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Inleiding/

Een van Merazonia’s specialiteiten is de zorg voor p
hebben veel extra zorg nodig. Twee voorb
 

De Nederlandse stichting Merazonia he

gelijknamige opvang- en rehabilitatie

2017 heeft het centrum een recorda

een groot deel van de 51 nieuwe dier

totaal zijn de volgende dieren vrijgelaten: 15 blauwkoppapegaai

luiaards, 2 wikkelstaartbeertjes, 1 wasbeertje

Het centrum in Ecuador opereert onafhankelijk

Nederlandse handen. Zodoende is er altijd een contact

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

aan de dieren en rehabilitatieprojecten in 

Merazonia Ecuador is grotendeels 

zelf de bekostigen. Het gaat hierbij

transportkosten en loon voor lokale medewerkers.

vrijwilligersbijdrages. Alle contributies van 

binnenkomen, worden hier dan ook

Donaties die via de stichting binnenkomen gaan naar speciale projecten, zoals releases, renovaties en 

ongedekte dierenkosten zoals bijvoorbeeld de zorg v

Deze dieren vereisen veel zorg om in leven te houden.

dieren omdat ze speciale voeding nodig 

Releases 
In overleg met het centrum, werft 
zijn vaak lange, kostbare en tijdrovende trajecten waarvoor h
middelen heeft. De stichting heeft in 2017
blauwkoppapegaaien, drie uilen, drie buidelratjes, twee wikkelstaartbee
wasbeer. 
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Inleiding/Projecten 2017 

Een van Merazonia’s specialiteiten is de zorg voor pasgeboren dieren. Deze zijn enorm moeilijk in leven te houden zijn en 
orbeelden hiervan zijn de tweetenige luiaard Stevie en brulaapje Chi

stichting Merazonia heeft als voornaamste doel de instandhouding van 

en rehabilitatiecentrum voor Amazonedieren in Mera, Pastaza, Ecuado

het centrum een recordaantal van 62 dieren gerehabiliteerd en vrijgelaten

nieuwe dieren die het Ministerie van Milieu naar het centrum

ren vrijgelaten: 15 blauwkoppapegaaien, 30 drie- en twee

2 wikkelstaartbeertjes, 1 wasbeertje, 3 uilen, 1 valk, 3 buidelratjes en 7 boas.

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. 

grotendeels  in staat om de uitgaven nodig voor het runnen van het centrum

Het gaat hierbij om: al het voedsel voor de dieren, medische zorg, 

on voor lokale medewerkers.  Deze kosten worden gedekt door 

s. Alle contributies van (bv. Nederlandse) vrijwilligers die via d

dan ook volledig aan besteed. 

Donaties die via de stichting binnenkomen gaan naar speciale projecten, zoals releases, renovaties en 

ongedekte dierenkosten zoals bijvoorbeeld de zorg voor neonaten - een specialiteit van Merazonia

org om in leven te houden. En hoewel vaak klein, zijn het ook

le voeding nodig hebben zoals dure melkproducten (zie volgende pagina)

werft de stichting ook fondsen voor specifieke rehabilitatieprojecten. Dit 
zijn vaak lange, kostbare en tijdrovende trajecten waarvoor het centrum zelf niet de financi

De stichting heeft in 2017 onder andere bijgedragen aan de vrijlating van een groep 
blauwkoppapegaaien, drie uilen, drie buidelratjes, twee wikkelstaartbeertjes, een valk 

 

 
geboren dieren. Deze zijn enorm moeilijk in leven te houden zijn en 

luiaard Stevie en brulaapje Chilina hierboven. 

ft als voornaamste doel de instandhouding van het 

Amazonedieren in Mera, Pastaza, Ecuador. In 

gerehabiliteerd en vrijgelaten, waaronder 

het centrum bracht. In 

en tweetenige 

es en 7 boas. 

van de Nederlandse stichting maar is wel deels in 

persoon ter plekke die ervoor zorgt dat alle 
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het runnen van het centrum, 

che zorg, 
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hebben zoals dure melkproducten (zie volgende pagina). 
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Een buidelratje krijgt zogenoemde doggiemel, een speciale form
ornithologen Victor Grenieve en Normand Fleurleidden de 
banen.  

