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1. Algemene informatie 
 
 

Naam: Stichting Esperanza Verde 

 

Bestuursleden:  

Anne-marie Wieringa - voorzitter 

Sven Groenen - secretaris  

Olivia Conrads - penningmeester 

 

Statutaire zetel: Utrecht 

 

Contactinformatie: info@esperanzaverdeperu.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Enkele van de opgevangen dieren: rivierotter, wolaap, ara 
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2. Doelstellingen en implementatie 
 
In dit hoofdstuk zijn de missie, visie en doelen van De Stichting Esperanza 

Verde (in het vervolg ‘De Stichting’ genoemd) beschreven en hoe deze 

geïmplementeerd worden. 

 

2.1 Missie en visie 
 

De missie van de stichting kan als volgt worden benoemd:  

Het ondersteunen van het natuurconservatieproject Esperanza Verde en 

in het algemeen het natuurbehoud in Zuid-Amerika.  

 

De visie van De Stichting is om de flora en fauna te beschermen tegen de 

schade die de mens kan aanrichten zodat met behulp van De Stichting de 

natuur weer kan herstellen in de oude staat. 

 

2.2 Doelen 

 
De Stichting Esperanza Verde heeft tot doel: 

 
a. De instandhouding en financiering van het natuurconservatieproject 

Esperanza Verde in Peru en haar deelprojecten; 

b. Het verlenen van (financiële) hulp aan andere projecten in Zuid-

Amerika die zich bezig houden met natuurbehoud in het algemeen 

en specifiek het welzijn van bedreigde en illegaal verhandelde 

dieren; 

c. Het verlenen van steun aan educationele projecten, met name 

projecten die zich richten op het creëren van meer 

milieubewustheid onder kinderen en alles dat met het voorgaande 

verband houdt of dit kan bevorderen. 

 

De kernactiviteit van De Stichting is de financiering van het gelijknamige 

natuurconservatie project in Bello Horizonte, Peru. Het project in Peru 
heeft tot doel het beschermen van de lokale flora en fauna, door middel 

van herbebossing en bescherming, alsmede door het opvangen van wilde 

dieren afkomstig uit de illegale handel. Deze dieren zijn in beslag 

genomen door de politie of afgegeven door particulieren. Het project 

werkt samen met de lokale gemeenschap, waarmee alternatieve en 

duurzame inkomstenbronnen worden gecreëerd. 
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2.3 Implementatie 
 
De Stichting tracht genoemde doelen in paragraaf 2.2 te bereiken door: 

a. het verwerven van financiële bijdragen en het werven van 

vrijwilligers; 

b. de bescherming en conservatie van primair en secundair 

regenwoud; 

c. het ondersteunen van het project in Peru door middel van de 

opbouw van een netwerk van vakbekwame mensen die met hun 

kennis het project kunnen ondersteunen; 

d. contacten leggen met verschillende onderwijsinstellingen en 
universiteiten voor het werven van stagiaires voor educatieve 

doelen. 

 

Het project in Peru en De Stichting in Nederland zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Het project in Peru wordt door een Nederlands 

echtpaar geleid, waardoor er altijd een contactpersoon ter plekke is die 

ervoor zorgt dat alle donaties die via De Stichting binnenkomen voor de 

volle 100 procent ten goede komen aan het project in Peru. Voor alle 

donaties wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur van De 

Stichting. 

 

Het project beschermt een gebied van 180 ha regenwoud en heeft tot 
doel om een groter gebied, in samenwerking met de lokale gemeenschap, 

te beschermen door middel van duurzaam management. Binnen dit 

gebied is een opvangcentrum voor wilde dieren gebouwd, circa 5 ha in 

omvang. Alle dieren krijgen in het centrum een nieuwe start. Indien 

mogelijk worden de dieren, na een periode van rehabilitatie, weer 

vrijgelaten in het wild. Aangezien veel dieren niet meer in staat zijn in het 

wild te overleven, zullen deze dieren hun verdere leven in Esperanza 

Verde doorbrengen, vrij in het centrum of in een voor de diersoort 

geschikte kooi.  

