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NIEUWS

Kijk op internet: www.wild-live.nl

BRIEF

Tijgeropvangcentrum
Uw hulp is
Kaopratabchang Thailand hard nodig!

In Kaopratabchang worden allerlei
katachtigen, waaronder tijgers, panters,
civetkatten en andere kleinere wilde
katten, opgevangen en verzorgd. Het
opvangcentrum wordt net als het apen
en berenopvangcentrum Krabok Koo
door Stichting IMWART ondersteund.

De meeste dieren in het centrum zijn door de
overheid in beslag genomen uit de illegale handel.
Andere dieren zijn voorheen gehouden als huisdier.
Ook komt het geregeld voor dat gewonde katachtigen bij het centrum worden binnengebracht.
Helaas kunnen veel dieren niet terug worden
geplaatst in de natuur. Door hun contact met de
mens in het verleden kunnen teruggeplaatste dieren

De ouders van deze tijgerwees zijn niet alleen
gedood om hun vacht. Op de Aziatische markt
worden alle delen van de tijger verhandeld om
de geneeskrachtige werking. Zo wordt de penis
verwerkt tot een potentieverhogend middel.

Waarom zou ik donateur worden
van Stichting IMWART? Er zijn al
zoveel goede doelen! Vaak is dat de
eerste reactie van mensen.

een gevaar vormen voor de mens. Normaal
zijn wilde katten, waaronder de tijger, net
als alle wilde dieren schuw en mijden zij
de mens of door de mens gecultiveerde
gebieden. Daarnaast maken ‘gedomesticeerde’
wilde dieren vaak geen kans tegen wilde
soortgenoten. Gewonde dieren, waarvan de
herkomst bekend is, kunnen na volledig
hersteld te zijn wel worden teruggeplaatst.

Allereerst is het maar goed ook dat
er zoveel ‘clubs’ zich voor het
beschermen van de natuur inzetten.
Veel overheden laten nogal wat
steekjes vallen. Dat er te weinig
gebeurt is juist de reden dat veel
organisaties zich voor de natuur
opwerpen! Wat maakt Stichting
IMWART dan zo bijzonder?
Natuurlijk zijn er ook andere goede
natuurbeschermingsorganisaties.
Maar wat ons sterk maakt is het
rendement: alles en iedereen zet
zich belangeloos in. Zo blijft er vrijwel niets aan de ‘strijkstok’ hangen.
Bovendien is het belangrijk bij onze
aanpak dat de lokale bevolking zelf
betrokken wordt in natuurbescherming. Hierdoor wordt de lokale
bevolking gesterkt in het zelf
opkomen voor de natuur. Daarnaast
organiseert stichting IMWART ook
leuke activiteiten waarbij natuurbescherming onder de aandacht wordt
gebracht. Hiermee dragen we ook
in Nederland bij aan de bewustwording van de noodzaak iets te
doen aan de natuur. En dit is wat
de medewerkers van Stichting
IMWART doen: niet afwachten en
ontkennen, maar de handen uit de
mouwen en daarmee direct
bijdragen aan de natuur!
Uw steun blijft daarbij onmisbaar.
Dus word donateur en als u al
donateur bent, hopen we dat we ook
volgend jaar weer op uw bijdrage
mogen rekenen. Alvast bedankt!

Voor het zorgen voor de dieren in Kaopratabchang
is specialistische medische hulp nodig. Deze extra
hulp wordt geboden door de faculteit diergeneeskunde van de Mahidol Universiteit in Bangkok,
waarmee Stichting IMWART o.a. de Wildlife ambulance heeft opgezet.
Op het gebied van voeding voor de dieren is extra
hulp nodig. Momenteel krijgen de dieren voornamelijk kip. Dit is vooral voor de grote katachtige,
zoals de tijgers en panters, te eenzijdig. Hierdoor
kunnen zijn problemen krijgen met het beendergestel. Daarnaast dient het voorlichtingscentrum bij
het tijgerproject, waar veel scholieren en studenten
worden rondgeleid, ook te worden opgeknapt.
De opbrengst van het aankomende Wild-live festival
zal besteed worden aan het tijgeropvangcentrum.

Wildlife Ambulance gestart
Met de opbrengst van Bussum Cultureel
zijn de laatste benodigdheden (o.a.
speciale zuurstofflessen, een hartslagmeter en koelapparatuur) voor de
Wildlife ambulance aangeschaft.

De mobiele clinic die zal worden gebruikt om
alle Thaise opvangcentra te bezoeken, is daarmee
compleet. De Wildlife ambulance is onderdeel van
het WICEMA project dat Stichting IMWART samen
met de Mahidol Universiteit in Bangkok heeft
opgezet. De faculteit diergeneeskunde wordt de
vaste standplaats van de speciale Wildlife ambulance.
Van hieruit worden de verschillende opvangcentra

bezocht. Hiervoor is een speciaal team opgericht
van vrijwillige dierenartsen en studenten. Dr. Tom
zal de hulpacties coördineren. Naast het bieden van
medische zorg, zal het medisch team ook de vaste
dierverzorgers die op de opvangcentra werken,
opleiden in het bieden van eerste hulp aan de dieren.
Inmiddels wordt de ambulance al volop ingezet.
Op korte termijn zal hiervan een verslag te lezen
zijn op de website. Om de ambulance nog vaker
in te kunnen zetten, is het volgende doel een vaste
arts aan te stellen. Deze kan dan ook langer op de
opvangcentra verblijven. Stichting IMWART is van
plan ook hieraan een bijdrage te leveren.