 
Vrije vogels 
De continuïteit van de steun van de stichting zorgt ervoor dat langdurige projecten zoals de vrijlating 

van de blauwkoppapegaaien  (2016 en 2017) kunn

onderzoeksrapport hier is te vinden

de Stichting hiervoor al twee radiotrackers 

kunnen worden gevolgd middels een radio

van de groep die in januari is vrijgelaten en vervolgens zes ma

gevolgd. Zodoende konden de bewegingspatronen

eventueel ingegrepen worden als een dier in moeilijkheden was. In 2017 heeft de stichting 

bijgedragen aan de post releasekosten van d

accommodatie en alimentatie onderzoekers 

van de 15 individuen hebben alle 15 het overleefd! D

werden opgenomen door een wilde groep; v

aanvankelijk liever bij mensen in de buurt. Twee van de

bij de groep van vier. De laatste pa

veel tijd door nabij enkele vogels in het

Klein maar duur 
Release- en rehabilitatiekosten meegerekend, heeft de stichting 

budget besteed aan algemene dierenzorg. 

kostenpost, maar naast vele (nachtelijke) 

Wilde dieren hebben vaak specifiek

begint al bij de soort melk die zij drinken. 

soorten neonaten (totaal elf dieren)

melk: verse geitenmelk (luiaard), 

Doggiemel (buidelratjes) .  Een beraming van deze kosten komt neer op ongeveer 180 dollar per 

maand. Deze kosten staan slechts voor een klein deel begroot als 

van de stichting is dan ook van vitaal belang.

jaarrekening 2017 

Projecten 2017 

mde doggiemel, een speciale formule nodig om te groeien. De twee Canadese 
ologen Victor Grenieve en Normand Fleurleidden de vrijlating van de blauwkoppapegaa

teit van de steun van de stichting zorgt ervoor dat langdurige projecten zoals de vrijlating 

van de blauwkoppapegaaien  (2016 en 2017) kunnen worden opgezet en uitgevoerd!

is te vinden (Results 2017 op de website www.merazonia.org

radiotrackers bekostigd. Dit zijn zendertjes waarmee dieren op afstand 

kunnen worden gevolgd middels een radio-ontvanger. De twee zenders zijn gebruikt voor het v

vrijgelaten en vervolgens zes maanden door twee ornit

gevolgd. Zodoende konden de bewegingspatronen van de vogels in kaart worden gebracht  en kon 

eventueel ingegrepen worden als een dier in moeilijkheden was. In 2017 heeft de stichting 

leasekosten van deze groep papegaaien (kosten onderhoud 

alimentatie onderzoekers – geen loon!). Het resultaat is boven verwachting goed: 

van de 15 individuen hebben alle 15 het overleefd! Dat is veel beter dan verwacht: a

opgenomen door een wilde groep; vier vormden hun eigen kleine groep en drie bleven 

aanvankelijk liever bij mensen in de buurt. Twee van deze drie hebben zich uiteindelijk aangesloten 

de groep van vier. De laatste papegaai verkiest nog altijd dicht bij ons te zijn. Zij is vrij maar brengt 

enkele vogels in het centrum die niet kunnen vliegen. 

en rehabilitatiekosten meegerekend, heeft de stichting vorig jaar een groot deel van zijn 

ierenzorg. Iets wat vaak over het hoofd gezien wordt als

kostenpost, maar naast vele (nachtelijke) uren werk ook veel geld kost, is de zorg voor neonaten. 

fieke zorg nodig en diëtaire restricties, zeker als ze jong zijn. 

soort melk die zij drinken. Het afgelopen jaar verzorgde Merazonia

(totaal elf dieren). Deze dronken samen maarliefst vier (!) verschillende soorten 

melk: verse geitenmelk (luiaard), Nan - lactosevrije melk (brulaap), Ensure supplement (wolaapjes), 

Een beraming van deze kosten komt neer op ongeveer 180 dollar per 

staan slechts voor een klein deel begroot als vrijwilligersbijdrages en de steun 

stichting is dan ook van vitaal belang. 

 
groeien. De twee Canadese 

vrijlating van de blauwkoppapegaaien in goede 

teit van de steun van de stichting zorgt ervoor dat langdurige projecten zoals de vrijlating 

orden opgezet en uitgevoerd! (*het 

www.merazonia.org). In 2016 had 

bekostigd. Dit zijn zendertjes waarmee dieren op afstand 

ontvanger. De twee zenders zijn gebruikt voor het volgen 

den door twee ornithologen is 

an de vogels in kaart worden gebracht  en kon 

eventueel ingegrepen worden als een dier in moeilijkheden was. In 2017 heeft de stichting 

onderhoud apparatuur, 

Het resultaat is boven verwachting goed: 

at is veel beter dan verwacht: acht papegaaien 

e groep en drie bleven 

eindelijk aangesloten 

ons te zijn. Zij is vrij maar brengt 

een groot deel van zijn 

Iets wat vaak over het hoofd gezien wordt als een 

is de zorg voor neonaten. 

