van de nieuwe documentaire 
“Jane’s Journey” getoond. Het belooft een adembenemende 
film te worden die komend jaar wordt gelanceerd in het kader 
van de Gombe 50 tour.

De ontmoetingen tijdens de meeting waren erg inspirerend. Oude 
vriendschappen werden hechter en nieuwe vriendschappen 
ontstonden. Het is fantastisch om deel uit te mogen maken van 
deze wereldwijde JGI familie. 

Diederik Visser, directeur JGI Nederland
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Afstudeeropdracht in Kigoma

Mijn naam is Yannick Klomberg, 21 Jaar en Bsc. student 
Bos en Natuurbeheer met specialisatie in Tropical 
Forestry aan  de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.  
In het kader van mijn afstudeeropdracht was ik op zoek 
naar een interessant onderzoek in het buitenland. Via 
kennissen kwam ik terecht bij Dr. Anthony Collins die 
als senior vertegenwoordiger van het Gombe Stream 
Research Center al vele jaren werkzaam is binnen het 
Jane Goodall Instituut in Tanzania. 

Half juni 2009 ben ik in Tanzania aangekomen en van 
eind juni tot eind oktober is het onderzoek uitgevoerd. 
Het onderzoek valt binnen het overkoepelende TACARE 
project van JGI Tanzania in de Gombe-Kigoma regio. 
TACARE ofwel het Lake Tanganyika Catchment 
Reforestation and Education project bestaat sinds 1994.
Naast mijn onderzoek ben ik ook als vrijwilliger actief 
geweest binnen het Jane Goodall Instituut in Kigoma. 

Het onderzoek

Het Jane Goodall Instituut had diverse onderzoeksvragen 
waarvan één mij bijzonder aansprak: Een onderzoek naar het 
gebruik van brandhout in de dorpen en met name de vraag hoe 
dat duurzamer zou kunnen.

Yannick bij Jane’s favoriete plek in Gombe, de Kakombe waterval

Om de leefomgeving van zowel de dorpsbewoners als van 
de chimpansees zo goed mogelijk in stand te houden is het 
belangrijk dat zo min mogelijk hout gekapt wordt. Ontbossing is 
namelijk een groot probleem, ook in de omgeving van Kigoma.

In de dorpen waarbinnen het TACARE-project actief is, 
is al veel bereikt. Zoals bewustwording van het probleem 
en het onderkennen van het gezamenlijke belang en de 
verantwoordelijkheid in het zoeken van oplossingen voor de 
ontbossing. In de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om 
het probleem aan te pakken, was de vraag van het JGI om 
gegevens te verzamelen over het gebruik van brandhout in de 
TACARE dorpen. Op basis van deze gegevens kunnen nieuwe 
acties en activiteiten voorzien worden.

Binnen het project vallen 24 dorpen waar de verschillende 
secties binnen TACARE werkzaam zijn. Na een uitgebreid 
literatuur- onderzoek werd in overleg met de sectie bosbouw 
besloten om in acht van de 24 dorpen vijftig interviews 
persoonlijke  waarnemingen te doen en houtbundels te wegen. 

Belangrijk was om na te gaan of er verschillen bestaan tussen 
de diverse projectregio’s. Om die reden werd besloten om
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specifieke dorpen te kiezen en niet een willekeurige keuze te 
maken.  Er zijn drie dorpen ten zuiden van Kigoma geselecteerd, 
drie dorpen ten noorden van Kigoma (in de buurt van Gombe 
Nationaal park; dit gebied is afgebeeld op de kaart) en twee 
dorpen direct gesitueerd aan het Tanganyika meer. 

Het Onderzoek
Na een uitgebreide voorbereiding van ruim zes weken in Kigoma, 
kon het veldwerk van start gaan. Het inhuren van een vertaler 
was noodzakelijk omdat het voor mij onmogelijk was om in zo’n 
korte tijd voldoende Swahili te leren. Afhankelijk van de ligging 

van de dorpen verbleven mijn vertaler en ik gemiddeld een week 
in de dorpen óf reisden we tussen de dorpen en Kigoma.  In elk 
dorp werden interviews uitgevoerd, bundels hout gewogen en 
geobserveerd of hetgeen mensen als informatie gaven ook in 
de praktijk getoetst kon worden. 

Van te voren vroeg ik me af of het voor mij, als jonge blanke man, 
wel mogelijk om de interviews te doen? Aangezien vrouwen 
verantwoordelijk zijn voor het (verzamelen van) brandhout was 
de vraag of de vrouwen wel open en eerlijk kunnen en willen 
praten met een jonge blanke man?
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Die twijfel bleek ongegrond: de meeste “mama’s” waren erg 
open, coöperatief en de interviews gingen veel sneller dan 
verwacht. Het onderwerp bleek hen ook aan te spreken omdat 
in veel huishoudens problemen bestaan die gerelateerd zijn aan 
(de beschikbaarheid) van brandhout.  Er was vaak te weinig 
hout en mensen hadden bovendien last van de rook. Daardoor 
was de bereidheid om mee te werken aan het onderzoek ook 
groot. De mensen hoopten dat hun problemen zo kunnen 
worden doorgespeeld aan de staf van het TACARE project en 
samen naar oplossingen gezocht kan worden.

Al ging het sneller dan verwacht, het houden van interviews is 
een tijdrovende bezigheid. Over belangstelling had ik helemaal 
niet te klagen. In de dorpen zien ze niet zo vaak een blanke: 
veel mensen wilden graag met deze “Mzungu” praten. Voor 
kinderen was de aanwezigheid van een blanke een echt 
spektakel: overal waar ik kwam had ik hordes kinderen om me 
heen.  Het was soms zelfs zo erg dat ik de interviews nauwelijks 
kon doen omdat ik omringd werd door wel vijftig kinderen. De 
mensen vonden het erg grappig en kwamen zelfs niet meer 
bij van het lachen toen ze me op een gegeven moment niet 
eens meer zagen zitten door de hoeveelheid kinderen die 
om me heen krioelden. Jammer genoeg heb ik daar geen 
foto van maar het was soms best lastig. Ook andere reacties 
waren opvallend: ouders maken soms hun kinderen wijs dat  
blanken kwade geesten zijn. Sommige kinderen die mij zagen 
begonnen spontaan te huilen en hielden pas op als ik uit hun 
zicht verdwenen was.

Een van de TACARE dorpen

Kinderen volgen de Mzungu

Verschillen in gebruik van brandstoffen
Er zijn veel gegevens verzameld waarvan ik een groot deel nog 
moet verwerken.

