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JAARREKENING STICHTING MERAZONIA 2016 

 
 Een aapje van een vrije groep tamarins ‘vliegt’ door de bomen van het Merazoniareservaat. 
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Inleiding/Projecten 2016 

 
In 2016 zijn ondermeer een ocelot (katachtige), verschillende rolstaartbeertjes en luiaards gerehabiliteerd en vrijgelaten 
binnen het Merazniareservaat of elders in de provincie, in coordinatie met het Ministerie van Milieu in Ecuador. 
 

De Nederlandse stichting Merazonia heeft als voornaamste doel de instandhouding van het 

gelijknamige opvang- en rehabilitatiecentrum voor Amazonedieren in Mera, Pastaza, Ecuador. In 

2016 heeft Merazonia Ecuador weer veel illegaal verhandelende dieren kunnen opvangen, 

rehabiliteren en vrijlaten. Los van de al aanwezige dieren in het centrum, bracht het Ministerie van 

Milieu dit jaar 41 nieuwe dieren naar het centrum. Hiervan zijn er 25 (inclusief 3 rolstaartbeertjes 

uit 2015) succesvol terug gezet in de natuur. Twaalf dieren zijn nog in Merazonia, één dier is naar 

een ander centrum gebracht en zes dieren konden helaas niet worden gered. 

Het centrum in Ecuador opereert onafhankelijk van de Nederlandse stichting maar is wel deels in 

Nederlandse handen. Zodoende is er altijd een contactpersoon ter plekke die ervoor zorgt dat alle 

donaties die via de Stichting Merazonia binnenkomen voor de volle 100 procent ten goede komen 

aan de dieren en rehabilitatieprojecten in dit centrum. 

Merazonia Ecuador is bijna altijd in staat om de uitgaven nodig voor het runnen van het centrum, zelf 
de bekostigen. Het gaat hierbij om: al het voedsel voor de dieren, medische zorg, transportkosten en 
loon voor lokale medewerkers. Een groot deel van de inkomsten van de stichting in Nederland 
bestaan dit jaar uit vrijwilligersbijdragen die bedoeld zijn om de dieren en vrijwilligers te 
onderhouden. Dit geld wordt dan ook volledig voor dit doel benut.  
 
Vrijheid 
In overleg met het centrum, werft de stichting ook fondsen voor specifieke rehabilitatieprojecten. Dit 
zijn vaak lange, kostbare en tijdrovende trajecten waarvoor het centrum zelf niet de financiële 
middelen heeft. De stichting heeft in 2016 onder andere de rehabilitatiekosten van een een ocelot 
(katachtige) en twee uilen bekostigd. 
 
Op verzoek van het centrum in Ecuador heeft de stichting ook geld ter beschikking gesteld voor twee 

radiotrackers. Dit zijn zendertjes waarmee dieren op afstand kunnen worden gevolgd middels een 

radio-ontvanger (een apparaat dat dit jaar gedoneerd is door het Amerikaanse cosmetische bedrijf 

Lush). De zenders worden bevestigd op een dier dat vrijgelaten wordt zodat het kan worden gevolgd 

op afstand om zo meer te weten te komen over hun bewegingspatroon en een veiligere vrijlating 

garandeert. De twee zendertjes bekostigd door Merazonia zijn bedoeld voor een nieuw 

releaseproject van een groep blauwkoppapegaaien dat gepland staat voor januari 2017. 



4 
jaarrekening 2016 

 

Projecten 2016 

 
Twee verschillende uilsoorten zijn succesvol gerehabiliteerd en vrijgelaten met behulp van fondsen van de 
Stichting Merazonia. De nieuwe website is inmiddels ook online en heeft de goedkeuring van Malcolm de ara. 

 
Een van de belangrijkste vernieuwingen die de stichting bekostigd heeft, is het moderniseren van de 

website. Voorheen werd deze gemaakt en onderhouden door (oud)vrijwiligers. Hoewel dit kosten 

bespaarde, bracht het ook problemen met zich mee omdat de website moeilijk toegangelijk was voor 

de leiding van Merazonia en ook sterk verouderd was. De oude site was bijvoorbeeld niet responsive, 

oftewel ongeschikt voor het gebruik op smartphones.  

