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Positieve reacties op nieuwe
‘looks’ Stichting Wild-live

Wild-live steunt lokale initiatieven in
arme landen.
In arme landen kan met weinig heel veel
worden bereikt. Juist in arme landen staat
de natuur extra onder druk.
Wild-live levert een bijdrage aan duurzaam natuurbehoud én ontwikkeling.
Door lokale natuurprojecten te steunen,
dragen welvarender landen ook direct bij
aan de ontwikkeling van arme landen.
Wild-live heeft een goede en directe
band met streng geselecteerde projecten.
Een persoonlijke relatie gebaseerd op
vertrouwen, goede afspraken en een
gezamenlijk doel vormt de basis voor
samenwerking.
Wild-live werkt alleen met onbetaalde
vrijwillige medewerkers.
De belangeloze inzet van vrijwilligers draagt
dubbel bij aan het realiseren van het doel.
Wild-live organiseert lokale activiteiten
voor fondsenwerving en voorlichting.
Lokale activiteiten hier koppelen aan
lokale initiatieven daar creëert onderlinge
verbondenheid en het bewustzijn van
deze verbondenheid.
Wild-live werkt volgens de regels en
richtlijnen van het Centraal Bureau
Fondsenwerving.
Transparantie, doelmatigheid en
ontwikkeling vormen de basis van een
professionele organisatie.
Nagenoeg alle opbrengsten van Wild-live
gaan naar het goede doel.
Minimale uitgaven voor de organisatie is het
uitgangspunt, maximale opbrengst het doel.

Met de compleet nieuwe website en
huisstijl zijn we klaar voor de toekomst.

Er is door veel mensen zeer positief
gereageerd op de naamswijziging en
nieuwe huisstijl die vorige maand is
gepresenteerd. We zijn daar erg blij
mee. Het was voor alle medewerkers
een belangrijke en grote stap, die veel
voorbereidingen vergde.
De overgang naar een nieuwe naam, een
nieuw logo en een nieuwe website is tot
stand gekomen in nauw overleg en samenwerking met alle betrokken medewerkers.
Dat koste wel enige tijd, maar heeft een
stevige kapstok opgeleverd waarmee we in
de toekomst ruimschoots vooruit kunnen.

Verschuiving aandachtsveld
De stichting heeft echter niet alleen een
nieuw jasje gekregen. De uiterlijke
veranderingen hangen nauw samen met
een geleidelijke verschuiving van het
aandachtsveld binnen de stichting.
De opvang van wilde dieren blijft daarin
belangrijk, maar daarnaast is het beschermen
van wilde dieren in hun natuurlijke leefomgeving een steeds belangrijker speerpunt
binnen de stichting geworden. Het geven
van voorlichting over natuurbehoud en het
steunen van lokale natuurprojecten staan
hierbij centraal. In de visie van Stichting
Wild-live blijven natuurbehoud en ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De statuten van de stichting zijn aangepast
om het verbrede aandachtsveld en de naamswijziging vast te leggen. Om dit te realiseren
is er ook achter de schermen heel wat werk

verricht. De vele reacties zoals: “alles is nu
begrijpelijker”, “het wordt een professionele
stichting”, en “prachtige en overzichtelijke
website”, zijn voor ons een belangrijk
signaal dat we op de goede weg zijn. Onder
het motto: Think Wild. Act Local. gaan we de
komende jaren sterker dan ooit aan de slag.

Nieuwe opzet
nieuwsbrief
Zoals je ziet, is de nieuwsbrief wat groter
van formaat geworden en bestaat deze
nu uit 4 kantjes. Een andere verandering
is dat Astrid Verhoef vanaf heden de
redactie komt versterken.
De nieuwsbrief verschijnt twee maal per
jaar en bericht over de activiteiten van
Stichting Wild-live en de projecten die
zij ondersteunt. Suggesties en informatie
voor artikelen in de nieuwsbrief zijn
uiteraard welkom en kunnen per e-mail
aangeleverd worden: info@wild-live.nl
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PROJECTEN
WICEMA project stap verder
met Wildlife Ambulance
Het WICEMA project (Wildlife Conservation Education &
Management) dat Stichting Wild-live heeft opgezet samen met
de faculteit diergeneeskunde van de Mahidol Universiteit in
Bangkok, staat op het punt weer een belangrijke stap te nemen.
Bij luipaard wordt haaruitval onderzocht.