Er zijn duidelijke verschillen waargenomen in het gebruik van 
brandhout en houtskool tussen de dorpen waarin het onderzoek 
is uitgevoerd. Waardoor deze verschillen veroorzaakt en/
of versterkt worden is een belangrijk punt van aandacht bij 
de uitwerking. Ook oplossingen kwamen naar boven over 
de vermindering van het gebruik van brandhout. Vooral 
de  introductie van een efficiëntere ovens kan een positieve 
invloed hebben op het houtgebruik van de mensen in de

TACARE dorpen. In deze regio wordt nog vaak gekookt op een 
open vuur met drie stenen waarop de pan staat. TACARE is 
al bezig om efficiëntere ovens te introduceren in een aantal 
dorpen. Het gebruik hiervan verminderd het houtgebruik met 
ongeveer de helft.  Er wordt op diverse plaatsen in Afrika een 
verscheidenheid aan ovens gebruikt. Mijn onderzoek gaat in op 
de mogelijkheid om andere modellen te introduceren waarvan 
inmiddels bekend en bewezen is dat het zowel praktisch in 
gebruik als efficiënter is t.a.v. houtgebruik. Bijvoorbeeld de 
“Rocket Stove”, dit is een oven die een vlamloos vuur creëert 
waarmee je én veel sneller kan koken én beduidend minder 
hout nodig hebt. 

Een “Rocket Stove” in aanbouw in Mwamgongo
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Behalve het gebruik van ovens zijn er nog andere oplossingen 
denkbaar voor de vermindering van het houtgebruik. Dat wordt 
nog nader uitgewerkt, omdat het deels gerelateerd is aan de 
specifieke situatie van de onderzochte dorpen.

Vrijwilligerswerk bij TACARE
Gedurende mijn tijd in Tanzania ben ik ook als vrijwilliger 
binnen het TACARE programma actief geweest.  Aangezien 
mijn specialisatie bosbouw is, was ik vooral actief binnen de 
bosbouw afdeling. Elk dorp in de projectregio heeft een soort 
“boswachter” die probeert het bos te beschermen, les geeft 
over de natuur en het duurzaam beheer ervan én bijzondere 
activiteiten noteert. Het JGI had van alle 24 dorpen over 
meerdere jaren nog de maandelijkse rapporten liggen. De vraag 
was om deze gegevens te digitaliseren.  Als ondersteuning 
van de dataverwerking heb ik een Excel format gecreëerd en 
geholpen om deze  maandelijkse rapporten van alle “Forest 
Monitors” te verwerken. Ook gezien de hoeveelheid een pittige 
maar noodzakelijke en nuttige klus.

Verder heb ik meegeholpen bij twee verschillende workshops 
die de bosbouw afdeling had georganiseerd. Ieder dorp heeft 
een kleine boomkwekerij. Ik heb ondersteuning verleend bij het 
schrijven van een trainingsgids voor de staf van deze kwekerijen 
in de verschillende dorpen.

Gombe
“Natuurlijk” heb ik ook gedurende mijn verblijf meerdere 
malen een bezoek gebracht aan het Gombe National Park. 
Het park waarin de chimpansees leven die beroemd zijn 
geworden door de observaties van Jane Goodall. Een van de 
kleinste parken van Tanzania, maar zeker de moeite waard.  
De ervaring van zo’n bezoek laat zich moeilijk omschrijven.
Als je door het bos loopt lijkt het soms wel of je in een

De “Rocket Stove” 

Een “Rocket Stove” realiseert efficiënte verbranding van de 
brandstof bij een hoge temperatuur door  te zorgen voor een 
goede toevoer van voorverwarmde lucht,  gecontroleerd 
gebruik van brandstof, volledige verbranding van de gassen, 
en efficiënt gebruik van de warmte. De “Rocket Stove” wordt 
al op grotere schaal gebruikt in menig land in Afrika zoals de 
vluchtelingenkampen nabij Kigoma. 

Het ontwerp van de “Rocket Stove’ en de hoge temperatuur 
van ca. 800-900 oC die wordt bereikt zorgen ervoor dat ca. 
50% minder hout nodig is en dat het hout dat men gebruikt 
een kleinere diameter heeft. Hierdoor hoeft men minder 
tijd en geld te besteden aan het zoeken naar brandhout of 
het kopen van houtskool. De volledige verbranding van de 
vrijkomende gassen zorgt ervoor dat men veel minder last 
van de rook heeft. De verder uitontwikkelde modellen zijn 
vaak geïsoleerd en verhoogd zodat de kans op brandwonden 
bij kinderen veel kleiner is. 

De verticale schacht zorgt voor 
goede ventilatie. Rook wordt 
door de vlammen geleid en 
verbrand

Houten stokjes vormen een rooster 
dat de lucht - brandstof ratio 
verbeterd. Alleen de uiteinden van 
de stokjes worden verbrand

Door de kleine brandstofkamer 
kan de gebruiker het brandstof-
verbruik beter in de gaten 
houden. Kleinere stokjes 
branden efficiënter

De brandstofkamer helpt om 
de toevoer van koude lucht 
te verkleinen. Koude lucht 
verlaagd de temperatuur in de 
verbrandingskamer en daardoor 
de efficiëncy van de oven

Het schap waarop het hout 
ligt zorgt voor een optimale 
luchttoevoer onder het hout en in 
de verbrandingskamer

Lucht onder het 
schap wordt 
voorverwarmd

sprookje bent beland. De natuur en de uitzichten zijn er prachtig. 
De chimpansees, want die wil je dan ook zeker gezien hebben, 
zijn zó interessant dat je er uren naar zou kunnen kijken.  Dat 
is alleen weggelegd voor de onderzoekers. Bezoekers zoals 
ik mogen niet meer dan een uur per keer bij de chimpansees 
blijven. De onderzoekers hebben vele interessante verhalen: 
als je niet beter wist zou je kunnen denken dat ze het hebben 
over het een reallife soap  over gewone “mensen”.    

