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Natuurlijk
leefgebied?

Wild-live medewerkers
helpen bij Stichting A.A.P.

Ooit zag ik een documentaire over apen in een
stad in India. Overal zaten en hingen ze. Soms
werden ze gevoerd. Maar meestal stalen ze hun
hachje bijeen, terwijl ze het drukke straatverkeer
en woedende marktkooplui en huisvrouwen
ontweken door zich handig via de elektriciteitskabels te verplaatsen. Dat was een makkie, omdat
deze alle hoeken en gaten in de stad met elkaar
verbonden. Prima vertoeven in dit door hun
onbehaarde ‘bijna’ soortgenoten aangelegde
paradijs. Echter de stadsbewoners dachten
daar anders over. Te grote aantallen apen
veroorzaakten stroomstoringen. In plaats van af
en toe vogelpoep regende het bijna de hele dag
apenstront. Bovendien werd alles wat los en
vast zat ontfutselt. Eenmaal per jaar was de
maat vol en werden de apen gevangen en ver
weg van de stad in het bos gedropt. Echter binnen
drie weken waren de apen in hun geliefde stad
teruggekeerd en begon het verhaal van voren af
aan.Voor de apen was de stad het leefgebied
waar zij thuis hoorden en niet de natuur. Je kunt
de aap uit de stad halen, maar de stad niet uit
de aap.
Waarom leven olifanten niet in de stad?
Olifanten kunnen zich waarschijnlijk ook goed
aanpassen aan een leven in een gecultiveerde
omgeving. Bewijs genoeg. Geregeld zijn er
berichten over wilde olifanten die de proef op
de som nemen en een uitstapje maken naar de
‘bewoonde’ wereld. Veelal doen zij zich daarbij
tegoed aan de gewassen die daar door de bewoners worden verbouwd. Een hapje ananas hier,
een bananenboompje daar, heerlijk. Rijstveldje
als toetje. In de stad zou een wilde olifant het
nog makkelijker hebben. Stel je voor: gewoon
alle markten af en je tegoed doen aan een overvloed aan groenten en fruit. En daar ligt het
grootste probleem. Net als de apen in India
betalen olifanten niet voor wat zij gebruiken.
En daar houd homo economicus niet van.
Daarbij hebben olifanten dubbel pech: zij zijn
niet gebouwd om zich via een elektriciteitskabel
uit de voeten te maken.Voor olifanten en andere
wilde dieren is daarom een ‘eigen’ leefgebied
waarin zij zichzelf kunnen bedruipen de enige
oplossing. Mensen hebben voor wilde dieren
als leefgebied de laatste restanten natuur of
‘wildernis’ toebedacht en de wilde dieren dienen
de grenzen daarvan te respecteren, al denken de
dieren hier zelf waarschijnlijk heel anders over.

Op 1 april jl. staken 16 medewerkers van
Stichting Wild-live de armen uit de mouwen bij het nieuwe chimpanseeverblijf
bij Stichting A.A.P. in Almere. Aan dit
speciale chimpansee-onderkomen wordt
op dit moment de laatste hand gelegd.

Marc Maassen, voorzitter Stichting Wild-live

Binnenkort wordt het
opvangcomplex
in gebruik genomen.
In het verblijf zullen
tientallen chimpansees
worden opgevangen,
waaronder een groot
aantal afkomstig uit
het Bio Primates
Research Centrum. De chimpansees werden
hier gebruikt als proefdier. In het nieuwe
centrum kunnen de chimpansees tot rust
komen, proberen alle ellende te vergeten en
de rest van hun leven genieten.

De Wild-live medewerkers krijgen een rondleiding.