 

Esperanza Verde in Peru is vooralsnog altijd in staat geweest om de 

uitgaven nodig voor het runnen van het project, zelf te bekostigen. Het 

gaat hierbij om: het voedsel voor de dieren, medische zorg, 
transportkosten, kosten voor infrastructuur en loon voor lokale 

medewerkers.  

 

Het project in Peru werkt met vrijwilligers die meehelpen met de 

constructie, dierverzorging, en algemeen onderhoud van het project. 
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3. Huidige situatie 
 
In dit hoofdstuk is de huidige situatie beschreven van de activiteiten van 

De Stichting alsmede van de voltooide projecten in Peru die gefinancierd 

zijn in de afgelopen 5 jaar door De Stichting. 

 

3.1 De Stichting Esperanza Verde Nederland 
 

De Stichting richt zich, naast financiële hulp bij de elementaire 

voorzieningen, vooral op de financiering van belangrijke, maar vaak 

kostbare deelprojecten (bv. herbebossing) en speciale constructies (bv 

dierenkooien of onderhoud van bestaande gebouwen). 

 

Vanaf 2018 is er een speciale samenwerking aangegaan met alle 

afzonderlijke (Europese) verenigingen en stichtingen. Hieruit is Esperanza 

Verde International (EVI) ontstaan. Nu kan er vanuit de verschillende 
landen beter samengewerkt worden om Esperanza Verde Peru te steunen. 

Indien in Peru hulp nodig is bij de financiering van een speciaal project of 

er nood is aan een bijdrage van bepaalde vaste lasten, wordt deze vraag 

als eerst bij EVI neergelegd. Zodoende kan beter gekanaliseerd worden 

waar en wie het beste in staat is om Esperanza Verde in Peru hierin te 

helpen. 

EVI beheert het internationale vrijwilligersbestand. Doordat dit nu 

centraal vastgelegd wordt, is het makkelijker geworden om de vrijwilligers 

te bereiken, bijvoorbeeld als er medische, wettelijk of andere specifieke 

kennis nodig is in Esperanza Verde Peru. 

EVI heeft in 2020 in korte tijd een grote crowdfunding campagne opgezet 

om het project in Peru te kunnen ondersteunen tijdens de Corona 

pandemie. In deze tijd waren er geen vrijwilligers en hiermee dus ook 
geen financiële bijdrage die normaal een deel van de dierkosten 

waarborgt. 

Kortom, door EVI kunnen de financiële middelen almede de technische 

kennis (zoals dierenartsen die het project in EV adviseren en 

ondersteunen met hun kennis) beter gecoördineerd worden. 

 

 

  

De hulp van vrijwilligers is onmisbaar voor Esperanza Verde 
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3.2 Esperanza Verde in Peru 
 

Het opvangcentrum in Peru is op ongeveer 5ha land gevestigd. Hier zijn 

voorzieningen gebouwd zoals het onderkomen van de vrijwilligers, de 

leiding en ‘de bodega’, een gebouw voor de bereiding van het voedsel 

voor de dieren. Daarnaast zijn er verschillende kooien voor de 

opgevangen dieren gebouwd. Het centrum, onder leiding van 2 

Nederlandse managers, is voortdurend bezig de voorzieningen uit te 

breiden en te onderhouden.  
Er is veel onderhoud nodig om gebouwen in de jungle overeind te houden. 

De meeste tijd en het grootste deel van het geld wordt besteed aan de 

eerste voorzieningen zoals aankoop, aanvoer en bereiding van voedsel 

voor de dieren en de (medische) verzorging van de dieren evenals voor 

de aanleg en het beheer van infrastructuur.  

Het centrum kan de algemene kosten voor het grootste gedeelte 

financieren door de financiële bijdrage van vrijwilligers (gemiddeld 10), 

alsmede door zelfstandige fondsenwerving. In de komende paragrafen 

zijn de projecten of kosten posten beschreven die De Stichting volledig of 

gedeeltelijk heeft gefinancierd. 
 