Gombe ligt op 20 kilometer van Kigoma en is alleen bereikbaar 
per boot. Het Jane Goodall Instituut heeft boten die regelmatig 
heen en weer gaan en anders kun je met een public boat (ook 
wel lake-taxi genoemd) gaan. Drie uur “opgescheept” zitten 
met veel mensen en al hun bagage (levende kippen, geiten en 
heel veel gevangen vis) is een echte Afrikaanse ervaring. Je 
maakt altijd wel wat mee, grappig en minder grappig. Op mijn 
allereerste reis besloot een kind zijn blaas over mijn kleren te 
legen! Van een andere Nederlander hoorde ik dat afgelopen 
week tijdens een boottocht van Gombe naar Kigoma een vrouw 
was bevallen aan boord. Dus is het niet in Gombe zelf, ook op 
de reis van en er naar toe is van alles te beleven.

Een jonge chimp in Gombe
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Tanzania is een schitterend land en het was een eer voor mij 
om te mogen werken voor het JGI. Ik heb erg veel geleerd van 
de mensen daar en ben hen dankbaar voor alle ondersteuning 
in welke vorm dan ook gedurende mijn onderzoek. 

De mensen die geïnteresseerd zijn in mijn onderzoek kunnen 
een digitaal exemplaar krijgen van het rapport door je mailadres 
aan mij door te geven via niekklomberg@hotmail.com

Gombe met uitzicht op het Tanganyika Meer

Milieueducatie op Koranscholen in Tanzania
In 2006 werd het Roots & Shoots milieueducatie programma 
gelanceerd op basisscholen en koranscholen (Madrassa) in 
vijf kustregio’s en elf districten, waaronder vier districten in 
Zanzibar,  in het oostelijk deel van Tanzania. In het project heeft 
“Roots & Shoots” laten zien dat maatschappelijke betrokkenheid 
en milieueducatie kunnen worden gecombineerd tot een 
goed werkend jeugdprogramma dat problemen in de zee- en 
kustgebieden benoemd en met oplossingen komt. Uniek aan 
deze aanpak is ook het feit dat het programma, anders dan 
andere initiatieven die zich bezig houden met dezelfde issues, 
zich heel specifiek focust op jonge mensen. 

Tweehonderdentwintig basisschoolleraren en 220 leraren van 
de koranschool werden getraind op het gebied van kust- en 
zee-ecosystemen, technieken om deze informatie te delen met 
andere leraren en studenten, en hoe men initiatieven op gebied 
van milieu op hun scholen en in Roots & Shoots groepen kan 
opstarten en ondersteunen. Met de keuze voor zowel gewone 
scholen als koranscholen hoopt het programma bij te dragen 
om wederzijds cultureel begrip.

Grote impact op koranscholen
De rol van de koranscholen in Tanzania is lange tijd door 
zowel moslims als niet-moslims niet goed begrepen. Voor de 
doorsnee moslim was de koranschool de plek om de Koran en 
de Hadith  te reciteren. De koranschool op Pemba, een eiland 
voor de kust van Tanzania, laat zien dat deze instituten bij uitstek 
geschikt zijn om diverse activiteiten op gebied van sociale en 
maatschappelijk betrokken activiteiten te ontplooien. Ustaadh 
Juma Haji, hoofdonderwijzer van de Twariqat Irshad Madrassa 
in het dorpje Tunguu verwoord het als volgt:

“Ik ben mijn hele leven moslim geweest en voor mij was de 
koranschool een reciting centrum voor de koran en Hadith 
en andere religieuze verplichtingen. Ik had nooit gedacht dat 
door de koranschool de kinderen hun kennis en vaardigheden 
konden verwerfen door projecten uit te voeren op gebied 
van milieumanagement, afvalmanagement, waterbesparing, 
boomaanplant en starten van boomkwekerijen, outreach 
activiteiten, bewustwording en andere milieucampagnes”

Madrassa leerlingen krijgen milieueducatie

Ustaadh Juma’s houding over de rol van de koranschool  
veranderde na de deelname aan een training workshop door 
Roots & Shoots in juni 2007. “Sinds deze workshop, realiseerde 
ik mij dat de Koranschool gemakkelijk het medium kon zijn om de 
activiteiten van het Roots & Shoots milieueducatie programma 
uit te voeren,” aldus Ustaadh Juma. 

Het eiland Pemba heeft traditioneel een moslimgemeenschap 
waarbij het leven van alle dag sterk wordt beïnvloed door 
de Islamitische religie. “Via de koranschool bereiken onze 
kinderen zeer gemakkelijk de gemeenschap en houden zich 
bezig met zaken als thuiszorg, boomaanplant, het starten 
van boomkwekerijen en outreach activiteiten”.  De mensen 
worden verder gemobiliseerd op gebied van duurzaamheid 
en natuurbescherming door middel van het uitdragen van 
boodschappen en het zingen van liederen,” volgens Ustaadh 
Juma.

Optimisme over natuurbeschermingsprojecten
Ustaadh Juma is erg optimistisch dat de prestaties kunnen 
worden gedeeld met andere mensen en dorpen op de eilanden. 
De natuurbeschermingsprojecten die worden uitgevoerd door de 
kinderen, de leiders van morgen, zijn niet alleen erg inspirerend 
maar vormen ook een uitdaging voor de volwassenen om hun 
commitment in dit duurzame project te hernieuwen en uit te 
bouwen. 
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Chimpansees ontwikkelen ‘gespecialiseerde gereedschapsset’
Eerste bewijs van gebruik verschillende 
werktuigen suggereert ‘duurzame’ technieken 
om voedsel te vangen

Een nieuw onderzoek dat in september 2009 in de American 
Journal of Primatology werd gepubliceerd, onthult dat 
chimpansees in de Congo Brazzaville gespecialiseerde 
‘gereedschapssets’ voor de vangst van mieren hebben 
ontwikkeld. Dit levert niet alleen het eerste directe bewijs op dat 
verschillende gereedschappen binnen deze context gebruikt 
worden; het suggereert ook nog eens dat chimpansees een 
‘duurzame’ manier van voedselvangst hebben ontwikkeld.

Een team van het Goualougo Triangle Ape Project, onder 
leiding van Dr. Crickette Sanz, bestudeerde verscheidende 
chimpanseegemeenschappen verspreid over het Nouabalé 
Ndoki nationaal park in Congo Brazzaville. Na in totaal negen 
jaar en drie maanden in de Goualougo Triangle te hebben 
doorgebracht, was het team in staat 1060 werktuigen te 
verzamelen, evenals 25 video-opnamen van chimpansees die 
deze werktuigen gebruikten bij het vangen van legermieren.

“Het gebruik van gereedschapssets is zeldzaam en wordt 
voornamelijk bij mensapen gezien,” zegt Sanz. “Tot nu toe is er 
nooit verslag gedaan van het regelmatige gebruik van meer dan 
één type werktuig om op legermieren te jagen.”

