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VOORWOORD
Dank u voor uw interesse in het beleidsplan van Stichting Weesaapjes voor de komende jaren
2013-2015. Een plan om Stichting Weesaapjes te vergroten en te verstevigen. Samen met onze
donateurs zijn we een commitment aan gegaan. Ervoor zorgen dat alle apen die onze hulp hard
nodig hebben, hun familie verloren hebben en er alleen voor staan, op te kunnen vangen. Zodat
deze weesaapjes na alle ellende die ze hebben gehad, tot rust kunnen komen, gezond kunnen
worden, geen pijn meer hoeven te lijden, een veilig thuis en een nieuwe familie en nieuw fijn leven
gaan krijgen. Door het investeren in educatie aan de lokale bevolking in Kameroen (West-Afrika)
en het investeren in alternatieve inkomens , kunnen bossen worden behouden en zal de stroperij
blijven verminderen. Ook zullen we geld opzij gaan zetten , om in de toekomst (2-3 jaren) de apen
terug te gaan brengen naar de natuur. De voorbereidingen zijn hiervoor in het opvangcentrum al in
volle gang. Momenteel worden diverse gebieden bestudeerd of ze geschikt zijn om de apen in
terug te gaan plaatsen. Het daadwerkelijk terug gaan plaatsen van de apen in de natuur zullen we
samen moeten gaan doen. Samen met u kunnen we dit gaan waar maken. We kunnen dit niet
alleen, dit zullen we echt samen moeten gaan realiseren.
Stichting Weesaapjes heeft sinds de oprichting in 2009 al een groot verschil kunnen maken voor
de apen. Als ik door het opvangcentrum loop, zie ik op vele plaatsen de hulp van Stichting
Weesaapjes terug. Het eerste Stichting Weesaapjes project was het vernieuwen van oude daken
van verblijven in de quarantaine. Deze waren zo slecht dat de kleine apen nat werden, ziek werden
(longontsteking) en dood gingen. Dat was voor mij de druppel om direct Stichting Weesaapjes te
beginnen. Dat kon echt niet. Hier moest iets aan gebeuren.
De nieuwe daken waren in 2010 met de hulp van donaties al snel gerealiseerd. De kleine apen
kregen niet alleen een nieuw dak, maar ook warmte lampen om warm en droog het regenseizoen
door te kunnen komen. Sinds de hulp van Stichting Weesaapjes voor deze daken en
warmtelampen, zijn alle apen blijven leven ! Met de door ons aangeschafte watertanks (met dank
aan een donatie van WWAR) is er weer iedere dag schoon drinkwater voor de apen en kan er
weer goed worden schoon gemaakt, waardoor de apen niet ziek worden. Ook hebben
dierenverzorgers hun baan kunnen behouden door onze bijdrage, hebben we medicijnen en
pijnstillers kunnen kopen en nieuwe nachtverblijven kunnen bouwen zodat er plaats was voor alle
apen in het LWC opvangcentrum.
Wat hebben we al een groot verschil kunnen maken voor de apen en dit blijven we doen. Wij laten
de afhankelijke apen niet in de steek. Zij hebben u en mij keihard nodig. Wij zijn de grootste hoop
voor hen op een fijn nieuw leven. Voorlopig nog in het opvangcentrum en over een paar jaar weer
terug in een beschermd natuurreservaat. Ik beloof u en aan alle apen dat we er alles, maar dan
ook alles aan gaan doen, om dit te gaan realiseren. En hopelijk kunnen de apen voor het terug
brengen naar de natuur (hun thuis) ook rekenen op
uw hulp!
Hartelijke groet,

Liesbeth van der Burgt
Voorzitter en Oprichter Stichting Weesaapjes
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VISIE EN DOELSTELLING
Onze Visie
Het verbeteren van het welzijn en leefomgeving van apen.
Onze missie/doelstelling
•

Ervoor te zorgen dat iedere aap
die hulp nodig heeft
opgevangen kan worden. Een
veilig warm thuis krijgt, de juiste
voeding en medische
verzorging krijgt en uiteindelijk
een nieuw leven met een
nieuwe familie krijgt. Om ze
uiteindelijk weer terug te gaan
plaatsen in de natuur.