A.A.P. uit de mouwen
De medewerkers van Wild-live kregen de
kans om het prachtige complex van dichtbij
te bezichtigen en kregen een uitgebreide
rondleiding over het terrein van A.A.P.
Daarna was het de apen (armen) uit de
mouwen. Een enorme berg 'deep litter', een
soort houtsnippers, moest met behulp van
kruiwagens naar de verblijven worden
gebracht en daar gestort. Voor een aantal
‘Wild-livers’ was dit ‘hands on’ werk toch
even wat ander als plannetjes maken en
activiteiten organiseren. Maar na enige tijd
kwam er structuur in de aanpak en werd
uiteindelijke een enorme berg snippers
verstouwd. Het weer zat mee en met de
kruiwagen als luxe fauteuil tijdens de
‘breaks’ was het goed vertoeven.

Aan de berg 'deep litter' leek maar geen eind te komen.

Het nieuwe chimpanseebuitenverblijf.

Trouwe sponsor
Stichting A.A.P heeft Wild-live al vanaf het
eerste begin gesteund met Air Miles. Deze
zijn van groot belang voor onze stichting
in verband met het onderhouden van de
contacten met de projecten die wij steunen
in arme landen.
Een impressie van het chimpanseeverblijf,
de enorme berg snippers, zwetende en
kruiende Wild-live medewerkers en
natuurlijk een aantal chimps is te vinden
op onze website: www.wil-live.nl
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P R O J ECTEN
Wild-live team op bezoek bij
diverse projecten in Thailand

Eind mei vertrekt een delegatie van Stichting Wild-live richting Thailand. Het wordt
een druk en zeer speciaal programma, waarbij het team letterlijk alle hoeken van
Thailand bezoekt. De bezoeken hebben tot doel de samenwerking te intensiveren, de
doelstellingen voor de komende jaren te bespreken en ontwikkeling van de projecten
in kaart te brengen.
Gibbon Rehabilitation Project.

Het programma
De eerste dag na aankomst wordt samen
met de nieuwe dierenarts van het WICEMA
project en Dr. Tom van de Mahidol universiteit een bezoek gebracht aan het wilde
dierenopvangcentrum Krabok Koo. De volgende dag wordt een bezoek gebracht aan
de universiteit zelf in Bangkok. Ook wordt
de Nederlandse ambassade bezocht. Het
team doet vervolgens Chiang Mai in het
noorden aan waar de gelijknamige universiteit wordt bezocht en een bezoek wordt
gebracht aan een potentieel nieuw project:
het Thai Elephant Conservation Center.
Chatchote Thitaram, een Thaise student die
voor promotieonderzoek momenteel aan de
universiteit van Utrecht is verbonden, is
nauw betrokken bij het behouden van de
Thaise olifant. Hij heeft kortgeleden het
Wild-live team al veel over het project ver-

teld. Het team zal twee dagen op het olifanten project verblijven.
Als laatste wordt vanuit het noorden de
oversteek gemaakt naar het zuiden van
Thailand. Het Wild-live team is dan twee
dagen te gast bij het Gibbon Rehabilitatie
Project op Phuket. Vorig jaar ontving het
project steun van Stichting Wild-live i.v.m.
het wegvallen van inkomsten als indirect
gevolg van de Tsunami.

mogelijk gemaakt door een bijdrage van
Stichting A.A.P., die Air Miles ter beschikking heeft gesteld als tegemoetkoming in
de reiskosten. Wij zijn Stichting A.A.P. hiervoor meer dan dankbaar.
Op de website van Stichting A.A.P. kunt u
lezen hoe u wilde dieren kunt helpen door
uw Air Miles te doneren: www.aap.nl
Jonge olifant rust uit in het Thai Elephant
Conservation Center in de buurt van Lampang.

Nieuw beeldmateriaal
Naast het bezoek van de verschillende dieren- en natuurprojecten staat het maken
van aanvullende filmbeelden op het programma. Het infofilmpje van de stichting is
na 3 jaar alweer verouderd.