3.2.1 Voltooide projecten 2016 - 2020 

 

In deze paragraaf worden, per jaar, de verschillende projecten 

beschreven die door De Stichting in zijn geheel of mede zijn gefinancierd, 

alsmede speciale activiteiten. 

 

2016 
 Bouw verblijf slingerapen (‘Rimaq’) 

In 2016 is het verblijf voor twee volwassen slingerapen voltooid. Het 
verblijf is geheel gefinancierd door De Stichting, waarmee dit doel uit 

het beleidsplan 2015-2020 behaald is. De Stichting heeft dit verblijf 

mede kunnen bekostigen door alle donaties die zijn binnengekomen, 

naar aanleiding van het tv-programma ‘Floortje naar het einde van de 

wereld’, uitgezonden op 11 november 2015. 

 
2017 
 Bouw gastenverblijf 

In 2017 is een gastenverblijf gebouwd waar professionele gasten, zoals 

dierenartsen of personeel van het Ministerie van Flora en Fauna, 
kunnen verblijven tijdens hun bezoek aan Esperanza Verde in Peru. De 

Stichting kon het gastenverblijf in zijn geheel financieren 

dankzij opgespaarde donaties. 
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 Jaarlijkse kosten voor dierverzorging 

In 2017 heeft De Stichting wederom vele donaties ontvangen, alsmede 

meer vaste donateurs. Extra aandacht gaat hierbij naar de grote 

donatie van de Jaap van de Graaf Stichting, die ons in 2017 heeft 

ondersteund bij de jaarlijkse kosten voor de dierverzorging (kosten 

direct te maken met de voeding van dieren, zoals aanschaf groenten 

en fruit, alsmede emmers en borden), en heeft toegezegd het project 
in de komende drie jaren hier verder in te ondersteunen met een 

donatie van 10.000 euro per jaar. 

 

2018 
 Start bouw quarantaine 

De Jaap van de Graaf Stichting heeft ons naast de jaarlijkse donatie 

voor de dierenkosten ook toegezegd de nieuw te bouwen quarantaine 

te financiering. Dankzij de eerste bijdrage kon hiermee de bouw in 
2018 beginnen. 

 Jaarlijkse kosten voor dierverzorging 

Dankzij de donatie van de Jaap van de Graaf stichting, werd het 

grootste gedeelte van de jaarlijkse kosten voor de directe 

dierverzorging gefinancierd. 

 
2019 

 Bouw quarantaine  

In 2019 is de bouw van de quarantaine verder gefinancierd dankzij de 

donatie van de Stichting Jaap van de Graaf 
 Jaarlijkse kosten voor dierverzorging 

Dit jaar kon met de donatie van de Jaap van de Graaf stichting, meer 

dan de helft van de jaarlijkse kosten voor de directe dierverzorging 

worden gefinancierd. 

 

 

 

  

Vlnr: slingerapen kooi, gastenverblijf, quarantaine 
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2020 
 Quarantaine 

De bouw van de quarantaine werd in juni afgerond. De quarantaine is, 

op nog wat verfrondes na, klaar voor gebruik, maar zal nog moeten 

wachten tot de wereldwijde situatie zich stabiliseert om de eerste 

dieren te mogen ontvangen.  

 Bouw extra kooi voor margays: ‘Pedro’ 

Er is een nieuwe kooi gebouwd voor de twee margays, die met een 

tunnel is verbonden aan hun eerdere verblijf, waardoor ze meer 

leefruimte hebben verkregen. 

 Algemene dierenkosten 

Dit jaar heeft De Stichting de donatie van de stichting Jaap van de 

Graaf voor de jaarlijkse dierenkosten, gecomplementeerd met andere 

donaties die bij De Stichting zijn binnengekomen, zodat de 

dierenkosten in het geheel gedekt konden worden.  
 Crowdfunding campagne  

Dankzij de eerder genoemde crowdfunding campagne door EVI zijn er 

meer donaties binnengekomen en kon De Stichting helpen zodat de 

nodige onderhoudswerkzaamheden konden worden voltrokken in Peru. 