In samenwerking met het Nederlandse bureau Aidylistic - een bureau dat kleine NGO’s helpt met hun 

communicatie - en websitebouwer Webwolf is een nieuwe website ontwikkeld. De nieuwe website 

biedt meer informatie aan potentiële vrijwilligers en donateurs en is makkelijker te onderhouden en 

te updaten door personeel van Merazonia zelf. De site heeft ook nieuwe opties zoals de mogelijkheid 

om een dier te adopteren, waarmee hopelijk in de toekomst meer maandelijks inkomen kan worden 

gegenereerd voor nieuwe (dieren)projecten. 

Verder heeft de stichting enkele renovaties en verbeteringen van dierenverblijven betaald, zoals de 
grote volière voor aras en het wolapenverblijf. En er is er een nieuw dak gemaakt voor de algemene 
ontvangstruimte. 
 

  
In samenwerking met het Ministerie van Milieu, ontvangt Merazonia geregeld schoolgroepen voor educationele 
projecten. Een nieuw dak voor de ontvangstruimte was nodig nadat er een boom was gevallen op de oude plek. 
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PLANNEN 2017 
 

  
Hopelijk gaan in 2017 de brul- en wolapen rehabilitatieprojecten hun laatste fase in: de vrijlating. Hiervoor 

moeten nog radiotrackers worden aangeschaft, en wordt gewerkt aan de releasesite voor de wolapen. 

Het bestuur van de Stichting Merazonia is in 2016 onveranderd gebleven, en blijft ook voor het 

komende jaar ongewijzigd. Dit bestaat uit: Frank Weijand (voorzitter en representatie in Ecuador), 

Babs Wubbels (penningmeester) en Cindy Piket (secretaris). Geen enkel bestuurslid krijgt een 

vergoeding voor zijn of haar werk.  

Het voornaamste doel dat het bestuur zich heeft gesteld voor de de komende jaren is om het aantal 

Nederlandse (en mogelijk ook Europese) donateurs dat maandelijks een bedrag schenkt, uit te 

breiden. Een groter, maandelijks budget zal nodig zijn om de continuïteit van het werk van 

Merazonia Ecuador in de komende jaren te waarborgen en te blijven professionaliseren. Met name 

de geplande rehabilitatieprojecten zullen veel geld en arbeidsuren gaan kosten. 

Rehabilitatieprojecten 
De grote rehabilitatieprojecten voor apen, te weten voor brul- en wolapen, zijn nog in voorbereiding. 

De bouw van de verafgelegen releasesite in de jungle voor de wolapen is gecompliceerd en het kost 

veel energie en tijd om de materialen op de plek te krijgen. Maar inmiddels is begonnen aan de de 

bouw en de verwachting is dat deze release- en observatiesite rond de zomer van 2017 klaar al zijn. 

Ondertussen worden de produkten van een aantal leveranciers van radiotrackers met elkaar 

vergeleken om een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit afweging te maken.  Met deze trackers kunnen 

de dieren met de reeds aangeschafte radio-ontvanger op afstand worden gevolgd om zodoende hun 

bewegingspatroon te observeren en hun veiligheid te garanderen. Mogelijk zal de stichting bijdragen 

aan de toekomstige kosten van de releasesite en de trackingapparatuur. 

Dit zijn kostbare en tijdrovende projecten die baanbrekend zullen zijn voor Ecuador. Bij deze 

projecten gaat het niet alleen om het trainen van de dieren voor een leven in de vrije natuur. 

Eenmaal vrij zullen deze dieren tijd en steun nodig hebben om weer volledig wild te worden. Dit kost 

mogelijk een tot twee generaties. 

Het eerder genoemde releaseproject voor de blauwkoppapegaaien dat gepland staat voor begin 

2017 zal ook dienen om zowel trackers als tracksingsapparatuur de testen. 
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Plannen 2017 
Nieuw dierenverblijf 
Los van de rehabilitatieprojecten moet het centrum tegelijkertijd ook voorbereid zijn op nieuwe 

dieren. Het centrum overweegt daarom in 2017/2018 om nog één ruim 

dierenverblijf/rehabilitatiekooi te bouwen. Hiervoor is deels een beurs beschikbaar gesteld door Lush 

cosmetics Amerika, maar mogelijk zal ook de stichting bijdragen aan de kosten. Als 

rehabilitatiecentrum is er voor Merazonia altijd een spanning tussen het aantal dieren dat het wil 

accepteren en het aantal dieren dat het kan accepteren, zonder dat de kwaliteit van leven voor de al 

aanwezige dieren in het centrum én rehabilitatieprojecten in gevaar komen. Nieuwe dieren moeten 

immers ergens ondergebracht worden, en elke dag gevoed en verschoond worden wat tijd, geld en 

mankracht wegneemt van eerder rehabilitatieprojecten. 