er als ze jong zijn. Dat 

ar verzorgde Merazonia zes verschillende 

samen maarliefst vier (!) verschillende soorten 

Ensure supplement (wolaapjes), 

Een beraming van deze kosten komt neer op ongeveer 180 dollar per 

ligersbijdrages en de steun 

https://merazonia.org/en/item/111-results-and-support
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Een wolaapje  kan niet wachten tot zijn melkpoeder is opgelost in water terwijl l

geitenmelk. Goede voeding is van elementair belang voor hun overlevingskansen in de eers

Renovaties 
Ook zijn renovaties uitgevoerd. In 2017 werden aanp

rehabilitatiekooi om deze multifunctioneler te maken (in  2017 zijn er twee wikkelstaartbeertjes in 

gerehabiliteerd en hiervandaan vrij

er een boom op was gevallen. De stichting 

nieuwe wolapenreleasesite (een project dat 

het Amerikaanse bedrijf Lush). Zo ontbrak er een handlingkooi, en voedingsplatforms.

Droneview over het reservaat van Merazonia.
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Projecten 2017 

Een wolaapje  kan niet wachten tot zijn melkpoeder is opgelost in water terwijl luiaard Stevie geniet van zijn 

Goede voeding is van elementair belang voor hun overlevingskansen in de eers

. In 2017 werden aanpassingen gemaakt aan de voormalige otter 

rehabilitatiekooi om deze multifunctioneler te maken (in  2017 zijn er twee wikkelstaartbeertjes in 

vrijgelaten). Ook is het gehele dak van de compost

e stichting heeft bijgedragen aan enkele onvoorziene kosten van de 

site (een project dat grotendeels gefinancierd is met een beurs uit 2016 

het Amerikaanse bedrijf Lush). Zo ontbrak er een handlingkooi, en voedingsplatforms.

Droneview over het reservaat van Merazonia. 

 
 
 

aard Stevie geniet van zijn 

Goede voeding is van elementair belang voor hun overlevingskansen in de eerste levensmaanden. 

ssingen gemaakt aan de voormalige otter 

rehabilitatiekooi om deze multifunctioneler te maken (in  2017 zijn er twee wikkelstaartbeertjes in 

e dak van de compost vervangen nadat  

bijgedragen aan enkele onvoorziene kosten van de 

grotendeels gefinancierd is met een beurs uit 2016 van 

het Amerikaanse bedrijf Lush). Zo ontbrak er een handlingkooi, en voedingsplatforms.  
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Voor 2018 staat zowel de softrelease

Organisatie 
Het bestuur van de Stichting Merazonia 

ongewijzigd. Dit bestaat uit: Frank Weijand (

(penningmeester) en Cindy Piket (secretaris). 

of haar werk.  

Het voornaamste doel dat het bestu

Nederlandse (en mogelijk ook Europese) 

breiden. In 2017 is dat deels gelukt (toename van 26% maar op een relatief klein 

bedrag van 1008 euro per jaar). Een 

het werk van Merazonia Ecuador in de

professionaliseren. Met name de geplande rehabilitatieprojecten zullen veel geld 

gaan kosten. 

Rehabilitatieprojecten 
De voorbereidingen van de grote 

zijn klaar. Bijna alle medische tests zijn afgerond, de radiozendertjes voor de apen om hen te 

zijn gekocht. Hoewel ook bekostigd

deze trackers via de Nederlandse rekening in Mexico gekocht en inmiddels in Ecuador gearriveerd.