Zodoende is er een nu een nieuwe voorkooi voor de herten en agoutis 

gebouwd, een verouderde kooi heropgebouwd, een nieuw toilet in het 

vrijwilligershuis verwezenlijkt, alsmede de hoognodig vernieuwing van 

het dak van de algemene keuken uitgevoerd. 
 

  

 

Vlnr Vrijlating kaaiman, brulaap Armando, krabetende wasbeer Eona 



 Prattenburg 9 3452NN Vleuten | info@esperanzaverdeperu.com 10 
 

4. Beoogde resultaten voor 2021 - 2025 
 
Hoewel de plannen van De Stichting natuurlijk onlosmakelijk verbonden 

zijn aan de plannen van het project Esperanza Verde, worden deze 

hieronder apart benoemd  

 

4.1 De Stichting 
 

In de komende 5 jaar streeft De Stichting ernaar bij te dragen aan 

algemene kosten voor de verzorging van de dieren, alsmede aan de 

algemene onderhoudskosten.  

 

Als er nieuwe dieren worden opgevangen dan moeten er mogelijk nieuwe 

hokken gebouwd worden. Dit is nog een onbekende factor waardoor het 

vaak van te voren onduidelijk is waar en wanneer De Stichting hieraan 

moet bij gaan dragen. Indien Esperanza Verde in Peru nieuwe 
voorzieningen nodig heeft kan ze hulp vragen aan De Stichting. 

Door de huidige situatie in verband met de Corona pandemie is er extra 

veel onzekerheid, ook bijvoorbeeld ondersteuning van vrijwilligers ter 

plekke in Peru. Er zal mogelijk op een andere manier steun gezocht 

worden vanuit Peru, zoals meer ondersteuning bij de exploitatie. 

 

De Stichting zal indien mogelijk ook steun geven aan goede initiatieven 

in Zuid-Amerika, na zorgvuldige screening op betrouwbaarheid door het 

bestuur. 

 

Op korte en lange termijn hoopt De Stichting meer contacten en 

netwerken te leggen met educatieve instellingen, scholen, dierenparken 

en klinieken om zo informatie te verkrijgen en om Esperanza Verde een 
grotere naamsbekendheid te geven.  

 

 

  

Bijeenkomsten van de vrijwilligers van EVI, fysiek en online 
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4.2 Project Esperanza Verde in Peru 
 

Omdat de Corona pandemie veel onzekerheden met zich meeneemt, 

verwachten we dat de invloed van de pandemie zeker tot en met 2022 

(financieel) merkbaar zal blijven. Desondanks zijn voor de komende 5 

jaar verschillende projecten gepland. Hieronder worden ze beschreven: 

 

 Restauratie vloer vrijwilligershuis  Na 10 jaar is de vloer 

hoognodig aan vervanging toe. Momenteel zijn weinig mensen 
aanwezig met bouwkundige kwaliteiten, maar doordat er vrijwel geen 

vrijwilligers zijn is het praktisch om dit project binnenkort aan te 

pakken. 

 

 Vervanging posten van verschillende kooien: Door het vocht en 

het algemene omstandigheden in het tropisch regenwoud worden de 

steunpilaren van de kooien sneller aangetast, waardoor de kooien 

verzwakken. De kooien die hersteld moeten worden zijn: de 

hertenkooi, de reptielenkooi, kooi ‘Xena’ (voormalige kooi van de 

peccaries), kooi ‘Rincay (huizen op het moment 6 landschildpadden, 

vroeger de tapir).  

 
 Vervanging/herstel kooi ‘Tiliku’ Deze kooi, waar op dit moment 

Anishka, de otter woont en zwemt is nog op oude manier gebouwd met 

houten posten. Zoals hiervoor aangegeven is dit verrottingsgevoelig. 