Dierenarts voor Wildlife ambulance
Het project dat in 2002 is opgezet om de
Thaise overheid te helpen met het opvangen
en bieden van zorg voor gekwetste en
ontheemde wilde dieren, is nu dringend toe
aan een permanent inzetbare dierenarts. Nu
de volledig uitgeruste Wildlife Ambulance
een feit is en de behoeften op alle dierenopvangcentra in kaart zijn gebracht, wordt
het tijd de mobiele kliniek maximaal te
gaan inzetten.
De ruim 10.000 zorgbehoevende wilde dieren
die noodgedwongen in de 22 opvangcentra
verspreid over heel Thailand verblijven,
maken deze optimale inzet noodzakelijk.
Meer fondsen nodig
Dr. Tom Rattapan, leider van het diergeneeskundige team, heeft inmiddels bij
de stichting een verzoek ingediend voor het

aantrekken van een dierenarts voor één jaar.
Het bestuur heeft onlangs in grote lijnen
met het voorstel ingestemd. De kosten voor
de diergeneeskundige hulp (o.a. voor een
dierenarts, onderzoek, medicinatie en
transport), liggen rond 4.500 euro per jaar.
Op dit moment kan de stichting niet aan
deze vraag voor een heel jaar voldoen.
Het bestuur heeft daarom voorgesteld
in ieder geval voor het eerste half jaar
de kosten te dekken en naarstig op zoek
te gaan naar een structurele bijdrage voor
de diergeneeskundige hulp.

ontwormingskuur, zelf uit te kunnen voeren.
Als laatste zal de vaste dierenarts ook
studenten diergeneeskunde gaan begeleiden
tijdens praktijkstages gericht op het omgaan
en behandelen van wilde dieren.
Bijtwond bij makaak wordt gehecht.

Opleiding dierverzorgers
Naast het bieden van diergeneeskundige
hulp gaat het team ook de dierverzorgers
op de opvangcentra opleiden om een aantal
handelingen, zoals het behandelen van
een bijtwond of het toedienen van een

Medewerkers stichting op bezoek in Thailand
Mirjam en Jeroen Scheltens zijn op dit
moment op vakantie naar Thailand.
Tijdens hun reis zullen zij twee projecten bezoeken.

Mirjam en Jeroen op Spoorpop tijdens Schoolbands for Wild-live.

Ook de kliniek van Krabok Koo zal worden bezocht.

Vanaf Bangkok zullen zij na een vier uur
durende reis richting de Cambodjaanse
grens het dierenopvangcentrum Krabok
Koo aandoen waar ze een nachtje blijven
slapen. Krabok Koo is onderdeel van het
WICEMA project waarin Stichting Wild-live
samenwerkt met de faculteit diergeneeskunde
van de Mahidol universiteit in Bangkok om
opvang te bieden aan honderden in beslag
genomen, vaak sterk verzwakte, wilde dieren.
Mirjam en Jeroen verwachten daar meteen
aan het werk te worden gezet. Ook hebben
ze zich al psychisch voorbereid op de
verwarde aapjes die ze te zien zullen krijgen,
die na het leed wat ze hebben doorstaan
vaak getraumatiseerd zijn.
Daarna op naar Phuket. Na een oriëntatiemiddag zullen Mirjam en Jeroen twee dagen
verblijven op dit eiland waar ze eveneens
weer de handen uit de mouwen moeten
gaan steken. Dit project draait kort gezegd
om het verzorgen en mogelijk terugplaatsen

van gibbons die jarenlang bij mensen hebben
gewoond ter vermaak van toeristen in bars
of als huisdieren. Dit project wordt nog niet
officieel door Stichting Wild-live gesponsord.
Mirjam en Jeroen gaan daarom polshoogte
nemen en kijken of er geen onoverkomelijke
problemen zijn rond het terugplaatsen van
de gibbons in de bossen en in hoeverre het
project getroffen is door de tsunami.