Marc Maassen
voorzitter IMWART

Kokopelli
Soulmates

Rubber
In ’t Wild

Muzikale topacts op Wild-live 7
op 24 oktober in de Cameleon!
Op zondag 24 oktober a.s. vindt in de
Cameleon aan de Brediusweg 1 het
zevende Wild-live festival plaats. De
opbrengst zal o.a. worden gebruikt om
de voorlichtingsruimte van het tijgercentrum Kaopratabchang in Thailand
op te knappen. De deuren zijn vanaf
15.00 uur geopend.

Het komende festival belooft alleen al door de
muzikale topacts weer een spektakel te worden.
De spits wordt afgebeten door de band ‘In ’t Wild’
met Nederlandstalige rock van de bovenste plank.
In ‘t Wild heeft al twee albums uitgebracht: 'Ogen
vol vuur' en 'Bijna thuis'. Vervolgens een optreden
van Soulmates. De vier zangeressen van Soulmates
timmeren hard aan de weg. In het repertoire worden steeds vaker eigen composities opgenomen.
Soulmates was één van de grote attracties tijdens
Bussum Cultureel.
De band Rubber stond o.a. al in de Melkweg. De
single ‘Dan gaan de lichten uit’ bereikte de 73e

plaats in de Mega Top 100. Het nummer ‘Ben je nu
veilig’ was al eens live te horen op 3FM. Feestband
Rubber staat voor compleet uit je dak en meezingen met covers en eigen werk.
Kokopelli is geen onbekende in de regio. De band
brengt een zeer breed repertoire van '70's-, '80'sen '90's-covers ten gehore, doorspekt met jazzy
vibes en groovy tunes. Kokopelli is meerdere
malen op tournee geweest in het buitenland.
DJ Wouter K, de vaste DJ van het Wild-live festival,
zal voor, tussen en na het muzikale geweld van de
bands zijn platen ten gehore brengen met veel disco!
In het cafégedeelte in de Cameleon zal weer een
speciale hoek worden ingericht voor de Wild-live
kids. Hier kunnen de jongste bezoekers dierplaten
kleuren en video kijken.
Bij de informatiestand van Stichting IMWART is het
mogelijk om donateur te worden. Nieuwe donateurs
krijgen de Wild-live 2003 cd cadeau met alle bands
die in 2003 optraden. Vanzelfsprekend is er in het
café tussen 18.00 en 20.00 uur een authentieke

Thaise maaltijd verkrijgbaar. Er hoeft dus geen
band gemist te worden! Het Wild-live festival duurt
van 15.00 uur tot 22.00 uur. Meer info vind je op:

www.wild-live.nl
Wild-live festival
Datum: Zondag 24 oktober
Locatie: De Cameleon, Bussum
Toegang: 6 euro
(kinderen tot 12 jaar gratis!)
Aanvang: 15.00 uur
Het programma
15.00 uur: zaal open
15.15 uur: DJ Wouter K
16.00 uur: In 't Wild
17.30 uur: Soulmates
18.30 uur: Rubber
20.00 uur: Kokopelli
21.00 uur: DJ Wouter K

Wild-live 6 groot succes!
Op 4 en 5 september jl. vond tijdens
Bussum Cultureel het zesde Wild-live
festival plaats. Tijdens Bussum
Cultureel krijgen verenigingen en
stichtingen die actief zijn op het
gebied van kunst en cultuur de kans
zich te presenteren.

Stichting IMWART was uitgenodigd om de lokale
popcultuur te promoten via het Wild-live festival.
Daarnaast heeft de stichting ook zorggedragen
voor de programmering van beide dagen.
Als tegenprestatie voor alle extra inspanningen
mocht stichting IMWART de catering in eigen hand
houden.
Mede hierdoor heeft de stichting veel geld
ingezameld voor het goede doel: ruim 4.000 euro!
De samenwerking met alle partijen verliep zeer
goed. Besloten is Bussum Cultureel een jaarlijks
terugkerend evenement te maken.
Het Wild-live festival wordt een vast onderdeel
tijdens het culturele weekeinde in Bussum.
De datum voor volgend jaar is al vastgelegd:
10 en 11 september.
De Koffers tijdens Bussum Cultureel.

Kijk voor meer info en foto’s op: www.wild-live.nl

Wild-live cd 2003
nu te koop!
Van alle optredens in 2003 zijn, net
als in 2002, spetterende geluidsopnames gemaakt. Vele artiesten en bands
die tijdens deze festivals optraden,
hebben weer een song beschikbaar
gesteld voor de cd. De cd is via de
website www.wild-live.nl te bestellen
en natuurlijk te verkrijgen bij de
IMWART-stand tijdens de festivals.
De cd kost slechts 8 euro.

