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Elke Dag is Nationale Gorilla Dag
Vorig jaar was er slecht nieuws voor de Grauer gorilla. In de afgelopen 20 jaar is deze populatie met 77% 
afgenomen tot slechts 3.800 individuen. Gorilla Stichting Nederland is vastberaden om alles in haar vermogen 
te doen om deze, en de andere drie ernstig bedreigde ondersoorten, te beschermen. Het beschermen van 
gorilla’s en hun leefomgeving voorkomt niet alleen het uitsterven van deze prachtige diersoort, maar komt 
ook ten goede aan de mens. Voorbeelden hiervan zijn het “One Health” programma van de Gorilla Doctors en 
opvangcentrum GRACE voor Grauer gorilla’s. Deze projecten dragen namelijk in in belangrijke mate bij om de 
economische en sociale stabiliteit in het conflictgebied in de Democratische Republiek Congo te verbeteren.

Via onze website, tijdens Nationale Gorilla Dag en bij onze educatieve stand in Koninklijke Burgers’ Zoo 
stimuleren wij jongeren om positieve veranderingen voor mens, dier en milieu tot stand te brengen. Elke kleine 
bedrage telt en maakt verschil: van het inzamelen van mobieltjes en inktcartridges, het symbolisch adopteren 
van een gorilla tot het downloaden van een spreekbeurt over de gorilla’s.

Wildlife Crime
De stroperij en de bushmeathandel in Afrika tiert helaas welig, en lijkt zelfs sterk te zijn toegenomen door de 
georganiseerde misdaad. Vooral in Aziatische landen, met China voorop, groeit de vraag explosief ten opzichte 
van de traditionelere afzetmarkten in het Midden-Oosten. Om deze misdaad te bestrijden steunen wij LAGA 
(Last Great Ape Organisation). LAGA is een uniek concept, opgezet door Ofir Drori in Kameroen, en slaagt er 
als een van de weinige organisaties in om wildlife handelaren achter tralies te krijgen en corruptie op hoog 
niveau aan te pakken. LAGA bestrijdt wildlife crime met succes inmiddels in veel gebieden in West-Afrika. 
LAGA is onderdeel van het Eagle Netwerk en dit network is nu actief in acht landen. 

Samenwerking
Gorilla Stichting Nederland vindt de samenwerking met andere gorilla- en aanverwante stichtingen erg belangrijk. 
In 2017 zijn wij op bezoek geweest bij onze Duitse zusterorganisatie Berggorilla & Regenwald Direkthilfe tijdens 
hun jaarvergadering in de dierentuin van Krefeld. Afgesproken is dat wij hun folder aan Duitse bezoekers van 
onze stand in Koninklijke Burgers’ Zoo zullen meegeven. Daarnaast zal er vaker afstemming zijn over mogelijke 
gemeenschappelijke steun aan projecten die zich inzetten voor de Cross River gorilla en de Grauer gorilla.

Bedankt
De gorilla, het tropische bos, de dierenarts in de Virunga, de ranger in Nigeria: ze hebben ons allemaal nodig. 
Jouw/Elke steun maakt daarbij het verschil, zowel in Nederland als Afrika. Daarom bedanken wij graag alle 
donateurs, adoptieouders, vrijwilligers, onze ambassadrice, partners in het bedrijfsleven en bij de dierentuinen 
voor de geweldige steun en inzet in het afgelopen jaar.

Het bestuur van Gorilla Stichting Nederland

Diederik Visser – Voorzitter
Saskia Brunekreef – Penningmeester
Kim Dekker - Secretaris
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Opvang gorilla weesjes - GRACE

In 2017 heeft Gorilla Stichting Nederland  haar  eerste  bijdrage 
van € 5.752,62 kunnen overmaken aan Gorilla Rehabilitation and 
Conservation Education (GRACE) Center. Deze donatie bestond uit 
de bijdragen van de adoptieouders van Amani, Kighoma, Pinga en 
Shamavu en extra giften.