Het was al bekend dat chimpansees van gereedschap gebruik 
maken om honing of termieten te verzamelen. De variërende 
technieken en de relatie tussen mieren en chimpansees hebben 
wetenschappers, desalnietemin decennia lang verbijsterd.

“Bij andere onderzoeken in Afrika, zijn chimpansees 
waargenomen die met en zonder gereedschap op mieren 
jagen. Het is niet te verklaren waarom sommige chimpansees 
verschillende technieken gebruiken om dezelfde prooi te 
verzamelen, ” zegt Sanz.

Gemiddeld verzamelde het team bij elke locatie drie tot vier 
werktuigen. Van de gevonden gereedschapssets bestond 36 
procent uit twee soorten gereedschap: gereedschap om nesten 
mee te perforeren en werktuigen om mieren mee te scheppen. Het
gebruik van werktuigen om mieren mee te scheppen is de over het 
algemeen meest waargenomen methode waarmee legermieren 
worden gevangen. De chimpansee steekt het werktuig in het 
nest of de mierencolonne en verzamelt de individuele mieren 
die erop kruipen. De perforerende gereedschappen echter 
worden gebruikt om nesten te openen zodat de chimpansee de 
mieren eruit kan halen. 

Hoewel de tijdens de studie waargenomen gereedschapssets 
leken op de andere geregistreerde gereedschappen, 
suggereert dit onderzoek dat chimpansees hun 
gereedschapskeuze baseren op de eigenschappen van de 
mierensoort waar ze op jagen. Binnen de onderzoeksgebied

Volwassen mannetje houd een nest perforerend gereedschap 
in zijn rechter hand en het gereedschap om daarna de mieren 
uit het nest te scheppen in zijn mond 

komen verschillende soorten zeer variërende mieren voor, 
maar hun eigenschappen kunnen worden onderverdeeld in 
twee categorieën, ‘epigeisch’ en ‘intermediair’.

Epigeische mieren hebben langere benen en kunnen sneller 
rennen. Ze hebben een pijnlijkere beet. Ze zoeken op de grond 
en in de vegetatie naar eten en wanneer ze worden aangevallen, 
slaan werkmieren in grote groepen terug. Intermediaire soorten 
zoeken alleen tussen bladafval naar eten en trekken zich terug 
in ondergrondse tunnels of bladafval wanneer ze worden 
aangevallen.

Wanneer chimpansees mieren vangen door hun nest met de 
hand open te breken, reageren de mieren met een enorme 
tegenaanval. Dit resulteert niet alleen in beten, maar de aanval 
kan er ook voor zorgen dat de mieren gaan migreren en op een 
andere locatie een nieuw nest bouwen.

Echter, door een perforerend gereedschap te gebruiken kan 
een chimpansee de mieren naar buiten lokken en een tweede 
gereedschap inbrengen om te ‘scheppen’. Dit vermindert niet 
alleen het agressieve gedrag van de mieren, maar kan ook 
een ‘duurzame’ techniek zijn, aangezien de mieren op dezelfde 
locatie blijven. Hierdoor kan de chimpansee deze voedingsbron 
herhaaldelijk kan aanboren.

Het lijkt er ook op dat chimpansees recyclen, doordat ze 
gereedschappen herkennen en deze hergebruiken wanneer 
ze bij eerdere bezoeken door andere individuen zijn 
achtergelaten.

“Het is nog maar zeer recent ontdekt dat deze chimpansees in 
het bijzonder verscheidene types gereedschapssets gebruiken, 
die als een soort culturele handtekening gezien kunnen worden,” 
concludeert medeauteur Dr. David Morgan. “Er zit een urgentie 
in het leren over dit soort gedrag, aangezien het bestaan van 
de apen in het Congo Basin wordt bedreigd door commerciële 
houtkap, de jacht op bushmeat en nieuwe ziektes.”
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Bulindi Eco Café
Het merendeel van de bosfragmenten in het noordelijke deel van 
het Hoima district in Oeganda is privé-eigendom of eigendom 
van de gemeenschap, dit geldt ook voor Bulindi. De houtkap in 
de bossen rondom Bulindi begon ongeveer vijf jaar geleden en 
is in de laatste 2-3 jaar sterk toegenomen. Bomen geschikt als 
timmerhout worden zeer systematisch verwijderd. Daaronder 
zijn veel soorten die belangrijk zijn in de voedselvoorziening van 
de chimpansees. Als de houtkap geen halt wordt toegeroepen, 
verdwijnt het bos in Bulindi de komende jaren in rap tempo.

Chimpanseepopulatie
De chimpanseepopulatie rondom Bulindi wordt geschat op 
30 to 40 individuen, waaronder zeven volwassen mannetjes. 
Verwondingen door snares zijn niet gesignaleerd, hoewel er 
wel rapporten zijn dat chimpansees in het verleden in vallen 
terecht zijn gekomen. De chimpansees leven in een gebied 
van ongeveer 20 km2 bestaande uit bos en akkers in de buurt 
van negen kleine dorpjes. De chimpansees beroven de boeren 
regelmatig van gewassen als suikerriet, guava, mango, paw-
paw en banenen waarbij ze soms dichtbij de woningen worden 
gesignaleerd. Dit is overigens een recent gedrag dat samenvalt 
met de start van de houtkap in dit gebied. 

Community Eco Café
Door het verlies van leefgebied nemen de ontmoetingen tussen 
chimpansees en de mensen toe. Deze ontmoetingen zijn vaak 
negatief en leiden tot een toenemende vijandige houding naar 
de chimpansees toe. Om deze escalerende conflictspiraal te 
doorbreken heeft JGI Oeganda plannen gemaakt om in Bulundi 
een community Eco Café op te richten. Het Eco Café is er op 
gericht om een duurzame, alternatieve bron van inkomen te 
genereren in de gemeenschap. Naast de verkoop van hapjes 
en drankjes aan toeristen, de verkoop van souvenirs zoals 
de Bead for Life kettingen en rieten mandjes, worden er ook 
boswandelingen georganiseerd. De winst van de onderneming 
komt ten goede aan andere micro-projecten in Bulindi op het 
gebied van natuurbehoud en worden gebruikt om het team van 
rangers uit het dorp te trainen om de bosfragmenten te bewaken.  
In het eco café zal binnenkort ook educatief materiaal te vinden 
zijn over de bescherming van de leefomgeving van Bulindi. 
Zowel de bewoners als de toeristen die het café bezoeken 
kunnen gebruik maken van dit materiaal.