Verwacht wordt dat de brulapen begin 2018

onderkomen in de rehabilitatiezone van het reservaat.

de jungle voor de wolapen is inmiddels 

aanpassingen en voorbereidingen getroffen. 

zomer van 2018 worden begonnen. Dit zijn kostbare en tijdrovende projecten die baanbrekend zijn 

voor Ecuador en Zuid-Amerika. Bij deze projecten gaat het niet alleen om het trainen van de dieren 

voor een leven in de vrije natuur; zij wo

vrijlating.  De verwachting is dat eenmaal

om weer volledig wild te worden. Dit duur

Deze twee projecten zijn al jaren in voorbereiding. De

onmisbaar geweest en zal  dat ook in de
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PLANNEN 2018 

Voor 2018 staat zowel de softrelease van de brulapen, alsmede die van de wolapen gepland.

van de Stichting Merazonia is in 2017 onveranderd gebleven, en blijft ook voor 2018 

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 

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

mogelijk ook Europese) donateurs dat maandelijks een bedrag sch

breiden. In 2017 is dat deels gelukt (toename van 26% maar op een relatief klein 

Een groter, maandelijks budget blijft nodig om de continu

et werk van Merazonia Ecuador in de komende jaren te waarborgen en te blijven 

. Met name de geplande rehabilitatieprojecten zullen veel geld 

grote rehabilitatieprojecten voor apen, te weten voor 

lle medische tests zijn afgerond, de radiozendertjes voor de apen om hen te 

n gekocht. Hoewel ook bekostigd door Lush USA (evenals de eerder genoemde releasekooi), zijn 

deze trackers via de Nederlandse rekening in Mexico gekocht en inmiddels in Ecuador gearriveerd.

Verwacht wordt dat de brulapen begin 2018 vrijgelaten kunnen worden vanuit hun huidige 

iezone van het reservaat.  De bouw van de verafgelegen

inmiddels afgerond en momenteel worden de laatste kleine 

aanpassingen en voorbereidingen getroffen.  Hopelijk kan aan de laatste fase, de (

zomer van 2018 worden begonnen. Dit zijn kostbare en tijdrovende projecten die baanbrekend zijn 

Amerika. Bij deze projecten gaat het niet alleen om het trainen van de dieren 

voor een leven in de vrije natuur; zij worden ook voor onbepaalde tijd geholpen en gevolgd

De verwachting is dat eenmaal vrij, deze dieren mogelijk nog jarenlang steun nodig hebben 

volledig wild te worden. Dit duurt mogelijk een tot twee generaties, als alles goed verl

Deze twee projecten zijn al jaren in voorbereiding. De steun van de stichting door de loop der jaren 

dat ook in de volgende, kritische fase erg belangrijk zijn

  
de die van de wolapen gepland.  

en blijft ook voor 2018 

ie in Ecuador), Babs Wubbels 

een vergoeding voor zijn 

komende jaren is om het aantal 

een bedrag schenkt, uit te 

breiden. In 2017 is dat deels gelukt (toename van 26% maar op een relatief klein - maar belangrijk! -

de continuïteit van 

en te blijven 

. Met name de geplande rehabilitatieprojecten zullen veel geld en arbeidsuren 

projecten voor apen, te weten voor brul- en wolapen, 

lle medische tests zijn afgerond, de radiozendertjes voor de apen om hen te tracken 

door Lush USA (evenals de eerder genoemde releasekooi), zijn 

deze trackers via de Nederlandse rekening in Mexico gekocht en inmiddels in Ecuador gearriveerd. 

rijgelaten kunnen worden vanuit hun huidige 

verafgelegen releasesite in 

afgerond en momenteel worden de laatste kleine 

Hopelijk kan aan de laatste fase, de (soft)release, in de 

zomer van 2018 worden begonnen. Dit zijn kostbare en tijdrovende projecten die baanbrekend zijn 

Amerika. Bij deze projecten gaat het niet alleen om het trainen van de dieren 

n en gevolgd na hun 

ijk nog jarenlang steun nodig hebben 

, als alles goed verloopt. 

steun van de stichting door de loop der jaren is 

zijn. 
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De uitbreiding van de kliniek met een buit
capucijnerverblijf zijn enkele plannen die voor 2018 op het programma staan

 
Renovaties en uitbreidingen 
Los van de rehabilitatieprojecten moet het centrum

centrum renoveren of uitbreiden. Merazonia probeert

onderkomens te voorkomen. De rea

meer dieren brengt en een nieuw onderkomen meteen vol zit. 

voeren en minder tijd en geld voor rehabilitatieprojecten.