GRACE heeft de donatie in haar geheel besteed aan de optimale zorg 
van de Grauer gorilla’s die in de opvang leven. 2017 was sowieso een 
fantastisch jaar voor de gorilla’s in GRACE. Zij kregen in november 
nog veel meer plek om gorilla te zijn. Door diverse giften werd hun 
leefgebied namelijk vergroot met 6 hectares (15 acres)!

Wildlife Law Enforcement - LAGA

Tijdens de Future for Nature Awards ceremonie in Koninklijke 
Burgers’ Zoo kreeg Gorilla Stichting Nederland de gelegenheid een 
cheque van € 4.017,- in de vorm van een taart aan te bieden aan 
Ofir Drori van the Last Great Ape Organisation (LAGA). Ofir was niet 
alleen blij verrast met het bedrag, maar ook met de taart! Hij blijkt 
namelijk een enorme zoetekauw te zijn.

Het bedrag is in de periode maart-mei 2017 besteed aan middelen 
die onderzoek van LAGA naar wildlife crime in het zuidoosten van 
Kameroen mogelijk maken. Het gaat hier om zaken als transport, 
overnachtingen of telefoonkaarten. Tevens werd er contact gelegd 
met nieuwe informanten die LAGA in de toekomst van waardevolle 
informatie kunnen voorzien over wildllife crime in dat gebied.

  Waaraan hebben we bijgedragen?

Inzet van de Gorilla Doctors

Ook de Gorilla Doctors konden we in 2017 blij maken met een eerste 
bijdrage van € 4.008,50. De bijdrage is besteed aan de inzet van de 
dierenartsen in de Virunga en Bwindi nationale parken.

In 2016-17 voerde Gorilla Doctors 28 interventies uit om zieke en 
gewonde gorilla’s te behandelen; met slechts 880 berggorilla’s, telt 
elk individu. In dezelfde periode trok Gorilla Doctors 398 keer het bos 
in om de gezondheid van de gorilla’s te controleren of te reageren 
op officiële meldingen van ziekte of letsel. Elke keer als een van de 
dierenartsen een reis door het bos maakt, is dit een uitgelezen kans 
om elk lid van een gorillafamilie nauwlettend te observeren.
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Onderzoek in Mbeli Bai

Begin 2017 hebben we contact gelegd met het langlopende gorilla-
onderzoeksproject van WCS in Mbeli Bai, Republiek Congo. Het 
onderzoek in Mbeli Bai heeft de afgelopen jaren veel nieuwe informatie 
over het gedrag van de westelijke laaglandgorilla opgeleverd. Door 
recente ontwikkelingen in “ape facial recognition” software zijn 
er plannen om een netwerk van geautomatiseerde camera traps 
rondom de bai te realiseren. Dit netwerk moet het inzicht in de 
socio-demografische data van de verschillende gorillagroepen sterk 
verbeteren.

Gorilla Stichting Nederland vindt het onderzoek in Mbeli Bai van 
groot belang en gaat dit project structureel steunen. Er is daarom 
besloten om € 2.000,- van de donatie van Stichting Wildlife in te 
zetten voor een pilot dat uiteindelijk het netwerk mogelijk moet 
maken.

Investeringen in Educatie

In 2017 hebben we geïnvesteerd in de herkenbaarheid van de stichting 
en onze vrijwilligers bij onze educatieve activiteiten. Professionele 
kleding voor de vrijwilligers werd gesponsord door Fladde Outdoors 
en Craghoppers. Daarnaast werd divers standmateriaal aangeschaft 
zoals een stevige vouwtafel, opbergdozen en een mooi zwart kleed. 
Ook werd een aantal banners ontworpen voor de stand.

De beste investering bleek de aanschaf van twee replica schedels 
van een gorillamannetje en -vrouwtje. Dit zijn echte eye-cathers en 
trokken veel aandacht van het publiek. In 2018 zullen ook afgietsels 
van een gorillahand en -voet aan het publiek kunnen worden 
getoond.