Bulindi café in aanbouw; de grote ramen hebben uitzicht op 
het bosgebied

De Bulindi germeenschap gelegen tussen de Budongo en 
Bugoma Forest blocks, westelijk Oeganda

Hoopvolle ontwikkelingen
Een lid van de gemeenschap, Mr. Kyaligonza James, heeft 
land gedoneerd gelegen in Bulindi trading Centre aan de weg 
van Hoima naar Masindi. De donatie is gedaan aan de Bulindi 
Biodiversity Association, een groep die als doel heeft om de 
bossen op privé-land te behouden. De locatie is erg geschikt voor 
een toeristische tussenstop, want het is ongeveer halverwege 
langs de populaire toeristische route tussen Murchison Falls 
en Kibale National Park. Vergelijkbare rustplaatsen, met goede 
sanitaire voorzieningen, zijn er vrijwel niet langs deze route.

Het gebied is uitermate geschikt voor korte boswandelingen

Met de bouw van het Eco Café is in oktober 2008 begonnen. 
De bouwtekeningen zijn verzorgd door JGI Zwitserland en de 
zwitserse vrijwilliger Nick Hadegar die ook supervisie van de 
eerste gedeelte van de bouw op zich nam. Naast financiële 
steun van JGI Zwitserland en Disney Animal Kingdom heeft ook 
JGI Nederland bijgedragen aan dit project. Na de lezing van 
Jane Goodall in Burgers’ Zoo werden we door Marleen Mol van 
KICI kledinginzameling verrast met een donatie van €  5000,-. 
Besloten is om de donatie in zijn geheel te besteden aan de 
bouw van het Eco Café. 
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Marijn wil alle dieren redden, ook de lelijke, giftige of gevaarlijke ...

Met een groep vrijwilligers doet Jane Goodall Instituut Nederland 
observatieonderzoek bij de chimpansees in Safaripark Beekse 
Bergen. Het gedragsonderzoek geeft inzicht in de verhoudingen 
binnen de groep en draagt bij aan de optimalisering van de 
verzorging. Vaak worden de vrijwilligers door de de bezoekers 
aangesproken, zoals onlangs Linda de Vries. “Toen ik daar een 
keer stond met mijn laptop in de hand, klopte iemand mij op de 
schouder. Het was Marijn, een jongen van tien jaar die vroeg: 
“hoe komt het eigenlijk dat we wel voor chimpansees in een 
dierentuin kunnen zorgen, maar dat ze in het wild bedreigd 
zijn?””

Van Marijn kunnen we nog wat leren
Ik begon mijn verhaal over de groeiende bevolking in de wereld 
en het verdwijnen van het regenwoud, maar merkte al gauw 
dat ik niets hoefde uit te leggen. Marijn weet het allemaal 
al, misschien wel beter dan ik. Dus al snel waren de rollen 
omgedraaid en vertelde hij mij welke dieren bedreigd zijn: het 
gilamonster, de zeeleguaan en nog veel meer dieren waar 
ik nooit van gehoord had. We spraken over de omgang van 
mensen met dieren in Nederland die soms te wensen over laat 
en daar wist hij ook over te vertellen. Het duurde niet lang of 
een groepje volwassen stond om ons heen te luisteren naar de 
woorden van deze jeugdige, maar zeer wijze jongen.

Brieven 
Marijn vertelde dat hij brieven heeft geschreven aan een aantal 
burgemeesters met de vraag of zij een park willen bouwen

waar bedreigde diersoorten leven en gefokt kunnen worden. 
De burgemeesters van Tilburg en Dongen antwoordden dat dit 
niet mogelijk is en van de burgemeester van Utrecht heeft hij 
nooit iets gehoord. Maar Marijn geeft niet op. Naar het Wereld 
Natuurfonds zal hij ook nog schrijven om te vragen of zij geld 
kunnen inzamelen voor een dergelijk project. En misschien zal 
hij nóg een brief schrijven naar de  burgemeester, dit keer voor 
de Nederlandse dieren, want daar gaat men ook niet goed mee 
om. Mensen gooien zomaar afval neer. Zelfs in het natuurgebied 
waar hij laatst was, de Dongenvallei, zag hij allemaal afval 
liggen.

Wat kan ik doen om te helpen?
Vraagt hij opnieuw. 
Ik twijfel. Wat kan ik hem nog vertellen? Ik ben gewend om als 
eerste stap iemand te informeren over de bedreigde toestand 
van wilde dieren in de wereld en over de keuzes die wij dagelijks 
maken waardoor wij onze omgeving beïnvloeden. Hoe leg je uit 
dat wat je eet, aantrekt en koopt van invloed is ergens aan de 
andere kant van de wereld?

Maar Marijn heeft die kennis al, hij weet al dat een beetje 
minder of biologisch vlees eten een groot verschil maakt voor 
dierenwelzijn en het milieu, hij weet al dat het niet goed is om 
hardhout te gebruiken, hij weet al dat we de wereldbol moeten 
delen met de andere dieren… Hij weet al zoveel en ik vraag 
me af of hij nog wel lekker slaapt met de hele wereld op zijn 
schouders. 

Marijn bij de chimpansees in Beekse Bergen
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Inspiratiebronnen
Waren er maar meer kinderen of volwassenen met zoveel 
motivatie als Marijn. Hoe is hij eigenlijk zo geïnspireerd 
geraakt? Ik besluit hem te interviewen, enerzijds omdat ik reuze 
benieuwd ben naar zijn verhaal, anderzijds omdat ik op één of 
ander manier iets voor hem wil doen.  

Hoe komt het dat jij zo begaan bent met de bedreigde 
diersoorten?
Marijn: “Door de reclames van bijvoorbeeld het Wereld 
Natuurfonds”. Zijn moeder vult aan dat Marijn altijd al betrokken 
is geweest bij onrecht, ook bij mensen, maar vooral bij dieren. 
Hij weet niet precies wanneer de liefde en interesse voor dieren 
is ontstaan. Hij herinnert zich wel dat de stripboeken van Suske 
en Wiske hem erg aanspraken.  De boeken gaan over avonturen 
met dieren. Suske en Wiske doen goede dingen met de dieren, 
maar de slechteriken doen foute dingen met de dieren. 

