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Terra en Iga in het opvangcentrum.
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Missie

Verspreiding van de orang-oetan
op Borneo
1930

2004

2020 (schatting)

De orang-oetan wordt ernstig bedriegd. Door grootschalige ontbossing verliest de orang-oetan zijn
leefgebied en is hij kwetsbaar voor stropers. Elk jaar zijn er duizenden orang-oetans minder.
Als we niets doen, is de wilde orang-oetan halverwege deze eeuw uitgestorven. Daarmee verliezen
we niet alleen een unieke, aan de mens verwante diersoort, maar ook een noodzakelijke schakel in
de ecologie van het oerwoud. Zonder de orang-oetan loopt de rest van het oerwoud ook gevaar.

Doelstelling
Orangutan Rescue beschermt de orang-oetan en zijn leefgebied.

Strategie
Om onze doelstelling te realiseren, ondersteunen wij het Sintang Orangutan Center (SOC) in West-Kalimantan. Deze Indonesische organisatie vangt orang-oetans op die illegaal uit het wild zijn weggehaald, rehabiliteert ze, en laat ze weer vrij in beschermde bosgebieden. Het SOC beheert een
opvangcentrum (SIntang), twee zogenaamde oefenbossen (Sintang en Tembak) en een release site in
nationaal park Betung Kerihun.
Wij ondersteunen het SOC op de eerste plaats door fondsen te werven voor de operationele kosten.
Daarnaast assisteren wij het SOC desgevraagd bij o.a. de externe communicatie en haar eigen fondsenwervingsactiviteiten.
Om onze eigen fondsenwervende actiteiten te ondersteunen, maken wij mensen bewust van de bedreigde status van de orang-oetan en van de oorzaken die het voortbestaan van de wilde orangoetan bedreigen.
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De projecten

1
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Opvangcentrum in Sintang
Oefenbos in Tembak
Oefenbos in Jerora
Vrijlatingsgebied in
Betung Kerihun

Opvang
In het Sintang Orangutan Center worden orang-oetans opgevangen die door de bospolitie bij mensen
zijn weggehaald. De dieren zijn vaak verzwakt, getraumatiseerd, ondervoed en ziek.
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Na aankomst gaan de orang-oetans vier weken in quarantaine en worden ze onderzocht op ziektes,
letsel en hun fysieke en mentale gesteldheid. Het opvangcentrum beschikt over een eigen dierenarts,
verplegers en goed uitgeruste kliniek, zodat er snel ter plaatse uitgebreide medische zorg kan worden
gegeven.
Na hun quarantaine worden ze bij andere orang-oetans geplaatst, zodat ze hun sociale vaardigheden
kunnen ontwikkelen. Ze krijgen dan ook verrijkingsmateriaal aangeboden om hun natuurlijk gedrag
te stimuleren. Idealiter gaan de orang-oetans echter zo snel mogelijk naar het oefenbos om hier in
hun natuurlijke omgeving in de praktijk te leren hoe ze moeten overleven in het wild.

Rehabilitatie
Zodra de orang-oetans zijn aangesterkt en gezond zijn, gaan ze naar het oefenbos. In het oefenbos
kan elke orang-oetan in zijn eigen tempo leren hoe ze moeten overleven in hun natuurlijke omgeving.
Het Sintang Orangutan Center heeft daarvoor momenteel twee bosgebieden tot haar beschikking: bij
de dorpen Tembak en Jerora.

Het bos in Tembak is al sinds 2014 die zijn ingericht als oefenbos. Er zijn verschillende voorzieningen,
zoals een veldkliniek, nachtverblijven en oefenmateriaal. Een team van opgeleide verzorgers neemt
de orang-oetans dagelijks mee het bos in.
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Het oefenbos in Jerora is op het moment van schrijven nog in ontwikkeling. Net als in Tembak zullen
in het oefenbos in Jerora onder andere een veldkliniek en nachtverblijven worden gebouwd. de verwachting is dat in de tweede helft van 2018 de eerste orang-oetans

Vrijlating
Als de orang-oetans hebben aangetoond dat ze zelfstandig n het wild kunnen overleven, worden ze
vrijgelaten. Op dit moment worden de orang-oetans uitgezet in een afgelegen gebied van bijna 1000
km2 in nationaal park Betung Kerihun.
De orang-oetans worden hier met drie tegelijk vrijgelaten. De eerste drie maanden worden ze intensief door gedragsdeskundigen en dierverzorgers worden gemonitord om er zeker van te zijn dat zij
zich in hun nieuwe omgeving kunnen redden.
Het Sintang Orangutan Center heeft in 2017 in het park een basiskamp ingericht met o.a. een veldstation waar de verzorgers kunnen werken en overnachten, en verblijven waar de orang-oetans indien nodig in observatie kunnen worden gehouden.

Eén van de vrijgelaten orang-oetans in Nationaal Park
Betung Kerihun.

