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Nieuwe gorilla-tellingen
Een groot internationaal onderzoeksteam onderzocht in vijf landen in Centraal Afrika de verspreiding van 
de westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla gorilla) en de Centraal-Afrikaanse chimpansee (Pan troglodytes 
troglodytes). De onderzochte gorilla-ondersoort maakt 99 procent van alle gorilla’s uit, de onderzochte 
chimpansee-ondersoort vertegenwoordigt een derde van alle chimpansees. Het onderzoeksteam schat dat 
in 2013 in de onderzochte gebieden 361.900 gorilla’s en 128.700 chimpansees leefden. De voorzichtigste 
schattingen gingen tot dusver van ongeveer de helft zoveel dieren uit. In het beste geval werd het aantal gorilla’s 
tot dusver op 250.000 geraamd, dat van de chimpansees op 117.000. 

Het onderzoek uitgevoerd door het team van Strindberg, is het meest uitgebreide onderzoek over westelijke 
laaglandgorilla’s sinds decennia en bevat heel veel nieuwe informatie. We weten nog heel weinig over de 
westelijke laaglandgorilla. De meeste kennis over gorilla’s komt namelijk van meer dan 30 jaar onderzoek 
naar de berggorilla’s. Natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Door onderzoek zoals dat van Strindberg kan de natuurbeschermer veel beter inschatten of zijn 
inspanningen effect zullen hebben. De onderzoeker is op zijn beurt gebaat bij een gezonde gorillapopulatie, vrij 
van bedreigingen, die hij/zij kan blijven onderzoeken.

Berggorilla niet langer ‘ernstig’ bedreigd
Begin 2018 werden ook de resultaten van de tellingen van de berggorilla’s in de Virunga bekend gemaakt. 
Opnieuw werd het duidelijk dat het aantal berggorilla’s in het wild sterk is toegenomen. In 2008 waren er nog 
680 individuen in het wild, volgens de laatste telling zijn dat er 1.004, het hoogste aantal ooit. Als gevolg hiervan 
is hun officiële status door het IUCN opnieuw beoordeeld en bijgesteld van ‘ernstig bedreigd’ – het hoogste 
niveau van bedreiging – tot ‘bedreigd’, een niveau lager. Ondanks het goede nieuws zijn de bedreigingen voor de 
berggorilla nog altijd substantieel, onder andere door stroperij, oprukkende landbouw, klimaatsveranderingen 
en infectieziektes zoals ebola, maar ook door de onrust in het door conflict geteisterde gebied.

Ebola
2018 is ook het jaar waarin ebola de kop op stak in zowel het westen als het oosten van de Democratische 
Republiek Congo. Daar waar ebola in het westen relatief snel onder controle was breidt ebola in het oosten 
zich steeds verder uit. Ebola bedreigt niet alleen het gorilla-opvangcentrum GRACE en de wilde Grauer gorilla- 
populaties maar ook de net opgekrabbelde berggorilla populatie. Ook in 2019 zullen wij, zoveel mogelijk, 
aandacht vragen voor deze verschrikkelijke bedreiging. 

Bedankt
We willen 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 positieve nieuws voor de 
berggorilla heeft duidelijk gemaakt dat we, ondanks alle bedreigingen, ook echt het verschil kunnen maken!
 
Het bestuur van Gorilla Stichting Nederland

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

In 2018 heeft Gorilla Stichting Nederland € 3.353 kunnen overmaken 
aan het gorilla-opvangcentrum GRACE (Gorilla Rehabilitation 
and Conservation Education Center). Deze donatie bestond uit de 
bijdragen van de adoptieouders van Amani, Kighoma, Pinga en 
Shamavu en extra giften. GRACE heeft de donatie besteed aan de 
optimale zorg van de Grauer gorilla’s die in de opvang leven.

In 2018 is het leefgebied van de gorilla’s in dit opvangcentrum 
met maar liefst 6 hectare (15 acres) uitgebreid naar een totaal van 
bijna 16 hectare (39 acres). De gorilla’s hebben zo alle ruimte om 
de vaardigheden te oefenen die essentieel zijn voor overleven in 
het wild met maar liefst. Dankzij de uitbreiding kunnen de gorilla’s 
naar hartenlust naar voedsel zoeken, nesten bouwen en leren in een 
groep te functioneren.

Maatregelen tegen ebola - GRACE

2018 staat helaas in het teken van de uitbraak van ebola. GRACE 
is nog veilig maar het ebolavirus is op slechts 15 kilometer van 
het opvangcentrum geconstateerd. Ook in de dichtbijzijnde stad 
Butembo waar het team van GRACE vaak inkopen deed voor het 
opvangcentrum. Men streeft er nu naar om zelfvoorzienend te 
zijn in het voedsel voor de opgevangen gorillas om het risico van 
besmetting te voorkomen.