•

Bij te dragen aan het
verbeteren van het leven van
wilde apen en voorkomen van
uitsterving van mensapen. Door
educatie en door te investeren
in alternatieve inkomsten voor
de lokale bevolking. Om
bossen te kunnen behouden en
om de stroperij te verminderen.

ORGANISATIESTRUCTUUR
Stichting Weesaapjes is gevestigd in Uden op het woonadres van de Voorzitter.

BESTUUR
.
Voornaam

Achternaam

Functie

Datum in Dienst

Liesbeth

Van der Burgt

Voorzitter

1-6-2009

Eric

Engelbert

Penningmeester

1-6-2009

Eva

Verspaget

Secretaris

1-6-2009

BELONINGSBELEID
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting Weesaapjes
werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding /vrijwilligersbijdrage ontvangen. Kosten die
door de vrijwilligers worden gemaakt, zijn vooraf afgesproken en worden achteraf vergoed.
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WERKGEBIEDEN
Stichting Weesaapjes steunt het opvangcentrum het Limbe WIldlife Centre in Limbe
Kameroen in West-Afrika op 3 werkgebieden:

APEN:
€ redden van apen/ ophalen van apen.
€ verzorging: zodra de apen worden binnen gebracht om ze weer gezond te maken.
€ medische zorg:
 in de quarantaine: testen bij binnenkomst;
 preventief: vitamine tabletten om te voorkomen dat de apen ziek worden;
 ziekenverzorging: operaties en dierenkliniek/medicijnen om de apen beter te maken.

VERBLIJVEN:
€ repareren van oude verblijven.
€ Uitbreiding/ bouwen van nieuwe nachtverblijven.

In 2013 bijvoorbeeld, zijn 167% meer dieren
binnen gebracht dan in 2012. Dit komt voornamelijk door de groeiende palmolie industrie waarvoor
veel bossen legaal en illegaal worden gekapt. Waardoor stropers makkelijker de bossen in kunnen
en dieren geen ruimte meer hebben om te vluchten of zich te verbergen.

€ Vervangen van versleten verblijven door nieuwe verblijven.
DOORLOPENDE KOSTEN
€ Salaris dierenverzorger Killi en Emanuel
€ Ondersteuning fondsenwervende activiteiten in Limbe - posters
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EDUCATIE
€ Schoolprogramma .
Studenten van 5 t/m 16 jaar.

€ Zaterdag jeugd natuur club.
Leeftijd van 3 t/m 12 jaar

€ Posters en borden door het
hele opvangcentrum. Het LWC
ontvangt 60.000 lokale
bezoekers per jaar in het
opvangcentrum.

ALTERNATIEVE INKOMEN
€ Afromom project. Door het kopen van ex-stropers van afromom bladeren voor de apen
(voeding), is de stroperij gestopt*.

€ Groente bladeren. Door het kopen van groente-bladeren (aardappelbladeren,
pompoenbladeren) van de vrouwen van de ex-stropers.*
* 36 families leven van het kopen van de bladeren van de ex-stropers en hun vrouwen in het
dorpje Batoke. Botoke stond bekend om de grote apenvlees markten. Door de hulp van Stichting
Weesaapjes krijgen 36 families in Batoke nu een alternatief inkomen waardoor de stroperij is
gestopt.
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LIMBE WILDLAB
€ Fase 2 van de bouw van een eigen laboratorium.
 Waardoor nieuw apen die binnen zijn gebracht direct zelf kunnen worden getest. Waardoor
deze apen sneller bij soortgenoten kunnen worden geplaatst.
 Maar ook om stropers op te kunnen pakken. Omdat het nu vaak niet duidelijk is of de
stroper wel of geen apenvlees in zijn bezit heeft, kunnen stropers niet worden aan gepakt.
Met een eigen laboratorium kan er direct worden getest of de stroper illegaal apenvlees
heeft en wordt deze direct door de politie opgepakt. Het is verboden in Kameroen om
apenvlees of bushmeat te bezitten en te verhandelen. Het is ook verboden om op apen te
jagen. Stropers of handelaren die in het bezit zijn van apenvlees of bushmeat komen in de
gevangenis terecht of moeten een hoge boete betalen.

TERUG NAAR DE NATUUR
€ Inkoop van een auto *om apen op te gaan halen/ bladeren op te gaan halen voor de apen en om
gebieden te gaan zoeken waar we de apen terug kunnen gaan zetten in de natuur.
*Stichting Weesaapjes heeft een gedeelte van de auto betaald.