Hoe komt het dat je zoveel weet over bedreigde dieren?
“Ik heb er over gelezen en ik zoek op internet.  Daar kan je een 
hele lijst vinden van alle dieren die bedreigd zijn. Ik kijk ook 
naar Animal Planet en net heb ik National Geographic ontdekt. 
Wat me heeft geraakt is dat programma waar ze huisdieren 
redden (Animal Cops). Dat zijn mensen die ook dieren redden. 
Zij hebben daar hun beroep van gemaakt en dat zou ik later 
ook willen! Ik wil ook de dieren helpen, want nu gaat het de 
verkeerde kant op!”

Heb je ook een lievelingsdier?
“Nee, ik wil alle dieren redden.  Het maakt me niks uit of het dier 
lelijk of giftig is of andere dieren eet”. 

Heb je huisdieren?
“Het eerste dier waar ik iets mee had was een parkiet. Misschien 
is mijn dierenliefde toen wel begonnen. Nu heb ik vissen en 
konijnen.”

Heb je al eens een spreekbeurt op school gehouden over 
bedreigde dieren?
“Ja, ik heb een spreekbeurt gehouden over het Gilamonster, de 
Reuzenpanda en de Zeeleguaan”. 

Heb je ook vriendjes die hier mee bezig zijn? Praat je 
erover met anderen?
“Nee, niet echt. Zij snappen het niet. Ik heb het er eigenlijk nooit 
met iemand over. Mijn vriendjes houden van voetbal en dat vind 
ik maar niks. Het heeft niet zoveel zin om er met hun over te 
praten. Zij kunnen er toch niets aan veranderen. Daarom schrijf 
ik brieven naar de Burgemeester. Maar wat kan ik nog meer 
doen? “. 

Kinderen zoals Marijn: Hoop voor de toekomst
Ik probeer uit te leggen dat hij al heel goed bezig is. Hij is zich nu 
al bewust van de manier waarop hij in de wereld staat. Hij gooit 
geen afval weg,  probeert weinig vlees te eten, schrijft brieven 
naar de burgemeester, houdt spreekbeurten en inspireert 
anderen.…

Kinderen zoals Marijn geven hoop voor de toekomst. Misschien 
is hij een voorbeeld van de nieuwe generatie. Een generatie 
die beseft dat zij de wereld moeten delen met andere mensen, 
dieren en de natuur. 

Jane bezoekt ChimpanZoo project
Alweer een paar maanden observeren we een groep 
chimpansees in Safaripark Beekse Bergen om zodoende 
meer inzicht te krijgen in manieren om de omstandigheden 
van chimpansees in dierentuinen te optimaliseren. Het regent 
pijpenstelen als Jane Goodall eind november op bezoek komt. 
Eigenlijk geeft dit wel een Afrikaans tintje aan het geheel. We 
ploeteren met auto’s en enkelen van ons met de voet door 
plassen en modder. Het is onmogelijk om droog te blijven.

Als we eenmaal voor het verblijf van de chimpansees staan, 
vergeten we onze natte voeten. Het is en blijft interessant 
om naar een groep chimpansees te kijken. Het resultaat van 
maanden nauwlettende observatie wordt nu zichtbaar. Vol trots 
vertellen de vrijwilligers aan Jane en andere geïnteresseerden 
in het ChimpanZoo project over het gedrag van Frits, de 
goedmoedige alpha-male, Wouter, de lastige puber, Martje, de 
onervaren maar toch goede moeder enzovoorts.

Daarna is er nog even de tijd om in een droog gebouwtje te 
vertellen over onze ervaringen met het project. We vertellen 
over de grote interesse om deel te aan het observatieonderzoek 
en de training en over mogelijkheden om de verzamelde kennis 
te delen met dierentuinen en algemeen geïnteresseerd publiek.

Net als Jane geloven wij dat we de chimpansees die ooit vrij 
leefden in het wild, maar door ons zijn gevangen en opgesloten, 
niet mogen vergeten. Bovendien zijn zij de ambassadeurs 
voor hun broeders in het wild. Wij zullen de kennis over het 
gedrag met u delen om u getuige te laten zijn van de unieke 
eigenschappen van deze bijzondere dieren.

Het ChimpanZoo project bestaat uit drie componenten: 
Onderzoek, Educatie en Verrijking. Wij kunnen hierbij alle 
hulp gebruiken. Heb je interesse, neem dan contact op met 
Linda de Vries: linda@janegoodall.nl 



Hallo, Ik ben Lars van den Bogaert 
en ik ben 8 jaar.

Ik ben heel blij dat ik Kinderdierekteur 
ben geworden van DierenPark 
Amersfoort. Ik kom al vanaf toen ik 
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Adoptieouders in Burgers’ Zoo
Op 26 september kwamen bijna 60 adoptieouders en aanhang 
in de Arnhemse Burgers’ Zoo bijeen. Het was de eerste keer dat 
het Jane Goodall Instituut Nederland (JGI-NL) een uitje voor de 
adoptieouders organiseerde. Constantine Kasule, manager van 
het chimpansee complex van Stichting AAP, was uitgenodigd 
om een inspirerende lezing te verzorgen. De genodigden 
luisterden ademloos naar Constantine’s verhalen over het 
soms harde leven in Oeganda, waar hij twee jaar als sanctuary 
manager voor Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary gewerkt 
heeft. De onbalans tussen corruptie en armoede van het land 
enerzijds en wildlife bescherming en duurzaamheid anderzijds is 
typerend. Hij legt uit waarom het zo belangrijk is dat organisaties 
effectief samenwerken en iedereen een steentje bijdraagt om 
bedreigde diersoorten, zoals de chimpansee, te beschermen. 
“De adoptieouders- en donateurs van JGI-NL geven werkelijk 
hoop op een toekomst van co-existentie tussen mens en dier”.

Constantine vertelt gepassioneerd over zijn ervaringen met 
chimpansees en de knelpunten die men geregeld tegenkomt 
bij het beschermen van chimpansees. Als er geen actie 
ondernomen, bestaat de kans dat er binnen 15 jaar weinig van 
de populatie over is. Ook beschrijft hij het enthousiasme en 
de gedrevenheid waarmee de verzorgers van Ngamba Island 
hun werk doen. En van de opvangcentra die bestaansrecht 
hebben dankzij de adoptieouders van JGI-NL. Met zijn stichting 
‘wildlife rights’ pleit hij voor strafrechtelijke vervolging van 
grote internationale bedrijven die beschermde diersoorten 
verhandelen en vervoeren. Helaas maken mazen in de wet 
en corruptie het vandaag de dag nog moeilijk om dit soort 
organisaties aan te pakken..