Bijdrage Stichting A.A.P
De trip naar Thailand is voor een groot deel

Studenten naar Nationaal Park Retezat in Roemenië
Recent berichtje uit Roemenië:
“Na twee maanden voorbereidingstijd zijn we
er dan eindelijk; in Roemenië. Twee maanden
(tot 16 juni) zullen we in dit indrukwekkende
land verblijven. Inmiddels zijn er al 2 weken
voorbij, de tijd vliegt! Afgelopen weekend zijn
we voor het eerst naar Retezat National Park
geweest. Een hele belevenis als je bedenkt dat
we dik 4 uur aan het liften waren. Er ligt nog
veel sneeuw in het park en....het was er ook
behoorlijk koud! Na een pittige steile wandeling zijn we aangekomen in ons houten hutje
waar we de nacht zouden doorbrengen: geen
water, geen licht, een openlucht toilet:
back to basics dus! Het was erg gezellig met
de parkmanager Zoran.
Nu weer in Deva en hard aan het werk. We
starten nu eigenlijk pas met het ‘echte’ werk.
Afspraken staan gepland met de collega’s van
het parkmanagement. Vorige week waren ze
erg druk. Over 2 weken gaan we het veld in,
interviews afnemen met de verschillende
‘communities’. We verblijven dan in 1 van de
2 ‘visitor’ centra. 16 juni zetten we weer voet
aan NL bodem. Tot die tijd nog volop genieten
van het indrukwekkende leventje hier.”
Veel groetjes,
Jes, Jeroen en Marlies

Stichting Wild-live brengt al enige tijd
het Retezat National Park in Roemenië
onder de aandacht. In dit park komen
beren, wolven, lynxen en allerlei hertensoorten nog in het wild voor. Het park
heeft inmiddels de status van ‘Pan park’
gekregen, maar dit is geenszins een
garantie dat het park nu veilig is voor
houtkap, stroperij en andere bedreigingen.

Studenten universiteit
Onlangs hebben een aantal studenten van
de universiteit Wageningen contact gezocht
met Stichting Wild-live. Samen is besloten
te gaan onderzoeken welke mogelijkheden
er bestaan voor het ondersteunen van
bestaande lokale projecten rondom het
park. Half juni komen de studenten terug
uit Roemenië en worden de mogelijkheden
geëvalueerd.

Onderzoek naar ecotoerisme
Inmiddels zijn half april de in Wageningen
studerende Jeroen, Jessica en Marlies naar
Roemenië vertrokken. Ze gaan o.a. onderzoeken of in het park ecotoerisme een
drijvende kracht kan worden in het beheer
en behoud van het prachtige natuurpark.
Tevens brengen zij in kaart wat de grootste
bedreigingen zijn voor het park en wie er
wel (en geen) belang hebben bij het eventueel

ontwikkelen van omgevingsvriendelijke
vormen van toerisme. Daarnaast zal worden
onderzocht welke initiatieven mogelijk voor
hulp van Stichting Wild-live in aanmerking
komen. Hierbij worden de studenten
gesteund door een aantal parkmedewerkers
waarmee de stichting vorig jaar al contact
heeft gehad. Stichting Wild-live is erg
benieuwd naar de uitkomsten van het
onderzoek. Ecotoerisme kan een belangrijk
instrument zijn om de bevolking rondom
een natuurgebied van (alternatieve) inkomsten te voorzien en dus een belangrijke
bijdrage leveren in natuurbehoud.
De studenten houden een website bij:
marliesvanhal.waarbenjij.nu
Jeroen, Marlies en Jessica.

P R O J ECTEN
Nieuw project:

Selva Viva in Ecuador

Stichting Wild-live ondersteunt sinds
enkele maanden een nieuw project.
Het project Selva Viva betekent ‘levend
woud’ en is gelegen in het regenwoud
van Ecuador. Dit unieke woud behoort
tot het Amazonegebied van Zuid-Amerika.
Enkele van de prachtige dieren uit het Amazonegebied;
v.l.n.r Rolstaartbeer, Ocelot en Slingeraap

Bescherm gebied
Selva Viva is een stuk beschermd bosgebied
van 1300 ha, dat is aangekocht door een
Zwitserse coöperatie. Een opvangcentrum
voor wilde dieren ‘AmaZOOnico’ genaamd,
ligt midden in Selva Viva. Daarnaast bevinden
zich 2 eco-hotels in het beschermde gebied.