€ Zoeken naar gebieden waar we de apen in terug kunnen gaan zetten. Inmiddels hebben we
gebieden die we nu gaan onderzoeken of het geschikt is om de apen in terug te gaan zetten.

€ Studie kosten . Onderzoek of de gebieden voldoen aan alle gestelde eisen om de apen in terug
te gaan plaatsen.

€ Kosten die het mogelijk gaan maken om de apen daadwerkelijk terug te gaan plaatsen in de
bossen. In het begin zullen de apen in een beschermd en omheind groot gebied /bossen gaan
leven. Waar ook nachtverblijven (voor de overgangsfase) gebouwd gaan worden. Als na een tijd
blijkt dat de apen het gaan redden, dan zullen ze helemaal vrij gelaten worden.
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WEBSITE EN POSTERS
Stichting Weesaapjes werkt nauw samen met het LWC
management. Voorzitter en Oprichter Liesbeth van der Burgt helpt
het LWC met het bouwen en onderhouden van de
website van het Limbe WIldlife Centre.
www.limbewildlife.org Ook helpt zij het Limbe WIdlife
Centre met het ontwerpen van posters voor educatie
aan de lokale bevolking en posters voor
fondsenwervende acties in Limbe in Kameroen.

VRIJWILLIGERSWERK IN HET OPVANGCENTRUM
Stichting Weesaapjes zorgt voor de promotie in Europa van de
vrijwilligersmogelijkheden in het LWC opvangcentrum in Kameroen. Vrijwilligers
coördinator Marieke de Bruijn verzorgt de werving en selectie van Nederlandse
vrijwilligers die in het LWC willen gaan werken. Vrijwilligers die in het
opvangcentrum gaan werken, betalen € 750,- euro per maand rechtstreeks aan het
opvangcentrum. Een gedeelte is voor de kosten van het huren van het vrijwilligershuis ( € 350 euro
per maand) en € 400,- gaat rechtstreeks als een donatie naar de apen van het Limbe WIldlife
Centre.
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FONDSENWERVENDE ACTIES

Actie

Planning

Doel en
doelgroep

Uitvoerbaarheid Prioriteit Stand van
1=hoog
zaken
2=middel
3=laag

Website SW
Donatie- en
adoptie
mogelijkheden
Social Media
Facebook
Twitter
Linkedin

Wekelijks

Donaties/ donateurs
Volwassen, bedrijven
en jongeren.

goed

1

Op schema

Dagelijks

Donaties /
potentiële donateurs
Naamsbekendheid
Volwassen, bedrijven
en jongeren.

1

Vrijwilliger gaan
zoeken voor deze
actie.

Digitale Nieuwsbrief

4x per jaar

1

Op schema

Adoptie-nieuwsbrief

4 x per jaar

Goed

1

Op schema

Flyers

Altijd

Donaties & bewijs
van resultaten en
info.
Donateurs, potentiële
donateurs, bestuur,
relaties.
Donaties & bewijs
van behaalde
resultaten en info.
Adoptie-ouders
Donaties.
Potentiële donateurs
en relaties.

Wegens te weinig
vrijwilligers komt
veel op de voorzitter
neer. Vrijwilliger
gaan zoeken die dit
over kan nemen.
Goed

Goed

1

Presentatie kosten
algemeen.
balie en banners.

Altijd

Fondsenwervende
acties.
Potentiële donateurs

Goed

2

Stopperadvertentie
Lokale, regionale
en landelijke
kranten/weekbladen

Hele jaar

Naamsbekendheid en
donaties/ potentiële
donateurs
Volwassen, bedrijven
en jongeren.

Vrijwilliger zoeken
voor dit Actie.

2

Voldoende op
voorraad. Bij
iedere nieuwe
bestelling, wordt
de flyer verbeterd.
Promotiemateriaal
van de banner
moet worden
verbeterd. SMS is
gestopt, banners
bestellen zonder
SMS teksten.
Vrijwilliger gaan
zoeken voor deze
actie.
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Actie

Planning

Doel en
doelgroep

Uitvoerbaarheid Prioriteit Stand van
1=hoog
zaken
2=middel
3=laag

Radiostoppers
Lokale, regionale
radiostations

Hele jaar

Naamsbekendheid en
Donaties voor
potentiële donateurs.
Volwassen, bedrijven
en jongeren.