Na afloop van de lezing werden de adoptieouders uitgenodigd 
voor een rondleiding langs de primaten van Burgers’ Zoo. 
We willen de adoptieouders nogmaals bedanken voor de 
opkomst en bijdragen. De opbrengst die deze bijzondere dag 
gegenereerd heeft komt ten goede van Tchimpounga.

Hoop voor dier en wereld KinderDIERekteur Amersfoort

 

baby was in de dierentuin en ik hou heel erg van dieren. En 
ik vind het heel erg leuk om andere kinderen over dieren te 
vertellen en over wat er allemaal voor nodig is om voor ze 
te zorgen. En dan vertel ik natuurlijk ook dat iedereen moet 
opletten dat sommige dieren niet uitsterven.

Iedere kinderdierekteur zet zich in voor een project. Het project 
met de meeste stemmen ontvangt 2500 euro, de tweede 
ontvangt 1500 euro en de derde krijgt 1000 euro! Lars heeft 
al heel veel plannetjes gemaakt om stemmen te verzamelen 
voor zijn project ‘de West Afrikaanse chimpansees in Sierra 
Leone’. Hij hoopt daardoor heel veel fans te verzamelen. 

Steun Lars en de West Afrikaanse chimpansees en breng je 
stem uit op de website:

http://www.kinderdierekteur.nl
Click op “Fans Klicken Hier” en kies dan de Dierekteur van 
Dierenpark Amersfoort 

Constantine Kasule geeft een gepassioneerde lezing

december ligt de uitgave ook
in onze webwinkel met 
dezelfde korting. 

Hoop voor dier en wereld 
Auteur: Jane Goodall
ISBN 978 90 254 3275 1
Kortingscode 901-72694
Van € 24,95 voor € 20,00

De korting van € 4,95 is geldig  
tot en met 7 maart 2010

Medio september werd Jane’s nieuwste boek “Hope for 
Animals and Their World: How endangered species are 
being rescued from the brink” gelanceerd. Zoals vermeld in het 
vorige bulletin, is het boek verkrijgbaar in onze webwinkel voor 
€ 28,00.

Onder de titel “Hoop voor dier en wereld” is inmiddels door 
uitgeverij Contact de nederlandse vertaling uitgebracht! De 
donateurs, vrijwilligers en adoptieouders kunnen de Nederlandse 
uitgave (softcover) met onderstaande kortingscode voor een 
korting van € 4,95 bij de erkende boekhandel bestellen. Eind 



Ook vrijwilliger worden?
Wilt u ook voor JGI actief zijn in één van voorgenoemde 
dierentuinen? Voor meer informatie of aanmelden, kunt u 
contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Margot Dopheide: 
06-33752414 of margot@janegoodall.nl  JGI-vrijwilligers 
geven in deze dierentuinen informatie over Het Jane Goodall 
Instituut en alle projecten in Afrika. Waar mogelijk werken we 
ook met educatief materiaal. Daarnaast wordt er ook informatie 
gegeven over de chimpansee- of gorillagroepen van de 
desbetreffende dierentuinen. Je wordt uitgenodigd voor een 
selectie- en kennismakingsgesprek en daarna ontvang je een 
training. Meer informatie is te vinden op www.janegoodall.nl
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JGI in Dierentuinen
Jane Goodall Instituut Nederland is al weer een paar jaar te 
gast in een aantal Nederlandse dierentuinen. Zo staan we 
regelmatig op evenementen, georganiseerd in en door een 
aantal dierentuinen en hebben we zelfs een vast informatiepunt 
in Diergaarde Blijdorp. In 2010 komt hier een infopunt in Burgers’ 
Zoo en wellicht ook Artis bij !

Diergaarde Blijdorp
Al weer drie seizoenen hebben JGI-vrijwilligers in Diergaarde 
Blijdorp informatie gegeven over JGI, het wel en wee van chimps 
en over Jane zelf. In 2006 heeft Jane Goodall dit informatiepunt, 
in de gorillakijkhut, zelf geopend en sindsdien is JGI Nederland 
hier ieder weekend actief van april tot en met oktober. Ook in 
2010 zijn we weer te gast in Blijdorp.

Burgers’ Zoo
Vanaf 2010 starten we ook in Burgers’ Zoo in Arnhem. Hier 
zullen onze vrijwilligers te vinden zijn in de buurt van de chimps, 
of bij regen en kou, in de overkapping met uitzicht op de gorilla’s 
en een beetje op de chimps. We proberen hier twee weekenden 
per maand aanwezig te zijn.

Artis
In de kerstvakantie staan we op 20 en 27 december en op 3 
januari in het gorillaverblijf met een stand. Kinderen kunnen 
worden geschminkt en de nieuwe educatieve termietenheuvel is 
ook van de partij. Er is een kans dat we in 2010 ook structureel 
in Artis aanwezig zijn.

Jane opent Primadomus
Op dinsdag 24 november was het zo ver. De lang verwachte 
opening van het nieuwe opvangcentrum Primadomus van 
Stichting AAP. Jane Goodall verrichtte de openingshandeling, in 
aanwezigheid van een groot aantal genodigden uit Nederland, 
Spanje en de rest van Europa. Primadomus ligt in Villena, zo’n 
vijftig kilometer ten westen van Alicante, Spanje.

Bij de opening van Primadomus wamen diverse sprekers aan 
het woord: “David van Gennep (directeur Stichting AAP), de 
burgemeester van Villena, Celia Lledó, de coördinator van het 
project in Spanje, Olga Martin en Jane Goodall. De onthulling 
van een plaquette door Jane Goodall vormt de officiële opening 
van Primadomus. Ter ere van de opening wordt aan de 
burgemeester van Villena een plaquette aangeboden van een 
natuureducatiecentrum net buiten het terrein van Primadomus.

Met de realisatie van Primadomus is voor Stichting AAP een 
lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Na een uitputtende 
periode van voorbereiding en bouwen, heeft Stichting AAP nu 
een uniek thuis geschapen voor chimpansees en andere apen 
die nergens anders terecht kunnen.

Eerder in November namen, na een lange maar goed verlopen 
tocht per vrachtauto, de tien chimpansees van ‘Donkey’s 
groep’ als eerste bewoners al hun intrek in Primadomus. 

De tien chimpansees zijn afkomstig uit circussen, louche 
dierenparkjes en van particulieren. In Primadomus hebben zij 
nu de rust en ruimte die ze verdienen. 