Daarom wil het centrum zich nu eerst richten op de uit

Wel staan een aantal verbeteringen

noodzaak gaat het hierbij om de 

- Uitbreiding capucijnerverblijf

De capucijnerapen staan voorlopig nog niet gepland voor vrijl

onstabiel en er is prioriteit gegeven aan de wol

bestaat uit 5 grote, met elkaar verbonden comparti

bedoeling i s om hier een zesde comparti

ruimte maar creëert ook

elkaar verbonden zijn. Capucijerapen zijn zeer hi

mogelijk wat spanning wegnemen die

Schatting totale kosten: $

- Uitbreiding kliniek met b

Dieren die ziek, gewond, of geopereerd

of de recoveryroom van onze klini

buitenverblijf voor deze dieren. Die kan wel nuttig zijn om herstellende dieren wat 

buitenlucht en blootstelling aan zon

dit wel mogelijk maken. 

Schatting totale kosten: $2000

- Verbouwing van ER-verblijven met binnenverblijven

Dit is een groot project. Maar wel een die elk jaar belangrijker dreigt t

aankomst van steeds meer jon

jaarrekening 2017 

PLANNEN 2018 

De uitbreiding van de kliniek met een buitenverblijf voor herstellende dieren en een uitbreiding van het 
zijn enkele plannen die voor 2018 op het programma staan. 

rehabilitatieprojecten moet het centrum tegelijkertijd ook de nodige constru

of uitbreiden. Merazonia probeert momenteel het uitbreiden van het aantal

orkomen. De realiteit leert dat het ministerie dan binnen de kort

meer dieren brengt en een nieuw onderkomen meteen vol zit. Dat betekent meer monden om te 

d voor rehabilitatieprojecten. 

um zich nu eerst richten op de uitvoering van eerdergenoemde rehabilita

staan een aantal verbeteringen aan de huidige infrastructuur gepland. Afhankelijk

 volgende renovaties/uitbreidingen: 

Uitbreiding capucijnerverblijf 

De capucijnerapen staan voorlopig nog niet gepland voor vrijlating. De groep is nog te 

onstabiel en er is prioriteit gegeven aan de wol- en brulapen. Hun huidige L

met elkaar verbonden compartimenten, en twee handli

g i s om hier een zesde compartiment aan te bouwen. Dit geeft hen niet

ert ook circulaire bewegingsvrijheid doordat alle compartementen dan met 

ijn. Capucijerapen zijn zeer hiërarchische dieren en deze uitbreiding  kan 

mogelijk wat spanning wegnemen die soms binnen deze groep bestaat.  

Schatting totale kosten: $5600 

buitenverblijf 

, gewond, of geopereerd zijn, verblijven indien mogelijk in de 

van onze kliniek. De kliniek is nog niet voorzien van een klein 

enverblijf voor deze dieren. Die kan wel nuttig zijn om herstellende dieren wat 

en blootstelling aan zonlicht te geven. Een kleine aanpassing van 

 

tting totale kosten: $2000-$3000 

verblijven met binnenverblijven voor neonaten 

groot project. Maar wel een die elk jaar belangrijker dreigt te worden door de 

aankomst van steeds meer jonge dieren die veel zorg nodig hebben, alsmede extra 

 
uitbreiding van het 

de nodige constructies in het 

momenteel het uitbreiden van het aantal 

n de kortste keren nog 

ent meer monden om te 

ing van eerdergenoemde rehabilitaties. 

Afhankelijk van de 

ating. De groep is nog te 

Hun huidige L-vormige verblijf 

handling cages. De 

bouwen. Dit geeft hen niet alleen meer 

partementen dan met 

e dieren en deze uitbreiding  kan 

 

verblijven indien mogelijk in de recoverykooien 

een klein 

enverblijf voor deze dieren. Die kan wel nuttig zijn om herstellende dieren wat 

sing van de kliniek moet 

e worden door de 

, alsmede extra 
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bescherming en warmte

met binnenverblijven zodat deze jo

veilige omgeving. 

Schatting totale kosten: $30.000

- Renovatie keuken vrijwilligers

Houten constructies in de j

van de oudste gebouwen in Merazonia en

aangezien het gemiddeld aantal huidige vrijwilli

Schatting totale kosten: $2000

- Versteviging bases van vrijwilligersverblijven

Nog niet noodzakelijk maar wel verstandig 

Het verstevigen van de houten bases van

vrijwilligershuis met deels cementen en deels metalen balken, zal de constructies ook voor 

de komende tien jaar in goede staat houden. 

Schatting totale kosten: $2000

- Dekking basiskosten  

Het zal onmogelijk zijn om al deze projecten in 2018 tot

met een aantal te beginnen en 

toenemend aantal dieren 

in het komende jaar weer toenemen

basiskosten te dekken. 