Vrijwilliger zoeken
om radiostoppers te
maken. Geen
budget hiervoor.

2

Toekomst.

Erfenissen

Z.s.m.
Inplannen
minimaal op
de website
vermelden.
1 x per 2
maanden

Donaties
Mensen zonder
kinderen.

2

Inplannen

1

Inplannen

Diner Raadhuis
Uden

1 x per jaar

1

inplannen

Avond met Live
band (Arnold)

1 x per jaar/
terugkerend
event.
Planning:
juni 2014
1x per jaar
/terugkerend
event.
Planning juli
2014
Hele jaar

Naamsbekendheid en
donaties / potentiële
donateurs.
Naamsbekendheid en
donaties / potentiële
donateurs.
Volwassen, bedrijven
en jongeren.
Naamsbekendheid en
donaties / potentiële
donateurs.
Volwassen, bedrijven
en jongeren.
Geld

Tijd voor vrij gaan
maken. Aparte
pagina op de
website gaan
maken.
Vrijwilligers die op
willen bouwen zijn
bekend. Afspraken
gaan inplannen met
supermarkten
Organisatoren
opnieuw benaderen
en inplannen.
Goed

1

Op schema

Goed

1

Op schema

Goed

1

Verbinding en
dankbaarheid.
Bestaande adoptieouders
Verbinding en
dankbaarheid .
Bestaande donateurs
Donaties voor
potentiële donateurs
Donaties

Redelijk. Vrijwilligers
vragen om mee te
bellen

1

Moeilijk. Op zoek
gaan naar
vrijwilligers.
Goed

2

Er zijn momenteel
4
kledingcontainers
besteld.
Doorgaan met het
werven van
nieuwe adressen
voor meer
kledingcontainers.
Even on hold.
Eerst werven van
vrijwilligers om
mee te bellen.
Even on hold.
Eerst werven van
vrijwilligers.
Op schema

Goed

1

Donaties / potentiële
donateurs (ouders
van leerlingen)
Leerlingen en
familie/ouders van
leerlingen
Donaties / potentiële
donateurs
Klanten
hondenfluisteraar
Liesbeth

Redelijk. Vrijwilliger
gaan werven.

2

Goed

1

Supermarktactie

Feestavond
Marianne

Kleding inzamelen

Belactie 1
(bedanken) adoptieouders

Inplannen

Belactie 2
(bedanken)
donateurs
Nieuwsbrieven
versturen
Vermogensfondsen
voor dieren

Inplannen

Presentatie & Actie
Scholen

Hele jaar

Flyeren klanten
Hondenfluisteraar
Liesbeth

Hele jaar

Hele jaar
Inplannen

Naamsbekendheid en
donaties / potentiële
donateurs.
Supermarktbezoekers
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Actie

Planning

Doel en
doelgroep

Uitvoerbaarheid Prioriteit Stand van
1=hoog
zaken
2=middel
3=laag

Verkoop T-shirt
apen

Hele jaar

Geld Volwassen,
bedrijven en
jongeren.

Goed

2

Verjaardagskaart
per e-mail

Hele jaar

Goed

2

Spreekbeurtpakket

Hele jaar

Goed

3

Pakket zou
verbeterd kunnen
worden. Levert
weinig op tot nu
toe.

SEO
Zoekmachineoptimalisatie
(Google)
Petitie op gaan
zetten tegen
stroperij.
Kaartverkoop

Hele jaar

Verbinding en iets
terug doen voor onze
donateurs
Naamsbekendheid/
Donaties/potentiële
donateurs/scholen die
misschien een actie
willen gaan houden
voor de apen.
Leerlingen
Betere vindbaarheid
via Google van
Stichting Weesaapjes

Redelijk . Vrijwilliger
gaan zoeken
hiervoor

2

Vrijwilliger gaan
zoeken voor deze
actie.