Deze palen moeten vervangen worden door metalen buizen. Ook moet 

het gehele gaas vervangen worden. De cementen waterbak en de 

watervoorziening/afvoer kunnen blijven. 

 

 Vervanging/herstel kooi ‘Araña’ Deze kooi die op dit moment niet 

bewoond wordt, is gebouwd voor kleine zoogdieren of vogels. Net kooi 

‘Tiliku’ moeten zowel de houten palen als het gaas helemaal vervangen 

worden. 

  

 

Constructie in de jungle is een grote uitdaging 
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 Woonvoorziening vrijwilligers Momenteel is er 1 huis voor de 

vrijwilligers. Als het aantal vrijwilligers op optimale sterkte is, is er 

eigenlijk ruimtetekort. In de komende termijn wordt gekeken of hier 

een aanpassing kan plaatsvinden, zoals een aanbouw of een aparte 

extra woonvoorziening.  

 

 Vrijlatingskooi Alle huidige kooien staan vrij centraal gegroepeerd in 
het opvangcentrum. De wens is om een nieuwe kooi te bouwen die wat 

meer afgelegen is van het centrum, om speciale vrijlatingen te 

vergemakkelijken. 

 

 Herbebossing en aankoop land. Het bosgebied van 180ha, wordt 

beschermd tegen houtkap en tegen de jacht. Het bos kan zich zo 

langzaamaan gaan herstellen waarmee bedreigde boom- en 

plantensoorten de kans krijgen te groeien. Hierdoor zal het gebied ook 

weer leefbaar worden voor een grotere diversiteit aan fauna. Voorts 

worden via herbebossing, bepaalde soorten terug gebracht die door 

wildkap zijn verdwenen. Het doel is om in samenwerking met de lokale 

gemeenschap het omliggende gebied ook te gaan beschermen door 
middel van duurzaam management. In de komende 5 jaar wordt er 

verder gegaan met de herbebossing en het verkrijgen van nieuw land.  

 

 

  

 

Uitzicht vanaf de Mirador, het hoogste punt in Esperanza Verde 
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5. Middelen 
 

Fondsenwerving gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe 

manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. In de 

afgelopen jaren heeft De Stichting kunnen rekenen op verschillende 

persoonlijke donaties. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband EVI de 

fondsenwerving verbeterd. Door de samenwerking is er meer bereik in de 

sociale media waardoor de potentiele donateurs De Stichting beter weten 

te vinden. 

Dankzij de televisie uitzending van het programma Floortje naar het einde 

van de wereld over het leven in Esperanza Verde in november 2015, zijn 

er bij De Stichting veel donaties binnengekomen.  
In de komende jaren hoopt het bestuur voornamelijk het aantal 

structurele donateurs te laten stijgen. Op deze manier kunnen grotere 

projecten beter gepland worden.  

 

Veel donaties heeft het project in Peru zelf kunnen werven door middel 

van fondswerving of bijdragen van oud-vrijwilligers van het project. De 

Stichting fungeert hierbij ook als officiële entiteit om de donaties te 

ontvangen.  

 

De donaties die Esperanza Verde Peru zelf ontvangt, worden direct 

beschikbaar gesteld aan het project. Esperanza Verde legt jaarlijks 

verantwoording af over haar financiële situatie, ook de financiële 

bijdragen van De Stichting komen hieruit naar voren. Deze worden in de 
jaarrekeningen van De Stichting opgenomen. 

 

Het bestuur hoopt in de nabije toekomst hulp te krijgen van oud-

vrijwilligers van Esperanza Verde Peru, zowel bij het fondsen werven als 

bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Ook zullen zij contacten 

ontwikkelen met verschillende organisaties, zoals universiteiten, 

hogescholen, dierentuinen, en natuurbescherming organisaties. 

 

 

 

 

Fondsenwerving door leerlingen van het Kajmunk college 