Jonge dieren hebben aanvankelijk vertrouwen en hulp nod

en overlevingsinstincten te ontwikkelen. Deze 

en training, met een radiozender vrijgelaten 

jaarrekening 2017 

warmte in hun verblijf. Het plan is om de huidige ER-verblijven

t binnenverblijven zodat deze jonge dieren zowel binnen als buiten kunnen zijn in een 

e kosten: $30.000 

willigers 

in de jungle hebben veel onderhoud nodig. De vrijwil

van de oudste gebouwen in Merazonia en is deels aan renovatie toe en deels aa

ddeld aantal huidige vrijwilligers nu veel hoger ligt dan in 

tting totale kosten: $2000 

ging bases van vrijwilligersverblijven 

Nog niet noodzakelijk maar wel verstandig om aan te beginnen met het oog

verstevigen van de houten bases van de coördinatorenhuisjes en het 

met deels cementen en deels metalen balken, zal de constructies ook voor 

de komende tien jaar in goede staat houden.  

tting totale kosten: $2000 

et zal onmogelijk zijn om al deze projecten in 2018 tot uitvoer te brengen. Maar we h

met een aantal te beginnen en af te ronden. Zoals ook vorig jaar vermeld, zullen door 

toenemend aantal dieren in het dierencentrum en de inflatie in Ecuador,

in het komende jaar weer toenemen. Indien nodig zal de stichting bijspringen om deze 

onge dieren hebben aanvankelijk vertrouwen en hulp nodig van mensen om hun natu

te ontwikkelen. Deze jonge drietenige luiaard is in 2017 na bijna een jaar zorg 

aining, met een radiozender vrijgelaten binnen het Merazoniareservaat. 

verblijven uit te breiden 

zowel binnen als buiten kunnen zijn in een 

vrijwilligerskeuken is een 

is deels aan renovatie toe en deels aan uitbreiding, 

dan in de beginjaren.  

met het oog op de toekomst. 

rdinatorenhuisjes en het grote 

met deels cementen en deels metalen balken, zal de constructies ook voor 

uitvoer te brengen. Maar we hopen 

Zoals ook vorig jaar vermeld, zullen door het 

r, de vaste kosten ook 

pringen om deze 

 
om hun natuurlijke talenten 

is in 2017 na bijna een jaar zorg 
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JAARREKENING 
Op de volgende pagina’s vindt u een gedetailleerd overzicht van de de inkomsten en uitgaven van de 

Stichting Merazonia in 2017. Voor vragen of opmerkingen kan altijd contact worden opgenomen met 

Merazonia: merazonia@mail.com

INKOMSTEN 2017: 
 

Maandelijkse donaties 2017:  

€ 1272 

 

Eenmalige donaties 2017:  

Totaal: € 7644.98  (NL, BEL, UK) 

 

 

 

vrijwilligersbijdrages  2017: 

Totaal: € 3139.30 

 

Totaal vaste donaties 2016: € 1272

Totaal eenmalige donaties 2017

Totaal vrijwilligersbijdrages 2017

 

Totaal inkomsten 2016: € 12,056.28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jaarrekening 2017 

AARREKENING 2017 IN CIJFERS 

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

. Voor vragen of opmerkingen kan altijd contact worden opgenomen met 

merazonia@mail.com 

 

272 

7: € 7644.98 

rijwilligersbijdrages 2017: € 3139.30 

12,056.28 

UITGAVEN 2017: 
 

Vaste lasten Stichting:  

Kosten bankrekening Triodos 201

Commissiekosten betalingen via geef.nl: 5% 
van 1787= 89.35 

3 x provisie buitenlandse betaling

Totaal kosten: € 250.36 

 

Kosten website: 
€ 242 (onderhoud 2017) 
€ 162,14 (hosting en naamregistratie)
Totaal: € 404.14 
 

Uitgaven Merazonia Ecuador

€ 9402.20  
(specificaties op de volgende pagina)
 
 
 
 
 

Kosten: 

Vaste kosten 2017: € 250.36

Uitgaven aan centrum 201

Uitgaven website: € 404.14

Totaal uitgaven 2017: € 10,056.70

 

Totaal inkomsten 2017: €

Totaal uitgaven     2017: €

 

Balans 2017: € 2277.27 

 

Saldo rekening op 01-01-2017

Saldo rekening op 31-12-201

 

MERAZONIA JAARREKENING 201

 