Goed.
Vrijwilliger gaan
zoeken hiervoor
Goed

1

1

Vrijwilliger gaan
zoeken voor deze
actie.
Inplannen

Video Afomam
project (alternatief
inkomen exstropers)
Verspreiding via
Facebook en
Website Stichting
Weesaapjes en
LWC
Samenwerking
Dierentuin Volkel

Hele jaar

Goed

1

Inplannen

Goed

1

inplannen

Crowdfunding
Inschrijven
projecten bij
crowdfunding
organisaties

Hele jaar

Goed

1

inplannen

Hele jaar

Hele jaar

Hele jaar

Donaties/potentiële
donateurs en
naamsbekendheid.
Donaties/potentiële
donateurs en
naamsbekendheid
Volwassen, bedrijven
en jongeren.
Donaties/potentiële
donateurs en
naamsbekendheid
Volwassen, bedrijven
en jongeren.

Donaties/potentiële
donateurs en
naamsbekendheid
Volwassen, bedrijven
en jongeren.
Donaties/potentiële
donateurs en
naamsbekendheid
Volwassen, bedrijven
en jongeren.
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AANDACHTSPUNTEN
Stichting Weesaapjes heeft in de ruim 4 jaren van haar bestaan al veel kunnen betekenen voor de
apen. Er is een stevig fundament aangelegd voor het uitvoeren van activiteiten. Met aantoonbare
bewezen resultaten die niet alleen de leefomgeving en het leven van apen hebben verbeterd,
maar ook resultaten zoals het aanleggen van nieuwe daken waarbij levens zijn gered. Dit
beleidsplan ondersteunt uitbreiding en doorontwikkeling van Stichting Weesaapjes. De focus zal
de komende jaren liggen op onderstaande aandachtspunten:
1.
2.
3.
4.
5.

Professionalisering van Stichting Weesaapjes
Uitbreiding fondsenwerving
Uitbreiding vrijwilligersteam
Aantrekken nieuwe ambassadeurs
Kostenbewustzijn

1. Professionalisering van Stichting Weesaapjes
De stichting is ruim vier jaar geleden opgezet door onze voorzitter, direct nadat ze terug was
gekeerd vanuit het LWC opvangcentrum in Kameroen waar ze als vrijwilligers heeft gewerkt. Waar
ze had gezien dat verblijven in zeer slechte conditie waren en waardoor apen ziek werden. Dat
was voor haar de reden om direct een eigen Stichting te beginnen . De afgelopen jaren heeft de
Stichting dan ook voornamelijk op haar inzet gedraaid. Om daadwerkelijk de gewenste resultaten
te kunnen gaan realiseren zal de organisatie uitgebreid moeten gaan worden met extra mankracht
(vrijwilligers).
2. Uitbreiding fondsenwerving
Omdat Stichting Weesaapjes nog een jonge stichting is, zal er veel tijd worden gebruikt om nieuwe
donateurs te gaan werven. Zeker met het gaan terugzetten van de apen in een beschermd
natuurreservaat, zal de hulp van vele donateurs nodig zijn. Hiervoor zal ook de naamsbekendheid
vergroot moeten gaan worden.
3. Uitbreiding vrijwilligersteam
Er zal meer tijd vrij gemaakt moeten gaan worden om meer vrijwilligers te gaan werven.
Momenteel kom teveel werk op onze Voorzitter en enkele vrijwilligers neer. Omdat zij regelmatig in
het opvangcentrum in Kameroen aan het werk is, moeten er meer vrijwilligers gaan komen die
haar gaan ondersteunen.
4. Aantrekken van nieuwe ambassadeurs
Voor de naamsbekendheid moet er nieuwe ambassadeurs gaan komen.
5. Kostenbewustzijn
Stichting Weesaapjes vindt dat zoveel mogelijk van het donatiegeld naar het verwezenlijken van
resultaten voor de apen en de leefomgeving van apen moet gaan. Dat is ook een reden voor onze
voorzitter geweest om een eigen stichting op te richten. Om er zeker van te zijn dat donatiegeld
naar de apen gaat. De afgelopen jaren heeft zij veel van de organisatiekosten voor haar eigen
rekening genomen. Echter om door te kunnen groeien, zullen er kosten worden gemaakt. De
voorzitter kan deze niet meer allemaal voor haar eigen rekening nemen en Stichting Weesaapjes
zal dan ook een minimale percentage moeten gaan reserveren voor organisatiekosten. Echter zal
dit ver onder de door het CBF gehanteerde percentage van 25% blijven.
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