  Waaraan hebben we bijgedragen?

Educatie in Koninklijke Burgers’Zoo
Voor de educatieve activiteiten zijn er dit jaar zes nieuwe vrijwilligers 
getraind. Dit gebeurde tijdens twee trainingsdagen in maart en april. 
De trainingsdagen waren ook verplicht voor de oude vrijwilligers 
want door recent onderzoek was er veel nieuws te vertellen over de 
gorilla’s!  

In totaal stonden de vrijwilligers zes weekenden in de periode april-
september. Het was altijd gezellig druk bij de stand en zeer veel 
jonge gorilla-experts verlieten op die dagen de dierentuin.

Het TV programma Gelderland Helpt kwam langs bij de stand en 
maakte opnames voor de werving van nieuwe vrijwilligers voor de 
2018 lichting. Bekijk hier de uitzending.
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https://www.youtube.com/watch?v=BhsYRM9wRwQ&t=11s
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Waarom en wanneer?

De gorilla dreigt binnenkort voor altijd van onze aarde te verdwijnen. 
Deze grootste mensaap ter wereld en het meest iconische dier 
van de Afrikaanse regenwouden is helaas een ernstig bedreigde 
diersoort. Volgens de laatste schattingen zijn er slechts 180.000 
gorilla’s in het wild. Ter vergelijking, 100 jaar geleden waren er naar 
schatting 500.000 gorilla’s. Het is daarom de hoogste tijd om actie 
te ondernemen voordat het te laat is en deze prachtige dieren voor 
altijd verdwijnen van onze aarde.

Gorilla Stichting Nederland lanceerde op zaterdag 10 juni 2017 in 
Safaripark Beekse Bergen daarom de eerste officiële Nationale 
Gorilla Dag! Een speciale dag in het jaar om aandacht te vragen voor 
deze indrukwekkende dieren. De Nationale Gorilla Dag zal jaarlijks 
op de tweede zaterdag van juni worden gehouden.

Onze nieuwe Ambassadrice!
De grootste mensaap ter wereld en het meest iconische dier van 
het Afrikaanse regenwoud heeft er een ambassadrice bij. Actrice 
Miryanna van Reeden gaat zich namelijk samen met Gorilla Stichting 
Nederland inzetten voor de met uitsterven bedreigde gorilla. Bij het 
grote publiek is het nog vrij onbekend dat het zeer slecht gaat met 
gorilla’s in het wild. Samen met Miryanna hopen wij daar de nodige 
verandering in te brengen.

Ambassadeurschap
Miryanna heeft een groot hart voor dieren, maar het klopt toch wat 
sneller voor de gorilla. Zij vindt het een grote eer om Gorilla Stichting 
Nederland te vertegenwoordigen. “Ik wil als ambassadrice graag 
mijn bijdrage leveren en mensen oproepen om Gorilla Stichting 
Nederland te steunen.” Miryanna is al aan het werk gezet en er is 
samen met haar een promotiefilmpje geschoten. 

  Nationale Gorilla Dag
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https://vimeo.com/220275885
https://vimeo.com/220275885
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Hoe kunt u helpen?

Adoptie
Adopteer een gorilla’s bij 

GRACE via
gorillastichting.nl/adoptie

Recycle
Houd voor de gorilla’s 

een inzamelingsactie van
mobieltjes en cartridges 

op bedrijf of school

Donatie
Steun de projecten via 

gorillastichting.nl

Like facebook.com/gorillastichting

Volg @protectgorillas

Volg gorilla_stichting_nederland

Zie onze borden en pins op protectgorillas

Volg ons op 
www.linkedin.com/company/dutch-gorilla-foundation

Gorilla Stichting Nederland
Klarendalseweg 265
6822 GL  Arnhem, Nederland
Tel: 06-12614164
Email: info@gorillastichting.nl

https://gorillastichting.nl/adoptie
https://gorillastichting.nl
https://www.linkedin.com/company/dutch-gorilla-foundation