Overhandiging opbrengst inzamelactie
Overigens zullen Mirjam en Jeroen aan de
medewerkers van het Gibbon Rehabilitatie
Project geld overhandigen ter ondersteuning
van hun werkzaamheden. Er is door
ex-medewerkers van het project een bedrag
ingezameld van 350 euro om een aantal
apen te adopteren. De laatste week van
hun vakantie gaan Mirjam en Jeroen naar
Kho Samui waar ze zich even niet met
aapjes zullen bezighouden, maar met een
cocktailtje in de hand gaan genieten van
hun welverdiende rust. Over het verloop
van hun reis en wat zij allemaal te zien
krijgen bij de projecten kun je lezen in de
volgende nieuwsbrief en op de website:
www.wild-live.nl

PROJECTEN
Nieuw project: Gibbon Rehabilitatie Project Phuket
Op dit moment werkt de stichting aan een samenwerkingsverband met het Gibbon Rehabilitatie Project (GRP) op Phuket.
Er bestaat al lange tijd een informele band met het project.

en als huisdier, maar als gibbons volwassen
worden blijken ze wild en onhoudbaar.
De eigenaren dumpen de volwassen dieren
meestal of laten ze wegkwijnen in vergetelheid. Als een gibbon geluk heeft komt hij
of zij terecht op het GRP.
Babygibbons worden op jonge leeftijd uit
het wild geroofd door de moeder dood te
schieten. Hierbij sterven ook veel baby’s.
Voor elke (baby)gibbon die ongewild bij
de mensen terechtkomt, sterven er maar
liefst 10 wilde gibbons.

Terugplaatsing
Gibbons die op het GRP terechtkomen, worden
mogelijk teruggeplaatst in het aangrenzende
bos Khao Pra Theaw, waar gibbons ooit in
het wild voorkwamen. Vaak is dit niet
mogelijk: de meeste gibbons die bij het
GRP binnenkomen zijn getraumatiseerd of
missen de kunst om in het wild te overleven.
Een groot deel van de ruim 60 gibbons op
het GRP zal daarom altijd in gevangenschap
moeten doorbrengen en worden verzorgd.
Een aantal medewerkers van Stichting
Wild-live (Marc, Gerard en Simone) heeft in
het verleden zelf ook op het GRP gewerkt
en koestert daaraan mooie herinneringen.

gedaan. Het project draagt zo in belangrijke
mate bij aan het natuurbewustzijn en de
bescherming van het resterende oerbos.

Opvang afgedankte gibbons
Gerund door lokale bevolking
Het project wordt momenteel volledig
gerund door de lokale bevolking en het
aantal lokale medewerkers dat enig inkomen heeft uit het project neemt toe. De
laatste jaren wordt er veel aan voorlichting

Het GRP is in 1992 opgericht om zorg te
bieden aan de vele ‘afgedankte’ gibbons uit
de toeristenindustrie. Ook aan gibbons die
voorheen als huisdier werden gehouden
biedt het GRP onderdak. Jonge gibbons lijken knuffels en doen het goed bij toeristen

Getroffen door tsunami
Door de gevolgen van de tsunami blijven
de toeristen voor een groot deel weg uit
Phuket. Ook het GRP wordt hierdoor
getroffen. Toeristen vormen de belangrijkste
inkomstenbron voor het project.
Het achtste Wild-live festival tijdens
Bussum Cultureel staat daarom volledig in
het teken van het door de tsunami getroffen
Gibbon Rehabilitatie Project op Phuket.

Nieuw project:
Nationaal Park Retezat Roemenië
In april dit jaar bezocht Marc Maassen, voorzitter van Stichting Wild-live, één van de
mooiste resterende stukjes unieke natuur van Europa: het Retezat National Park in
Roemenië. In dit ruim 381 km2 grote park komen nog wolven, beren, verschillende
hertensoorten, wilde katten en vele soorten vogels, zoals de zeldzame Golden Eagle,
en veel amfibieën voor.
De zeldzame Golden Eagle wordt in zijn bestaan bedreigd.