Op het terrein van Selva Viva is ook een schooltje neergezet.

In het centrum AmaZOOnico worden
inheemse diersoorten, zoals apen, papegaaien, kleine katachtige, schildpadden en vele
andere, opgevangen in hun natuurlijke
habitat. Het centrum is slechts bereikbaar
met de kano. De dieren die opgevangen
worden zijn veelal in beslag genomen door
de Ecuadoriaanse overheid; ze werden als
illegaal huisdier gehouden of verhandeld op
de zwarte markt.

Lokale bevolking
Net als bij de andere projecten die stichting
Wild-live helpt, gaat ook in Selva Viva natuurbehoud en ontwikkeling van de lokale
bevolking hand in hand. De lokale bevolking
is vanaf het begin in 1993 betrokken bij het
project. Voor constructie en voor bosbeheer

zijn tientallen lokale mensen in dienst, die
grotendeels vanuit de opbrengsten van het
eco-hotel ‘Liana Lodge’ betaald worden. De
‘motoristas’, die de kano’s besturen en de
gidsen die met groepen toeristen komen,
zijn afkomstig uit de lokale gemeenschap.
Een ander hotel, ‘Runa Huasi’, wordt eveneens gerund door de lokale mensen zelf.
Het voedsel voor dieren in AmaZOOnico is
afkomstig van stukjes landbouwgrond van
de gezinnen in de directe omgeving van
Selva Viva. De kinderen uit deze gezinnen
komen het fruit en de groenten tegen een
vaste prijs (zij kunnen zelf vaak niet rekenen)
afleveren met de kano. Voor het afnemen
van het voedsel is het moeilijk afspraken
maken, regel is daarom dat er ALTIJD voedsel
afgenomen wordt. Zo biedt Selva Viva voor
deze gezinnen een vast inkomen.
Ook worden er sieraden gekocht van de
lokale bevolking, die weer verkocht worden
in het infocentrum aan toeristen. In de
komende periode zal Stichting Wild-live
samen met het projectmanagement van
Selva Viva op zoek gaan naar manieren om
dit initiatief bekendheid te geven en verder
te ontwikkelen.

Grote stap
voor WICEMA

Er is weer een grote stap vooruit gezet
in het WICEMA (Wildlife Conservation
Education and Mangement) project
dat stichting Wild-live samen met de
Mahidol universiteit in Bangkok heeft
opgezet om wilde dieren in de vele
opvangcentra hulp te bieden.
Sinds begin mei is daar voor het eerst
een fulltime dierenarts aangesteld met
hulp van de stichting. Een met eerste
hulp benodigdheden uitgeruste bus was
al gerealiseerd. Nu wordt deze ook permanent inzetbaar. De dierarts zal vooral
aandacht geven aan het opvangcentrum
Krabok Koo in de Noordoostelijke provincie Chachoensao, waar honderden
makaken, gibbons en tientallen beren
verblijven. Maar ook andere opvangcentra zullen worden bezocht. Daarnaast
treedt de dierenarts op als mentor voor
studenten diergeneeskunde en de op de
centra aanwezige dierverzogers.

Activiteiten
Schoolbands spetteren
van Spoorpoppodium!
De organisatie van Spoorpop bood afgelopen Koninginnedag voor de tweede maal aan
Stichting Wild-live de ruimte om zichzelf en de schoolbands te presenteren. Bovenop
de zo verkregen publiciteit, overhandigde de Spoorpop-organisatie ook nog een check
van E 350,- aan Stichting Wild-live.

Spoorpop steunt Wild-live
Schoolbands in actie.