In november 2017 en april 2018 zijn de eerste zes orang-oetans in nationaal park Betung Kerihun.
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Organisatiestructuur
Orangutan Rescue is een stichting met een bestuur dat bestaat uit drie personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Henk Kaskens
Corné Seijner
Hugo Wortel

De ledenadministratie en het adoptieprogramma worden beheerd door Corné en Margriet Seijner.
Hugo Wortel is tevens vrijwilligerscoördinator en verantwoordelijk voor de externe communicatie.
Het bestuur spant zich in om de stichting verder te professionaliseren, bedrijfsmatig aan te sturen,
voldoende geld in te zamelen en een transparante ﬁnanciële boekhouding te voeren.

Iga, Terra en Ribang.

Het bestuur van Orangutan Rescue faciliteert ook de uitvoering van de projecten. Naar behoefte worden professionals als vrijwilligers ingezet voor de uitvoeren van deelprojecten in Nederland en in Indonesië. Het selecteren van de vrijwilligers en het coördineren van de deelprojecten van de
vrijwilligers en de eventuele uitzendingen worden door het bestuur gecoördineerd.

Bezoldiging
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Orangutan Rescue werkt
verder uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding c.q. vrijwilligersbijdrage ontvangen. Kosten
die door de vrijwilligers worden gemaakt, zijn vooraf afgesproken en worden achteraf vergoed.
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Vrijwilligers
Orangutan Rescue werkt met samen met twee categorieën vrijwilligers:
Fondsenwerving en voorlichting
Projecten (in Nederland of Indonesië)

Fondsenwerving en voorlichting
Orangutan Rescue beschikt over een netwerk van vrijwilligers die voor fondsenwerving en het het
geven van voorlichting ingezet kunnen worden bij evenementen en bij activiteiten als bijvoorbeeld
een sponsorloop. Dergelijke evenement en en activiteiten kunnen zowel door de vrijwilligers zelf als
door het bestuur worden geïnitieerd. De inzet van deze vrijwilligers wordt gecoördineerd door de vrijwilligerscoördinator.

Vrijwilligers Harriët en Charlotte in Apenheul.

Projecten
Orangutan Rescue werft - indien nodig - vrijwilligers ter ondersteuning van de activiteiten van Orangutan Rescue en het Sintang Orangutan Center. Kortdurende uitzendingen (maximaal 2 maanden en
bij uitzondering 6 maanden) naar Indonesië zijn een mogelijkheid. De selectie van deze vrijwilligers is
een taak van de bestuursleden. Indien het projecten ten behoeve van het SOC betreft, gebeurt dat in
nauw overleg met het SOC. Voor een uitzending naar Indonesië wordt een contract gesloten met de
betreﬀende vrijwilliger waarin de taken en verantwoordelijkheden worden overeengekomen. Na een
kortdurende uitzending wordt het functioneren van de vrijwilliger geëvalueerd door de projectleider
van het project en het bestuur. De vrijwilliger ontvangt een afschrift van het evaluatierapport.
Deelprojecten die door vrijwilligers in Nederland worden uitgevoerd worden gecoördineerd door de
projectleider. De projectleider zal na het voltooien van het deelproject de prestaties van de betreffende vrijwilliger rapporteren aan het bestuur.
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Financiën
In overleg met het SOC heeft Orangutan Rescue zich bij de oprichting ten doel gesteld om door middel van fondsenwerving de exploitatie van het SOC te bekostigen. De exploitatie van het SOC omvat
onder meer de volgende uitgaven:
•
•
•
•
•

Salarissen van dierenarts, verzorgers, gedragsdeskundigen en administratief personeel
Voedsel voor de orang-oetans
Verrijkingsmateriaal
Medicijnen en medische instrumenten
Nieuwbouw en onderhoud van verblijven, gebouwen en andere voorzieningen

Jaarlijks ontvangt Orangutan Rescue een begroting van SOC. In 2018 is de exploitatie van het SOC begroot op € 100.000.

Enkele werknemers van het SOC. Bujang, Adang,
Agnes, Jessi en Yoan.

Orangutan Rescue neemt dit bedrag op in haar eigen begroting, samen met de eigen (geringe) kantoorkosten, waaronder:
•
•
•
•
•

Bankkosten
Webhosting
Kosten voor promotie- en voorlichtingsmateriaal
Porto
Inkoop van artikelen voor wederverkoop

Orangutan Rescue publiceert jaarlijks een jaarrekening op haar website.
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Fondsenwerving
Orangutan Rescue heeft verschillende bronnen van inkomsten. Het geld dat hiermee wordt gegenereerd kan volgens het bestuur nog worden vermeerderd door een gestructureerde aanpak te hanteren in de fondsenwerving. Ook zijn er nog alternatieve geldbronnen te ontwikkelen. Hieronder wordt
een eerste aanzet gegeven om te komen tot een betere aanpak van de fondsenwerving. Een en ander
dient nog verder te worden uitgewerkt.

