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Het nationale park Llananates beschermt het reservaat van Merazonia ‘in de rug’. 
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1. Algemene informatie 
 

a. naam: Stichting Merazonia  
 
b. bestuursleden: Frank Weijand (Voorzitter), Babs Wubbels (Penningmeester), Cindy 
Piket (Secretaris) 
 
c.  Statutaire zetel: Arnhem 
 
d. Contactinformatie: merazonia@mail.com 

 

Pastoor Bosstraat 77, 6822 HW, Arnhem 

 

www.merazonia.org/nl  

 

e. Details Stichting Merazonia 

 

Nummer Kamer van Koophandel: 09195251 

 

RSIN-nummer: 820578496 
 
Bankgegevens: Stichting Merazonia: IBAN NR: NL10TRIO0390256854 
BICNr./SWIFT Code: TRIONL2U 
 

 
V.l.n.r.: Cindy Piket en familie, Frank Weijand en dierenarts Louisa Baillie, Babs Wubbels. 
 
Alle bestuursleden hebben in het verleden als vrijwilliger gewerkt in de verzorging van wilde 
dieren en actief meegewerkt aan de bouw van het centrum in Ecuador. 
 
 

mailto:merazonia@mail.com
http://www.merazonia.org/nl
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Doelstelling en middelen 
 

1. De stichting Merazonia heeft tot doel: 
a. De instandhouding en financiering van het dierenopvangcentrum “Merazonia” in 

Ecuador en haar projecten; 
b. Het verlenen van (financiële) hulp aan andere projecten in Latijns-Amerika die 

zich bezig houden met het welzijn van bedreigde en illegaal verhandelde dieren, 
alsmede natuurbehoud in het algemeen; 

c. Het verlenen van steun aan educatieve projecten, met name projecten die zich 
richten op het creëren van meer milieubewustheid onder kinderen. 

En al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles 
in de ruimste zin van het woord 
 
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: 

a. het verwerven van financiële bijdragen voor het opvangcentrum in Ecuador en 
het werven van vrijwilligers ; 

b. het opvangen en rehabiliteren (door de politie) geconfisqueerde dieren, en waar 
mogelijk gevolgd door het uitzetten ervan in het wild; 

c. de protectie en conservatie van primair en secundair regenwoud. 
 

Capucijneraapjes zijn enorm intelligent en vergen veel aandacht en zorg om gezond te blijven. 
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Programma’s en activiteiten - korte termijn (basisvoorzieningen) 
 

De kernactiviteit van de Stichting Merazonia is de financiële ondersteuning van het 
gelijknamige opvang- en rehabilitatiecentrum voor Amazonedieren in Mera, Pastaza, 
Ecuador. Dit centrum ontvangt door het Ministerie van Milieu en de politie 
geconfisqueerde wilde dieren, rehabiliteert ze, en laat ze indien mogelijk weer vrij in het 
wild. Het centrum beschermt ook 100 hectare primair en secundair regenwoud. Voor de 
rust van de dieren en hun mogelijke rehabilitatie staat het centrum geen toeristen toe. 
 
Basisvoorzieningen 
Het dierencentrum is op ongeveer 10 hectare van het reservaat gevestigd. Hier zijn 
voorzieningen gebouwd zoals onderkomens voor de managers en vrijwilligers, maar met 
name in de jungle ‘verstopte’ dierenverblijven. Het centrum is voortdurend bezig de 
voorzieningen uit te breiden en te onderhouden (er is veel onderhoud nodig om 
constructies in de jungle overeind te houden...). En de maandelijkse kosten aan voedsel 
en medicijnen zijn hoog. Ook is er een professionele kliniek ter plaatse, gerund door een 
permanent aanwezige dierenarts, gespecialiseerd in wilde dieren. 
Het centrum in Ecuador besteedt het grootste deel van haar inkomsten aan voedsel en 
medische zorg voor de dieren. Deze kosten dekt het centrum in principe zelf, door 
middel van de hulp (zowel fysiek als financieel) van vrijwilligers. Normaliter vallen hier 
ook de onderhoudskosten voor verblijven onder en investeringen om verblijven aan te 
passen aan andere diersoorten. 
 
De covidpandemie van 2020 heeft zand in die motor gestrooid en ook voor 2021 
voorziet het centrum een afname aan vrijwilligers. Daarom zal de stichting op korte 
termijn bijspringen als er een tekort dreigt bij de financiering van de basisvoorzieningen 
en renovaties en eventueel ook bijdragen aan de bouw van een nieuw onderkomen. De 
stichting garandeert zo de stabiliteit en continuïteit van het centrum in geval van nood. 
 

 
Merazonia huist veel verschillende diersoorten die allemaal hun eigen diëtaire eisen hebben. 