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

. Voor vragen of opmerkingen kan altijd contact worden opgenomen met 

Kosten bankrekening Triodos 2017: € 116.01 

ingen via geef.nl: 5% 

buitenlandse betalingen = € 45 

 
naamregistratie) 

Uitgaven Merazonia Ecuador 2017: 

(specificaties op de volgende pagina) 

250.36 

2017: € 9402.20 

4.14 

10,056.70 

€ 12,333.97 

€ 10,056.70 

2017: € 2130.30 

2017: € 4407.57 

MERAZONIA JAARREKENING 201

mailto:merazonia@mail.com
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Specificaties uitgaven Merazonia Ecuador 201

De wisselkoersen van Euro naar Dollar 

- Vrijwilligersbijdragen voor onderhoud dieren en zichzelf

- Aanschaf radiotrackers voor 

- Bijdragen rehabilitatiekosten 
chips, blauwkoppapegaai release

- Renovaties (met name nieuw dak compost)

- Kosten nieuwe website (incl

Totaal:  € 9806.34 (bedrag exclusief vaste kosten bankrekening)

 

Dier uitgelicht: Pangui de poema

Ze is een grote kostenpost van Merazonia maar Pangui de p
al zeven jaar bij ons en kan niet vrijge
lang in gevangenschap geleefd. Ze zat
toen ze in Merazonia arriveerde. Nu springt en sprint ze als een olympisch atlete. M
jachtinstinct ontwikkeld en heeft boven
bereikt. Poema’s worden in het wild rond de
kunnen ze  makkelijk de twintig hale
 
 
 
 
 
 
 
  

jaarrekening 2017 

uitgaven Merazonia Ecuador 201

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

ragen voor onderhoud dieren en zichzelf in Merazonia 2017

radiotrackers voor wol= en brulapen:  € 725.32 

Bijdragen rehabilitatiekosten varia dieren: € 4244.57 (medische kosten, melk,
aai release) 

nieuw dak compost): € 1293.01 

ieuwe website (incl. hosting en domeinnaam): € 404.14 

(bedrag exclusief vaste kosten bankrekening) 

Dier uitgelicht: Pangui de poema

grote kostenpost van Merazonia maar Pangui de poema is elke stuiver meer dan waard
gelaten worden. Daarvoor heeft ze - voor aankomst in Merazonia 

Ze zat twee tot vier jaar in een kleine kooi in een hostel en kon amper lopen 
toen ze in Merazonia arriveerde. Nu springt en sprint ze als een olympisch atlete. Maar ze 

heeft bovendien inmiddels al de pensioengerechtigde leeftijd van een poema 
worden in het wild rond de twaalf jaar oud. In gevangenschap, waar het leven makkelijker is, 

de twintig halen. 

uitgaven Merazonia Ecuador 2017: 

verrekend 

in Merazonia 2017: € 3139.30 

melk, onderzoek, 

Dier uitgelicht: Pangui de poema 

 
oema is elke stuiver meer dan waard. Pangui woont 

voor aankomst in Merazonia -  al te 
oi in een hostel en kon amper lopen 

ze heeft niet genoeg 
leeftijd van een poema 

, waar het leven makkelijker is, 
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Summary in English
The continuous support of the Dutch foundation 

centre in Ecuador helped to take care of and release a 

number of 62 animals were rehabilitated and released last year, of which, a bi

animals that were handed over by 

illegal trade.  The released animals: 15 blue

kinkajous, 1 coati, 3 owls, 1 hawk, 3 possums 

The foundation contributed to several 

headed parrots (the final report can be downloaded on our website). 

the rehabilitation and release of 

centre also worked towards two major (soft)release projects: that of the howler monkeys and the 

woolly monkeys. Some renovations 

In total, € 9806.34 was spent on the abovementioned projects

that volunteers deposited on the account of the Dutch foundation. 

to cover the basic costs of animal food and medicine as well 

In 2018 the foundation hopes to support 

projects for woolly and red howler monkeys. 

renovation and extension projects of animal enclosures such as: 

exterior recovery compartment for the clinic,

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 2017. 

entre ellos una gran cantidad de 

todos víctimas del tráfico ilegal. Los animales liberados: 15 loros cabeciazules, 30 perezosos de tres y 

dos dedos, 2 cusumbos, 1 coati, 3 

La fundación ayudo a financiar varios proyectos de reha

los loros cabeciazules (el informe final se puede descargar en la página web 

www.merazonia.org/resultados)

tres raposas, 2 cusumbos, un halcó

importante liberaciones graduales para el próximo año, siendo la de los monos aulladores y la de los 

monos lanudos. También ha invertido en una

área del compost. 