Enerzijds zal een nieuw onderkomen goed zijn om nieuwe dieren meteen te kunnen rehabiliteren. 

Wanneer een dier nog vrijwel wild is, is het noodzakeijk om dit zo snel mogelijk te doen zodat deze 

dieren hun wilde instincten niet verliezen.  In 2016 gold dit voor onder andere voor een ocelot en 

twee uilen (zoals eerder vermeld in dit verslag). 

Een nieuw en groot dierenverblijf is ook nuttig om bestaande diersoorten een beter verblijf te geven 

of een nieuw diersoort in onder te kunnen brengen. Anderzijds bestaat er met de bouw van een 

nieuwe onderkomen het risico dat het Ministerie de extra ruimte meteen aangrijpt om nog meer 

dieren naar Merazonia te sturen die mogelijk nooit vrijgelaten kunnen worden. De stroom 

geconfisqueerde dieren blijft namelijk groot. 

Door het toenemend aantal dieren in het dierencentrum en inflatie in Ecuador zullen de vaste kosten 
ook inde komende jaren stijgen. De vaste lasten zullen ook  toenemen vanwege voorziene stijgingen 
van basisprodukten zoals levensmiddelen en medicijnen. Tot nu toe  weet het centrum met de 
financiële bijdragen van vrijwilligers deze kosten zelf te dekken. Momenteel is een minimum aantal 
van tien vrijwilligers nodig om de maandelijkse balans van in- en uitgaven in evenwicht te houden. 
Maar indien nodig zal de stichting bijspringen om deze basiskosten te dekken.

 
Los van dierenopvang en -rehabilitatie, is onderzoek in de laatste jaren een belangrijk aspect geworden van het 
werk in Merazonia. Steeds meer onderzoekers en studenten (waaronder veel Nederlanders) komen naar 
Merazonia om onderzoek te doen. Een belangrijk project is het monitoren van wildlife in het 100 hectare 
tellende reservaat van Merazonia. Dit gebeurt met name door middel van trapcameras die foto’s en videos 
maken zodra er iets beweegt voor de lens.  Een van de spectaculairste resultaten zijn beelden van deze uiterst 
zeldzame zwarte jaguar (ook wel panter genoemd). De aanwezigheid van een jaguar is een belangrijk teken dat 
het reservaat in gezonde staat verkeert. 
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JAARREKENING 2016 IN CIJFERS 

Op de volgende pagina’s vindt u een gedetailleerd overzicht van de de inkomsten en uitgaven van de 

Stichting Merazonia in 2016. Voor vragen of opmerkingen kan altijd contact worden opgenomen met 

Merazonia: merazonia@mail.com 

INKOMSTEN 2016: 
 

Maandelijkse donaties 2016:  

€ 1008 

 

Eenmalige donaties 2016:  

€ 1590  (NL, BEL) 

€ 1839,61 (InterVol – United Kingdom) 

Totaal:  € 3429,61 

 

vrijwilligersbijdrages  2016: 

Totaal: € 4031,19 

 

Totaal vaste donaties 2016: € 1008 

Totaal eenmalige donaties 2016: € 3429,61 

Totaal vrijwilligersbijdrages 2016: € 4031,19 

 

Totaal inkomsten 2016: € 8468,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITGAVEN 2016: 
 

Vaste lasten Stichting:  

Kosten bankrekening Triodos 2015: € 112,26 

Kosten bankpassen: 1 x 20 = € 20 

1 x 10 (provisie buitenlandse betalingen UK) = 
€ 10 

Totaal kosten: € 142,26 

 

Kosten nieuwe website: 
€ 2420 (bouw nieuwe website) 
€ 162,14 (hosting en naamregistratie) 
Totaal: € 2582,14 
 

Uitgaven Merazonia Ecuador 2016: 

€ 5817,63 
 
 
 
 
 

Kosten: 

Vaste kosten 2016: € 142,26 

Uitgaven aan centrum 2016: € 5817,63 

Uitgaven website: € 2582,14 

Totaal uitgaven 2016: € 8542,03 

 

Totaal inkomsten 2016: € 8468,80 

Totaal uitgaven     2016: € 8542,03 

 

Balans 2016: € -73.23 

 

Saldo rekening op 01-01-2016: € 2203,53 

Saldo rekening op 31-12-2016: € 2130,30 

 

MERAZONIA JAARREKENING 2016

mailto:merazonia@mail.com
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Specificaties uitgaven Merazonia Ecuador 2016: 