 
Ook draagt de stichting op korte termijn bij aan kleinere investeringen die nuttig zijn 
voor het dagelijkse reilen en zeilen van het centrum. Belangrijke items zoals 
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bijvoorbeeld bewegingscamera’s (trapcamera’s); deze gaan regelmatig kapot (de jungle 
is niet erg vriendelijk voor electronische appartuur). Met deze camera’s worden dieren 
in rehabilitatie geobserveerd en activiteiten van wilde dieren in het reservaat 
gedocumenteerd. 
 
Op korte termijn wil de stichting dit soort kosten dekken door middel van inkomsten uit 
de maandelijkse donaties, uitgebreid met vrij te besteden (dus niet voor een specifiek 
doel gestorte) eenmalige donaties die de stichting ontvangt. 
 
Om een stijging van de bijdragen te bekostigen stelt de stichting zich de komende twee 
jaar tot doel om het aantal maandelijkse donaties te vergroten, idealiter te verdubbelen.  
 
Verder wil het bestuur meer vrijwilligers bij de stichting betrekken om zo de druk op de 
huidige bestuursleden te verminderen en effectiever en actiever geld in te zamelen voor 
Merazonia. Zo hopen we via kleinere, individuele geldinzamelingsacties ook regelmatig 
kleine tot middelgrote projecten in Ecuador (rehabilitatieprojecten, aanschaf 
apparatuur) mede te kunnen financieren. 

   
Merazonia heeft in de loop der jaren een trouwe aanhang opgebouwd en ook internationaal 
gezien veel goede pers gehad om het aantal mensen dat de stichting steunt uit te breiden. 

 
Erkenning CBF 
De stichting Merazonia heeft sinds de oprichting in 2009 de ANBI-status als instelling die 
zich geheel inzet voor het algemene belang. De stiching heeft geen winstoogmerk en de 
bestuursleden krijgen niet betaald voor hun werk voor de stichting. Dit is statutair 
vastgelegd. 
Om het vertrouwen verder te vergroten is in 2020 ook een aanvraag ingediend voor 
erkenning door het CBF (toezichthouder Goede doelen). Om gecertificeerd te worden 
als goed doel door het CBF moet aan strenge eisen worden voldaan; de lijst met goede 
doelen met CBF-erkenning is beperkt. Wij verwachten dat dit keurmerk in 2021 wordt 
toegekend en hopen dat dit zal bijdragen tot een uitbreiding van het aantal donateurs.  
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Programma’s en activiteiten - middellange termijn 
 
De doelstellingen van de stichting op de middellange termijn (twee tot vijf jaar) is de 
financiering van belangrijke, vaak kostbare, rehabilitatieprojecten en de 
uitbreiding/modernisering van de huidige faciliteiten.  
 
Binnen de komende twee jaar wil het centrum tenminste één nieuw, groot 
dierenonderkomen bouwen. Dit verblijf moet een multifunctioneel ontwerp hebben 
zodat het geschikt is voor de opvang en rehabilitatie van verschillende diersoorten. De 
geraamde kosten voor een rehabilitatieverblijf als deze zijn rond de $10.000 
(Amerikaanse dollars) aan materiaal- en $8.000 aan arbeidskosten. 
 
Tracking 
Hiermee samenhangend volgt een investering in het volgen van gerehabiliteerde dieren, 
post release, door middel van trapcamera’s en GPS en VHF trackers. Het volgen van 
dieren na vrijlating heeft twee functies: 1) om eventueel in te kunnen grijpen als dieren 
in de problemen raken 2) het verzamelen van wetenschappelijk interessante informatie 
over natuurlijke bewegings- en activiteitspatronen van wilde dieren.  

 
Met VHF trackers kunnen dieren ook na vrijlating gevolgd worden, zoals hier luiaard Stevie. 

 
GPS trackers zoeken verbinding met satellieten en zenden deze data naar een 
computer. Dat is makkelijk werken maar de kosten van een GPF trackers zijn hoog, 
ongeveer $2000 per tracker. Deze trackers hebben meestal ook een VHF-functie. VHF 
trackers vergen veldwerk. Ze zenden een radiosignaal uit waarmee dieren ter plekke in 
de jungle kunnen worden opgespoord. Het bereik van een VHF tracker(dus zonder GPS-
functie) is aanzienlijk minder - in de dichte jungle zo’n 500 tot 1000 meter - maar de 
kosten zijn ook een stuk lager (ongeveer $200 tot $300 per stuk). VHF trackers zijn 
ideaal voor dieren met een klein territorium, zoals bijvoorbeeld luiaards waar Merazonia 
er per jaar tientallen van terugzet in de vrije natuur, en om dieren ter plekke op te 
sporen. Hiervan wil het centrum er op middellange termijn tien bestellen. Kosten: $2000 
tot $3000. 
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Educatie 
Een lang gekoesterde wens van Merazonia is het opzetten van een langlopend 
onderwijsprogramma in Ecuador, gericht op de regionale jeugd. In dit programma 
moeten thema’s als het belang van natuurbehoud verenigd worden met het trainen van 
jongeren in vaardigheden die een alternatieve inkomstenbron bieden voor de jacht en 
houtkap. Iets waar nu nog veel mensen in de regio noodgedwongen geld mee proberen 
te verdienen. 