Bossen bedreigd
Rondom en in de bossen van het park speelt
dezelfde problematiek als in de meeste
arme landen in de wereld. Overbegrazing,
illegale houtkap, jacht en de dreiging van
projectontwikkelaars vormen een continue
bedreiging voor de bossen.
Het is schokkend te constateren dat deze
problematiek zo vlakbij, binnen Europa,
nog een dergelijk grote rol speelt.
Net zo ontnuchterend is het te beseffen
dat misschien wel de meeste aandacht voor
natuurbehoud gaat naar de ‘traditioneel’
arme landen met ‘exotische’ dieren. Maar
Roemenië is één van de armste landen en

tegelijkertijd één van de rijkste wat natuur
en biodiversiteit betreft binnen Europa.

door de lokale bevolking gestimuleerd en
worden vooral kinderen betrokken in
voorlichtingsactiviteiten.

Samenwerking met lokale bevolking
Een aantal partijen binnen en buiten
Roemenië onderneemt op dit moment
al stappen om dit voor Europa unieke
natuurgebied te behouden. Daarbij heeft
het parkmanagement ingezien dat dit in
samenwerking mét en niet tégen de lokale
bevolking moet. Zo zoeken parkmedewerkers en de lokale bevolking samen naar
oplossingen voor overbegrazing van de
kwetsbare bergweiden door schapen, worden
kleinschalige ecotoeristische activiteiten

Met de aan het park verbonden bioloog is
besproken wat de mogelijkheden zijn om
in de toekomst bij te kunnen dragen aan
het behoud van het park. In eerste instantie
betekent dit het Retezat National Park (en
de problematiek) onder de aandacht te
brengen. Besloten is om al op korte termijn
informatie over het park op de website van
Stichting Wild-live te plaatsen. De komende
tijd zal worden onderzocht wat eventuele
vervolgstappen zouden kunnen zijn.

ACTIVITEITEN
Eerste Schoolbands for Wild-live
een groot succes!

Op Koninginnedag vond tijdens het popfestival Spoorpop voor de eerste keer
‘Schoolbands for Wild-live’ plaats. De organisatie van Spoorpop had hiervoor
speciaal een uurtje vrijgemaakt. Tijdens Schoolbands for Wild-live speelden lokale
schoolbands voor het behoud van de natuur en de wilde dieren.
Cellorockband Sundqvist.

De schoolbands die op 30 april jl. de
primeur hadden, grepen met beide handen
hun kans om te laten horen wat zij in huis
hadden. Het publiek genoot met volle
teugen en liet dat blijken ook.
Drie regionale schoolbands
speelden het dak eraf.
Funkatrankus beet het spits
af met hun spontane en frisse
funky klanken waar jong en
oud wel op móest bewegen.
39 Toes speelde eveneens
geheel eigen nummers en
brachten dit op humorvolle wijze.
De cellorockband Sundqvist
speelde een bijzondere mix van
metal en rock en onderstreepte
met hun succesvolle optreden
het kwaliteitsniveau van alle schoolbands.

Aandacht voor de stichting
Onder de begeleidende woorden van
presentator Guus van Lamoen tussen de

optredens door werd het werk van Stichting
Wild-live nog eens extra onder de aandacht
gebracht. Na de spetterende optredens ging
de pet rond voor het goede doel.
Daarbij werd maar liefst 356 euro
opgehaald. Voor de schoolbands
was het deze dag flink aanpoten:
lang wachten met soundchecken
en toch superscherp een optreden
verzorgen! Bovendien moest
er heel snel gewisseld worden
tussen de optredens door, dat
vervolgens weer maximaal
een kwartiertje mocht duren.
Al met al een topprestatie,
zowel van de bands als de
professionele geluidstechnici op en
rondom het podium.
Het bedrag dat is opgehaald tijdens
Schoolbands for Wild-live wordt gevoegd
bij de opbrengst van het komende Wild-live
festival tijdens Bussum Cultureel dat op
10 en 11 september a.s. plaatsvindt.