De medewerkers hebben de nodige sanitaire maatregelen moeten 
nemen en zij zijn ook ingeënt tegen ebola. Daarnaast is GRACE als 
enige NGO in de regio actief met het informeren van de plaatselijke 
bevolking over ebola, o.a. door radio-uitzendingen en door het 
organiseren van bijeenkomsten. Met een speciale donatie van 
Stichting Wildlife konden wij bijdragen in de onverwachte extra 
kosten die met deze initiatieven gepaard gingen.

  Waaraan hebben we bijgedragen?

Gebiedsbescherming - WCS Nigeria
De rangers van de Afi Mountains Wildlife Sanctuary in Nigeria, het 
woongebied van naar schatting 25-30 Cross River gorilla’s, konden 
we in 2018 blij maken met een eerste bijdrage van € 1800. De bijdrage 
is besteed aan uniformen en schoenen voor de 25 rangers en een 
kleine generator voor het opladen van PDA’s (Personal Digital 
Assistant) en ander materiaal.

In 2018 werden er door de rangers in totaal 45 meerdaagse 
patrouilles uitgevoerd en meer dan 1.571 kilometer afgelegd in 
bergachtig terrein. Verschillende mensen (meestal boeren) werden 
tijdens de patrouilles in het bosgebied aangetroffen. Er werden geen 
arrestaties verricht, maar 929 strikken (zie foto), 9 houtkapsites en 
23 jachtkampen werden vernietigd.
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Onderzoek in Mbeli Bai - WCS Congo

Ook in 2018 heeft Gorilla Stichting Nederland het onderzoek en 
de faciliteiten in Mbeli Bai, Republiek Congo kunnen steunen. 
Het bedrag van € 2500 is o.a. besteed aan een upgrade van het 
datamanagement systeem voor betere toegang tot de duizenden 
foto’s en vele honderden uren aan video materiaal. Daarnaast is het  
onderkomen van de staf en het kantoor gerenoveerd. Deze renovatie 
was hard nodig nadat een bosolifant maanden lang flink had huis 
gehouden in het onderzoekskamp. 

Er is,verrassend genoeg, nog weinig bekend over de vorm en functie 
van de borstroffel bij gorilla’s die zowel op korte als lange afstand 
goed te horen is. Wat voor informatie zit er in het borstroffel signaal? 
Dat hopen Congolese onderzoekers met onze bijdrage te kunnen 
achterhalen!

Investeringen in educatie

In 2018 hebben we wederom kunnen investeren in de herkenbaarheid 
van de stichting en onze vrijwilligers bij onze educatieve activiteiten. 
Professionele softshells voor de vrijwilligers werden gesponsord 
door Fladde Outdoors en Craghoppers. Zodoende zijn onze 
vrijwilligers ook herkenbaar bij koud weer en hebben ze het lekker 
warm!

Daarnaast werden fraaie afgietsels van een gorillahand en -voet 
aangekocht en zijn er wat zaken die kapot waren gegaan vervangen 
of gerepareerd.

  Waaraan hebben we bijgedragen?

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

In totaal stonden de vrijwilligers elf 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.
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Aandacht voor de ebola bedreiging

Tijdens de tweede Nationale Gorilla Dag, op zaterdag 9 juni, vroegen 
we, in de pers en bij onze stand in Safaripark Beekse Bergen, 
aandacht voor de recente uitbraak van ebola in de Democratische 
Republiek Congo.

Ebola  vormt  niet  alleen  voor  mensen  een   dreiging. Ook 
voor mensapen, waaronder gorilla’s en chimpansees, is het 
levensbedreigend. GRACE, de opvang van in beslag genomen 
Grauer gorilla’s die wij steunen, ligt middenin het ebola-gebied. 
Maar ebola rukt ook op naar het leefgebied van de berggorilla’s. Het 
ebolavirus is daarmee de zoveelste dreiging voor een diersoort die 
het al zo ontzettend zwaar te verduren heeft.

Miryanna opent uitbreiding gorilla-eiland
Samen met General Manager van Safaripark Beekse Bergen, Niels 
de Wildt, opende onze ambassadrice Miryanna van Reeden op 31 
mei de uitbreiding van het gorilla-eiland.

Daarnaast werd ook een fraaie replica van een coltanmijn opengesteld 
voor het publiek. In de coltanmijn, met interactieve educatie, vraagt 
het park aandacht voor de ernstige bedreiging van coltan voor de 
gorilla’s. Coltan is een belangrijk onderdeel van de mobiele telefoon 
en door het recyclen van smartphones is er minder erts, waarvoor 
het leefgebied van de gorilla’s wordt verwoest, uit de natuur nodig.

Tijdens het inleveren van de oude telefoon van Miryanna werden 
aanwezigen opgeroepen hetzelfde te doen. Vanaf heden kan iedere 
bezoeker van het park dan ook oude mobiele telefoons inleveren die 
vervolgens opgestuurd worden om coltan uit te verkrijgen.

  Nationale Gorilla Dag
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Hoe kun jij helpen?

Adoptie
Adopteer een gorilla 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

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