Het opvangcentrum kan op termijn zo’n 150 dieren een 
permanent thuis bieden. Primadomus ligt aan de voet van de 
‘Sierra de Salinas’, op een locatie die zich uitermate goed leent 
voor de huisvesting van apen. Bovendien kan een groot deel 
van het terrein beschermd natuurgebied blijven. 

The Making Of Primadomus

Jane Goodall en de vertegenwoordigers van het Jane Goodall 
Instituut met de trotse David van Gennep (derde van links) en Olga 
Martin (uiterst rechts)

Safaripark Beekse Bergen
JGI is ook actief in de Beekse Bergen met ChimpanZoo 
(CZ), het observatieprogramma van JGI voor chimpansees in 
dierentuinen. In vorige bulletins is uitgebreid verslag gedaan 
van de training die in het voorjaar van 2009 plaats vond en 
over de groep chimpansees die wordt bestudeerd. Uitgebreide 
informatie over CZ zal binnenkort op de website verschijnen.  

Gaiapark
In de zomermaanden zijn we tijdens evenementen ook met een 
informatiestand in Gaiapark (Kerkrade) aanwezig. Deze data 
verschijnen op onze website. 

Wie weet tot ziens in één van de dierentuinen, als vrijwilliger of 
als bezoeker! 
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Even voorstellen

Mijn naam is John de Kleijn. Begin 2009 heb ik mij aangemeld 
als vrijwilliger voor de Blijdorp stand van het Jane Goodall 
Instituut. Hier sta ik regelmatig in de weekenden. Ik doe dit met 
veel plezier en hoop dat dan ook nog lang te blijven doen. 

Van heel jongs af was ik al geïnteresseerd in de dingen om me 
heen, en speciaal in dieren. En ook al woonde ik in de stad, 
daar is genoeg leven te zien. Zodra ik kon lezen las ik alles 
wat me maar in de handen kwam, over de natuur, kunst en 
reizen. Maar vooral het observeren en zorgen voor dieren was 
ik gek mee. Op dit moment interesseer ik me voor fotografie, 
schilderen en het communiceren met mensen uit andere 
culturen. Een echte passie heb ik voor het verzorgen van dieren 
en dierenbescherming. 

Als kleine jongen gaf ik al mijn zakgeld uit aan dieren. Ik 
kreeg bijna geen zakgeld, dit was niet gewoon zo vlak na de 
oorlog. Maar ik verdiende bij door boodschappen te doen voor 
de stalhouders op de Haagse Markt, waar wij woonden. Het 
enigste was dat mijn zusters niet erg onder de indruk waren. Die 
vonden het maar niets dat ik altijd maar van die enge beesten 
thuis bracht. Ik begreep er helemaal niets van, maar ja ik was 
toen een jaar of 8. Mijn vader kocht een aquarium en dat was 
het begin voor mij. Binnen de kortste tijd had ik een kleintje bij 
elkaar gespaard, maar ging ik ook de weilanden in om visjes te 
vangen. Ik kwam dan niet alleen thuis met visjes maar had er 
dan ook maar salamanders, kikkers en padden bij gevangen. 
Uit de duinen bij Den Haag kwam ik met hagedissen thuis. 

Later kwamen daar nog vogels en goudhamsters bij. Ik 
werd lid van de plaatselijke reptielen vereniging, waar ik het 
jongste lid was. Al snel volgde ik alle lezingen, bezocht ik de 
tentoonstellingen en kocht ik een jaarkaart van het dierenpark 
Wassenaar.

In die tijd was met moeilijk om je brood te verdienen met het 
verzorgen van dieren en ben ik een opleiding gaan volgen voor 
verzorgende in het ziekenhuis. Dit was gedurende de Vietnam 
oorlog in een militair ziekenhuis in het buitenland. Na mij opleiding 
ben ik terug naar Nederland gegaan om een vervolgopleiding te 
doen voor officier van het Leger des Heils. Als officier ben ik 
eerst in Nederland en daarna lange tijd in Australië werkzaam 
geweest, vandaar mijn karakteristieke hoed ! 

Nu ben ik alweer een tijd terug in Nederland en heb ik gewerkt 
als uitzendkracht. Helaas kan ik vanwege mijn leeftijd niet 
meer werken in mijn beroep en heb dus veel tijd over voor 
vrijwilligerswerk. Op een website voor vrijwilligerswerk kwam 
ik een advertentie van het Jane Goodall Instituut tegen. En 
hier ben ik dan.  Ik hoop dat ik na dit eerste jaar het komende 
jaar nog meer kan doen. Ik sta echt achter de missie van het 
Instituut. Elk beetje wat we doen telt. Dus lezer ga bij je zelf na, 
wat kan ik doen. Wat het ook is, ondersteuning met geld, inzet 
van je tijd, doe wat !!



             

                         JGI en R&S kantoren wereldwijd

  

JGI Australië
www.janegoodall.org.au

JGI België
www.janegoodall.be

R&S Caraïbisch gebied
rasselta@janegoodall.org

JGI Canada
www.janegoodall.ca

JGI China-Bejing & Chengdu
www.jgichina.org

JGI China-Shanghai
www.jgi-shanghai.org

JGI Congo
jgicongo@yahoo.com

R&S Costa Rica
www.inbio.ac.cr/roots

JGI Frankrijk
www.janegoodall.fr

JGI Hongarije
www.janegoodall.hu

JGI Hong Kong
www.janegoodall.org.hk

JGI Italië
www.janegoodall-italia.org

JGI Japan
www.jgi-japan.org

JGI Nederland
www.janegoodall.nl

JGI Oostenrijk
www.janegoodall.at 

R&S Portugal
www.spedh.net/htm/roots1.htm

JGI Singapore
www.janegoodall.org.sg

JGI Spanje
www.janegoodall.es

JGI Taiwan
www.goodall.org.tw

JGI Tanzania
jgi-tanzania@africaonline.co.tz

JGI Uganda
www.jgiuganda.org

JGI UK
www.janegoodall.org.uk

JGI USA - Hoofdkantoor
www.janegoodall.org

JGI USA - ChimpanZoo
www.chimpanzoo.org

JGI Zuid Afrika
www.janegoodall.co.za

JGI Zweden
www.swedenchimp.se

JGI Zwitserland
www.janegoodall.ch

R&S Programma
www.rootsandshoots.org

Jane Goodall Instituut Nederland