De wisselkoersen van Euro naar Dollar - de valuta in Ecuador – zijn hierin verrekend 

- Vrijwilligersbijdragen voor onderhoud dieren en vrijwilligers in Merazonia 2016: € 4031,19 

- Aanschaf twee radiotrackers voor blauwkoppapagaaiproject 2017:  € 422,28 

- Bijdragen rehabilitatiekosten uilen en ocelot: € 498.14 (medische kosten, chips, voedsel) 

- Renovatie (nieuw dak ontvangst, volière en wolapenverblijf): €  886,03 

- Kosten nieuwe website (incl hosting en domeinnaam): € 2582,14 

Totaal:  € 8399,78 euro (bedrag exclusief vaste kosten bankrekening) 

 

 
Merazonia heeft in 2016 succesvol een pasgeboren drietenige luiaard opgevangen en grootgebracht. Dit is een 
unieke  prestatie aangezien het stertecijfer voor dit soort dieren op zo’n jonge leeftijd enorm hoog ligt. De 
luiaard heet Alí en wordt nog steeds verzorgd in Merazonia. Hopelijk kan hij in 2017 worden vrijgelaten. 
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Summary in English 
The continuing support of the Dutch foundation Merazonia to the wildlife rescue and rehabilitation 

centre in Ecuador helped to take care of and release a great number of animals in 2016. Apart from 

the animals already in the care of the centre, the Ministry of Environment brought 41 new animals to 

Merazonia this year. Of these animals, 25 were successfully reintroduced in to the wild (including 3 

kinkajous from 2015). Twelve animals remain in the care of Merazonia, while one has been 

transferred to another more adequately located centre. Sadly six animals could not be saved. 

The foundation contributed to several release projects such as that of an ocelot (feline) and two 

owls. The foundation also paid for two radio trackers for a pilot release project of a group of blue-

headed parrots (scheduled for January 2017) and the improvement of the macaw and woolly monkey 

enclosures. A big investment this year was made in the modernization of the Merazonia website. 

In total, € 8399,78 was spent on the abovementioned projects. This amount also includes € 4031,19 

that volunteers deposited on the account of the Dutch foundation. These fees are used by the centre 

to cover the basic costs of animal food and medicine as well as food for the volunteers themselves. 

In 2017 the foundation hopes to co-finance the groundbreaking rehabilitation projects for woolly and 

red howler monkeys that are being planned. It hopes to do so by financing radio trackers for the 

animals involved in these releases, and potentially cover some of the construction expenses of the 

release site as well as a new rehabilitation enclosure that might get build in 2017. 

Resumen en español 
Con el apoyo de la fundación Merazonia, el centro en Ecuador logró rescatar y liberar una gran 

cantidad de animales en el 2016. Aparte de los animales ya bajo custodia del centro, el Ministerio de 

Ambiente entregó 41 animales nuevos en el 2016. De ellos, 25 fueron reinsertados en la selva 

exitosamente (incluye a 3 cusumbos de 2015). Doce animales quedan bajo custodia del centro 

mientras que uno fue trasladado a un otro centro ubicado en una zona más apropiada. 

Desafortunadamente seis animales no pudieron ser salvados. 

La fundación financió varios proyectos de rehabilitación. Los principales proyectos fueron: la 

rehabilitación de dos búhos y un ocelote (felino). Además la fundación compró dos rastreadores para 

el proyecto piloto de la liberación de un grupo de loros cabeciazules (planificado para enero de 2017) 

y contribuyó al mejoramiento de la instalación de los guacamayos y la de los monos lanudos. Una 

inversión grande este año era la modernización de la página web de Merazonia. 

En total el centro en Ecuador recibió € 8399,78 a través de la fundación. La mayoría de esta suma fue 

usada en los proyectos descritos arriba. La suma incluye también a los € 4031,19 depositado por 

varios voluntarios que forma parte de sus aranceles. El centro usa estos aranceles específicamente 

para cubrir los costos básicos (alimento y medicina animales) y alimento para los voluntarios mismos. 

Para el 2017, la fundación espera apoyar en el financiamiento de los grandes proyectos de 

rehabilitación planificados para los monos lanudos y monos aulladores rojos. Espera hacerlo 

contribuir al financiamiento de la construcción del sitio de la liberación de los monos lanudos y los 

radio collares para los monos aulladores y lanudos. El centro piensa en construir una nueva 

instalación de rehabilitación en el 2017. En este caso la fundación apoya a este proyecto también. 