En total, el centro gasto € 9806.34

incluye el € 3139.30 depositado por voluntarios en la cuenta de la fundación holandesa para cubrir 

sus costos del estado. En 2018 la 

mencionadas, la extensión de la instalación de los monos capuchinos,

exterior para  la clínica y la creación de un 

 

jaarrekening 2017 

Summary in English 
support of the Dutch foundation Merazonia to the wildlife rescue and rehabilitation 

in Ecuador helped to take care of and release a great number of animals in 

number of 62 animals were rehabilitated and released last year, of which, a big part of the 51 new 

handed over by the Ministry of Environment after confiscated 

The released animals: 15 blue-headed parrots, 30 three- en two-toed sloths, 2 

kinkajous, 1 coati, 3 owls, 1 hawk, 3 possums and 7 boas. 

several release projects such as the release of a group of 15 blue

(the final report can be downloaded on our website). Other contributions went to 

and release of three owls, three possums, two kinkajous, a falcon and a coati. The 

centre also worked towards two major (soft)release projects: that of the howler monkeys and the 

woolly monkeys. Some renovations such as the roof of the compost, were also carried out.

spent on the abovementioned projects. This amount also 

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.

8 the foundation hopes to support the previously mentioned, groundbreaking rehabilitation 

and red howler monkeys. It also aims to financially support various potential 

renovation and extension projects of animal enclosures such as: the Capuchin monkey enclosure, 

exterior recovery compartment for the clinic, the creation of new neonate areas.

Resumen en español 
ón Merazonia, el centro en Ecuador logró rescatar y liberar una gran 

cantidad de animales en el 2017. En total 62 animales fueron rehabilitados y liberados en el 2017 

gran cantidad de los 51 animales que el Ministerio de Ambiente entregó 

Los animales liberados: 15 loros cabeciazules, 30 perezosos de tres y 

dos dedos, 2 cusumbos, 1 coati, 3 búhos, 1 falcón, 3 raposas y 7 boas. 

varios proyectos de rehabilitación. La mayor era la rehabilitación de 

(el informe final se puede descargar en la página web 

www.merazonia.org/resultados). Pero también apoyo a la rehabilitación y liberación de: tres búhos, 

tres raposas, 2 cusumbos, un halcón y un coati. El centro también trabajó para realizar dos 

importante liberaciones graduales para el próximo año, siendo la de los monos aulladores y la de los 

monos lanudos. También ha invertido en unas renovaciones de instalaciones como el techo de la 

9806.34 de los fondos de la fundación en estos proyectos.

depositado por voluntarios en la cuenta de la fundación holandesa para cubrir 

En 2018 la fundación espera ayudar en la realización de las liberaciones 

la extensión de la instalación de los monos capuchinos, un área de recuperación 

la clínica y la creación de un nuevo área especialmente para los animales neonatos.

to the wildlife rescue and rehabilitation 

reat number of animals in 2017. A record 

g part of the 51 new 

onfiscated them from the 

toed sloths, 2 

e release of a group of 15 blue-

ther contributions went to 

three owls, three possums, two kinkajous, a falcon and a coati. The 

centre also worked towards two major (soft)release projects: that of the howler monkeys and the 

were also carried out. 

amount also includes € 3139.30 

hese fees are used by the centre 

as food for the volunteers themselves. 

aking rehabilitation 

also aims to financially support various potential 

Capuchin monkey enclosure, 

neonate areas. 

ón Merazonia, el centro en Ecuador logró rescatar y liberar una gran 

berados en el 2017 

nte entregó al centro: 

Los animales liberados: 15 loros cabeciazules, 30 perezosos de tres y 

bilitación. La mayor era la rehabilitación de 

. Pero también apoyo a la rehabilitación y liberación de: tres búhos, 

n y un coati. El centro también trabajó para realizar dos 

importante liberaciones graduales para el próximo año, siendo la de los monos aulladores y la de los 

s renovaciones de instalaciones como el techo de la 

de los fondos de la fundación en estos proyectos. Este monto 

depositado por voluntarios en la cuenta de la fundación holandesa para cubrir 

espera ayudar en la realización de las liberaciones 

un área de recuperación 

área especialmente para los animales neonatos. 