Net als de voorgaande edities was ‘Schoolbands
for Wild-live’ 29 april jl. een groot succes.
Er kwam weer heel wat publiek af op dit
muzikale spektakel met schoolbandjes.
De jonge talenten staan altijd borg voor
ongedwongen muzikale hoogstandjes, met
af en toe een vals nootje, maar met super
veel enthousiasme! Met de zon geregeld door
de wolken, was het zeer goed vertoeven voor
de toegestroomde fans. Het was duidelijk
dat Below Zero uit Bussum een thuiswedstrijd
speelde, gemeten naar de enthousiaste reacties
na elk nummer. Als deze boys bij elkaar blijven,
staat er nog wat te gebeuren. Ook Sanctus
uit Huizen en de Hilversumse band Zenith

Key kregen de handjes in de lucht. Het is
kwestie van tijd voordat binnenkort één van
deze talentvolle bands in een hoofdprogramma van een festival opduikt. Wie weet wel
Spoorpop zelf! Alle schoolbands en de organisatie van Spoorpop, namens de stichting
heel erg bedankt en tot een volgende keer.

Nu aanmelden voor Schoolbands 4!
De volgende editie van Schoolbands for
Wild-live is alweer op 2 september a.s.
tijdens Bussum Cultureel. Schoolbands die
in het verleden het podium al eens onveilig
hebben gemaakt zijn natuurlijk ook van
harte welkom! Zin om mee te doen? Meld
je dan als een speer aan via info@wild-live.nl

Voorbereidingen programma
Bussum Cultureel in volle gang
Op 1 en 2 september vindt voor de vierde keer het evenement Bussum Cultureel
plaats. Vanzelfsprekend is Stichting Wild-live als Bussumse ingezetene weer van de
partij. Net als voorgaande jaren verzorgd Stichting Wild-live weer de catering, de
programmering van het zaterdagprogramma en de techniek. Stichting Wild-live
organiseert daarnaast weer een aantal activiteiten.

Diverse activiteiten

Aanmelden KinderKunst Atelier

Op 2 september is er, na het succes van
vorig jaar, weer het KinderKunst Atelier.
Ook dit jaar kunnen de jonge kunstenaars
aan de slag. Onder professionele begeleiding van echte kunstenaars van Vernissage
worden vast en zeker weer de mooiste
wilde dieren gecreëerd. Halverwege de middag begint het Wild-live festival met diverse
bands. Jazz, Blues en Schoolbands staan in
ieder geval op het programma. De Wild-live
infostand is ook weer van de partij. Naast
de inbreng van Stichting Wild-live vinden
er nog tal van andere culturele activiteiten
en optredens plaats.
Op vrijdag start het programma dit jaar
bij Vernissage/ Fort Werk IV met allerlei
optredens. Zaterdag is het Wilhelminaplein
gevuld met muziek, toneel, theater en dans.
Een culturele markt, een boekenmarkt en
een film in de open lucht maken het feest
compleet.
Meer over Stichting Wild-live en Bussum
Cultureel op 1 en 2 september a.s. binnenkort op de website www.wild-live.nl

Aanmeldingen voor het KinderKunst Atelier
op zaterdag 2 september van 12.00 tot
18.00 uur kunnen nu al worden gedaan
via info@wild-live.nl
Het KinderKunst Atelier is bedoeld voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In het
aanmeldingsmailtje graag naam en leeftijd
van de deelnemer(s) vermelden.

Ook dit jaar kunnen de Kids op 2 september a.s. aan de slag.

Nog geen donateur? Nu doen!
Alleen samen met donateurs kunnen we onze doelstellingen realiseren. Voor E15,- (of meer)
per jaar ben je al donateur van stichting Wild-live en ontvang je twee maal per jaar de
nieuwsbrief waarin wij je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de diverse
projecten. Bovendien krijg je dan deze unieke set ansichtkaarten! Twijfel niet langer en maak
je bijdrage over op rekening 923 70 99 t.n.v. stichting Wild-live te Bussum o.v.v. je naam en adres.

Word nu donateur! Surf voor meer informatie naar www.wild-live.nl