 
Merazonia neemt vaak deel aan educatieve  projecten maar gaat ze nu ook zelf starten. 

 
Educatie wordt in veel onderzoeken genoemd als de methode om op de lange termijn 
de jacht op dieren en de houtkap in de Amazone terug te dringen. Om dit doel te 
verwezenlijken zijn de eerste gesprekken gestart met lokale partners en lokale 
medewerkers, onder andere met de regionale stichting Muyu die zich richt op onderwijs 
binnen inheemse gemeenschappen. Verwacht wordt dat de ontwikkeling van dit project 
minstens vijf jaar nodig heeft. 
In de statuten van de stichting staat expliciet als doel vermeld ‘het verlenen aan steun 
aan educationele projecten, met name die welke zich richten op het creëren van 
milieubewustheid onder kinderen’. Het bestuur hoopt dat er in de komende jaren een 
percentage (afhankelijk van het totaal aan donaties) van 10 tot 25% kan worden vrij 
gemaakt voor onderwijs. 
 
Duurzame energie 
Conservatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Het centrum in Ecuador heeft daarin 
een sterke voorbeeldfunctie in de regio, waar dit concept veelal nog in de 
kinderschoenen staat. In het afgelopen decennium is veel tijd gestoken in ecologisch 
verantwoorde afvalverwerking. Het centrum heeft composttoiletten en verwerkt haar 
organische afval (van mens en dier) ter plekke tot mest die gebruikt wordt om een 
kleine plantage te bemesten. Ook is er een recycling station gecreëerd. 
 
In de komende vijf jaar wil het centrum haar energievoorziening volledig omzetten naar 
groene stroom. Merazonia is gebouwd in de jungle en niet aangesloten op het 
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elektricteitsnetwerk. Elektriciteit wordt nog deels opgewekt door een generator. De 
kliniek en enkele huisjes hebben al zonnepanelen. Maar volledige zelfvoorzienendheid 
vergt een grotere investering. De beoogde uitbreiding van zonne-energie voorziet zowel 
de kliniek als alle vrijwilligersverblijven van hun energiebehoeftes. In een eind 2020 
gemaakte calculatie worden de kosten geschat (aanschaf panelen, batterijen, kabels, 
etc) op zo’n $3000.   
 
Voor het geval dat dit elektriciteitssysteem uitvalt zal er ook een noodaggregaat 
aanwezig blijven voor de kliniek in het geval van medische noodgevallen. 
 
Bestuur 
Continuïteit zorgt voor stabiliteit. Met die filosofie in gedachten hebben de 
bestuursleden tijdens de laatste bestuursvergadering van 2020 (zoom, 18 december) 
allemaal de intentie uitgesproken om tenminste ook de komende drie jaar aan te 
blijven. 
 
Wel is iedereen het ermee eens dat naast stabiliteit ook vernieuwing van belang is en 
dat het gezond is voor elke organisatie om af en toe van vers bloed voorzien te worden. 
Meer betrokken mensen met verschillende achtergronden betekent nieuwe ideeën en 
andere invalshoeken. Hiermee wil de stichting de komende jaren zichzelf en daarmee 
het centrum in Ecuador van nieuwe impulsen voorzien.  
Dit kan in de vorm van het aanstellen van een extra bestuurslid, maar ook middels 
raadgevers op vlakken als financiën, fondsenwerving en dierenwelzijn. Zoals eerder 
gemeld wil het bestuur ook meer vrijwilligers betrekken bij de organisatie en concrete 
inzamelingsacties ontwikkelen en starten waarvan een deel jaarlijks herhaald kan 
worden. 
 

  
Medische apparatuur is kostbaar en van vitaal belang voor de verzorging van de dieren.  
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Programma’s en activiteiten - lange termijn 
 
Hoog op de lijst van (middel)lange projecten is de vernieuwing van de quarantaine van 
het dierencentrum. Die is mettertijd verouderd geraakt en aan vernieuwing toe. De 
permanente dierenarts van Merazonia heeft echter laten weten dat zij deze quarantaine 
het liefst gekoppeld ziet aan een nieuwe kliniek. De huidige kliniek voldoet voorlopig 
nog aan de behoefte maar is ook aan modernisering toe en op de huidige locatie is geen 
plek om een quarantaine aan te bouwen. 
 