Tijdens dit culturele weekend staat het door
de tsunami getroffen Gibbon Rehabilitatie
Project op het eiland Phuket in Thailand
centraal.
Jong talent zal ook op Bussum Cultureel
weer in de schijnwerpers staan tijdens de
volgende ‘Schoolbands for Wild-live’.
Schoolbands uit de regio die daar willen
optreden kunnen zich hiervoor opgeven via
info@wild-live.nl
Presentator Guus van Lamoen kondigt 39 Toes aan.

Wild-live op 10 en 11 september op Bussum Cultureel
Op zaterdag 10 en zondag 11 september
wordt voor de derde keer Bussum
Cultureel georganiseerd. Stichting
Wild-live zal tijdens dit evenement van
de partij zijn. Net als vorig jaar verzorgt
de stichting het hoofdpodium, waar op
beide dagen weer allerlei artiesten,
verenigingen en bands zullen optreden.
Centraal in het programma staat het
achtste Wild-live festival op de eerste dag.
Vanzelfsprekend is ook de Wild-live
informatiestand van de partij. Nieuw
element is het schilderatelier voor kinderen.
Wild-live kids kunnen tijdens Bussum
Cultureel schilderijen maken rondom het
thema ‘de natuur en de wilde dieren’.
Geïnteresseerden kunnen op de kinderkunstwerken een bod uitbrengen.

Gibbon Rehabilatie Project
De opbrengst van de catering tijdens het
culturele weekeinde gaat o.a naar het door
de tsunami getroffen Gibbon Rehabilatie
Project op Phuket. De samenwerking met
de organisatie van Bussum Cultureel was de
afgelopen twee jaar al uitstekend. Dit heeft
ertoe geleid dat Stichting Wild-live de komende jaren het goede doel mag verzorgen.

Nieuw is dat bewoners uit de regio dan zelf
ook een natuurbeschermingsproject kunnen
voordragen. Dit project moet dan wel passen
binnen de doelstellingen van Stichting
Wild-live en voldoen aan een aantal eisen.

Achtste Wild-live festival
Voor de stichting is het achtste Wild-live
festival dat op zaterdag van 15.30 uur tot
20.30 uur plaatsvindt één van de hoogtepunten. Begin juni is de programmering
rond. Het belooft weer een ouderwets
spektakel te worden. Vast staat al dat The
Bluesmasters (blues van de bovenste plank)
en The NOT Band (coverband met veel
Beatles songs) komen optreden. Het Wildlive festival begint het eerste uur met een

drietal lokale schoolbands. Op zondag
(tussen 13.00 en 17.00 uur) treden in ieder
geval het Goois Zangtheater (met prachtige
zang uit bekende musicals) en een Jazzband op.
Naast het kinderatelier voor de Wild-live
kids, het Wild-live festival en alle andere
culturele bijdragen op Bussum Cultureel is
er ook aan de innerlijke mens gedacht. Een
speciaal gedeelte van het terrein zal worden
ingericht met het motto ‘multi-culinair’.
Hier kunnen onder het genot van een drankje
hapjes uit alle windstreken worden geproefd.
De opbrengst van de catering zal worden
besteed aan het goede doel. Meer over het
Wild-live festival en de andere activiteiten
tijdens Bussum Cultureel is binnenkort op
de website te vinden: www.wild-live.nl

Nog geen donateur?
Alleen samen met donateurs kunnen we onze doelstellingen
realiseren. Voor een bedrag van €15,- (of meer) per jaar ben je
donateur van stichting Wild-live en ontvang je tweemaal per
jaar onze nieuwsbrief waarin wij je op de hoogte houden van
alle ontwikkelingen rondom de diverse projecten. Bovendien
ontvang je dan deze unieke ‘The best of Wild-live 2003’ cd!

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