Donaties
Onder donaties verstaat Orangutan Rescue periodieke giften door individuen of organisaties (de donateurs). Orangutan Rescue werft donateurs door mensen rechtstreeks aan te spreken tijdens haar
aanwezigheid op evenementen (al dan niet door haarzelf georganiseerd), tijdens lezingen, en door
oproepen te plaatsen op haar social media.

Terra, een van de orang-oetans in het adoptieprogramma.

ADOPTIEprogramma
Een bijzondere vorm van doneren, is de adoptie (symbolisch) van een orang-oetan. Bij deze vorm betaalt een donateur c.q. adoptieouder een vast bedrag van € 10,00 per maand op naam van een speciﬁeke orang-oetan die door het SOC is opgevangen. De op deze wijze geworven inkomsten, worden
echter door het SOC naar eigen inzicht besteed en zijn niet louter ten behoeve van de geadopteerde
orang-oetan.

vierkante-meter-project Tembak Lestari
Het “Vierkante-meter-project” is een langlopende campagne waarbij individuen via een interactieve
kaart op www.tembaklestari.nl met een eenmalige gift van € 10,00 virtueel een zelf uitgekozen stuk
oefenbos (kavel) van 1 are in Tembak kunnen adopteren. De geadopteerde kavels worden zichtbaar
op de kaart. In de praktijk blijkt de campagne erg populair bij mensen die regelmatig willen bijdragen,
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maar niet vast willen zitten aan een donateurslidmaatschap of het adoptieprogramma.

Periodieke schenking
Orangutan Rescue biedt de mogelijkheid om periodiek te schenken. Hierbij wordt contractueel vastgelegd dat de gever gedurende een looptijd van minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag overmaakt. Deze vorm van schenken heeft als voordeel voor de gever dat deze giften ﬁscaal afrekbaar zijn
en is derhalve vooral aantrekkelijk bij relatief grote giften.
Periodiek schenken is een vorm van schenken die nog relatief onbekend is, terwijl er voor zowel de
gever als ontvanger grote voordelen zijn. De komende jaren wil Orangutan Rescue deze vorm van
schenken beter onder de aandacht van haar doelgroep brengen.

Sponsorloop

Sponsorloop 2017. Nationaal park Zuid-Kennemerland.

De afgelopen jaren heeft een vast team van vrijwilligers een sponsorloop georganiseerd. De laatste
drie in nationaal park Zuid-Kennemerland in samenwerking met het bezoekerscentrum. Deze sponsorlopen brengen gemiddeld € 3.000,00 op.

Gezien het succes van de afgelopen sponsorlopen wil Orangutan Rescue de komende jaren haar achterban stimuleren om op meerdere plekken in het land ee sponsorloop te organiseren.

Schenken en nalaten
Steeds vaker nemen mensen een goed doel als erfgenaam of als legataris op in een testament. Mensen willen ook na hun overlijden iets betekenen voor de samenleving of de natuur. Orangutan Rescue
gelooft dat een bijdrage aan het behoud van de orang-oetan en zijn natuurlijke omgeving voor veel
mensen een bijzondere en heel concrete nalatenschap kan zijn. De komende jaren wil Orangutan
Rescue deze mogelijkheid onder de aandacht brengen bij haar doelgroep.
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Voorlichting en onderwijs
De grootste bedreiging voor de orang-oetan is grootschalige ontbossing. Voorlichting over de drijfveren achter de ontbossing en over de gevolgen van ontbossing voor het regenwoud en de orang-oetan
in het bijzonder, is onlosmakelijk verbonden met onze fondsenwervende activiteiten. Voorlichting is
voor Orangutan Rescue ook een op zich zelf staand middel in de verwezenlijking van haar doelstelling.

Komend jaar wil Orangutan Rescue op haar website meer informatie bieden over de orang-oetan als
soort, over zijn leefomgeving en hun onderlinge relatie en over de bedreigingen van de orang-oetan
en zijn leefomgeving. Daarnaast willen wij dieper ingaan op inzichten met betrekking tot bescherming
van de orang-oetan en zijn leefomgeving. Met deze informatie wil Orangutan Rescue het kennisniveau van haar doelgroep vegroten en de urgentie van onze activiteiten benadrukken.

Lezing op basisschool Anthonius Abt (Den Bosch). De
leerlingen hadden eerder een zeer succesvolle sponsorloop georganiseerd.

Onderwijs
Kinderen zijn een belangrijke doelgroep. Wij willen dat zij opgroeien op een Aarde met een rijke, diverse ﬂora en fauna, waarin het regenwoud en dieren als de orang-oetan niet langer onder druk
staan. Kinderen voelen zich bovendien erg betrokken bij de natuur en maken zich oprecht zorgen
over de toekomst.

Orangutan Rescue wil daarom in 2018 lespakketten en gastlessen aanbieden aan basisscholen. Deze
lessen en lespakketten geven inzicht in de orang-oetan als soort, in zijn leefomgeving en op welke
manieren de orang-oetan en zijn leefomgeving worden bedreigd. De lessen en lespakketten worden
ontwikkeld in samenwerking met een docent natuuronderwijs.
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