Met de bouw van de combinatie quarantaine en kliniek gaat een enorm grote 
investering gepaard. Om die reden is dit project vooralsnog opgenomen in de plannen 
voor de lange termijn. In een eerste schatting bedragen de totale kosten voor dit project 
$150.000 tot $200.000. Dit bedrag is inclusief een nieuwe quarantaine, een nieuwe 
kliniek met medische apparatuur en de aanschaf van een klein stukje grond buiten het 
centrum, nodig voor de bouw van dit gezondsheidcentrum voor wilde dieren.   
De kosten voor alleen de quarantaine worden geschat op $20.000 tot $30.000. De 
stichting hoopt hier in de toekomst een bijdrage aan te kunnen leveren, in 
samenwerking met de Amerikaanse stichting Save Ecuador’s Animals die ook het werk 
van Merazonia in Ecuador steunt. 
 
Landaankoop 
Als laatste lange termijnplan staat de aanschaf van meer land op de lijst. Dit blijkt vaak 
de meest effectieve manier voor het beschermen van zowel flora en fauna en het 
verminderen van de illegale handel. 
Landaankoop is echter een kostbare aangelegenheid die veel tijd en geduld vergt en ook 
alleen nut heeft als er grote percelen aangekocht kunnen worden van minstens 
tientallen hectares, idealiter honderden hectares. Mocht er in Ecuador land beschikbaar 
komen dat voldoet aan de eisen (primair or secundair regenwoud) en voor een 
aanvaardbare prijs aangeboden wordt, dan zal de stichting graag willen bijdragen aan de 
aankoop of zelf een fondsenwervingsactie starten onder haar volgers om dit doel te 
realiseren. 
 

Beoogde resultaten 
 
Op de korte termijn wil de stichting de stabiliteit en continuïteit van het centrum 
garanderen door eventuele tekorten in de basiskosten (voedsel dieren en medische 
kosten, renovaties) te dekken. Om zo ook meer illegaal verhandelde dieren een veilige 
en natuurlijke plek te geven. 
 
De middellange termijn plannen moet leiden tot meer gerehabiliteerde dieren die op 
een verantwoorde manier vrij gelaten worden. Daarnaast willen we dat het herstel van 
flora en fauna binnen het reservaat blijft groeien zoals in de voorgaande jaren. Middels 
trapcamera’s (mede door de stichting gefinancierd) en observaties is te zien dat de 
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verscheidenheid aan diersoorten namelijk nog altijd toeneemt. Eind 2020 is 
bijvoorbeeld een familie van drie solitaire arenden gespot in het reservaat: de meest 
zeldzame arend van Zuid-Amerika! En onze trapcamera’s registreren bedreigde 
diersoorten zoals de brilbeer en poema’s, tot aan de extreem zeldzame zwarte jaguar en 
recentelijk is daar ook nog de zeer zeldzame bushdog aan toegevoegd (2020).  
 
Met de groei en stabiliteit van het centrum  hopen we op lange termijn ook onze 
voorbeeldfunctie te vergroten voor andere conservatieprojecten in Ecuador en Latijns-
Amerika. Het doel is dat dit leidt tot meer initiatieven van verwante projecten waarin 
onze filosofie van dierenrehabilitatie en conservatie op een verantwoorde en 
professionele manier samenkomen.  
 
Dit moet op de lange termijn, samen met doorlopende educatieve projecten leiden tot 
een groei van nieuwe bronnen van werkgelegenheid (ecotoerisme, wetenschappelijke 
studies) in de regio en zo ook de boskap en jacht verminderen. 
 

   
Twee zeldzame dieren, de solitaire arend en de bushdog, zijn in 2020 gespot in Merazonia. 

 

Middelen 
 
Sinds de oprichting van de Stichting is er gewerkt met een beperkt budget. De laatste 
drie jaar schommelt dit bedrag tussen de vijftien en twintigduizend euro. Het streven is 
om dit bedrag in de komende vijf jaar te verdubbelen.  
Merazonia heeft inmiddels naamsbekendheid en een reputatie als betrouwbaar en 
professioneel gerund rehabilitatiecentrum dat de aandacht krijgt van internationale 
media. Samen met het (hopelijk) toekennen van het CBF-keurmerk, moet dit toegang 
geven tot meer fondsen voor specifieke dierenprojecten en meer algemene donaties. 
 
Het aantal maandelijkse donateurs moet omhoog. Middels vaste maandelijkse bijdragen 
kunnen kleine projecten makkelijker gefinancierd en gepland worden. Momenteel 
zorgen vaste donateurs voor ongeveer 20% van de bijdrages. Via social media en nieuwe 

donatiemethodes op de website hoopt het bestuur het aantal donaties te verdubbelen.  


