
Rowena Goes Borneo

In februari 2017 was ik als vrijwilliger 4 weken in Borneo in
het Sintang Orangutan Center. Op uitnodiging notabene, de
voorlopige kers op de taart van mijn vrijwilligerswerk. Ik deed
daar 2 projecten en kwam ook nog Art Rooijakkers tegen die
daar met een filmcrew opnamen maakte van Alexandra
Vosmaer voor de TV serie 'Helden van de Wildernis'. Dezelfde
Alexandra die mij uitnodigde ...  

Rowena Goes Ape



Voorwoord

In februari 2017 ging ik aan de slag in een opvangcentrum voor verweesde Orang-Oetans in
West-Kalimantan, Borneo. Op verzoek van Alexandra Vosmaer van het opvangcentrum
werkte ik daar aan twee projecten: een verrijkingplan voor de geredde Orang-Oetans en het
schrijven van profielen van alle 36 dieren. Prachtige projecten op een indrukwekkende plek.
Aan de hand van een aantal blogs die ik hierover heb geschreven, neem ik je graag mee op
mijn reis.

De “reis”  begon voor mij al enkele maanden eerder, want ik moest een hoop
voorbereidend werk doen voor mijn eerste opdracht daar – het maken van een
verrijkingsplan voor de geredde Orang-Oetans. Hierover vertel ik je meer in het eerste
hoofdstuk van dit e-book, waarin ik Alexandra Vosmaer van het Sintang Orangutan Center
interview.

En ik moest natuurlijk ook nog wat fondsen werven. Want dat doe ik altijd voordat ik naar
een opvangcentrum in het buitenland ga. Met lege handen kun je natuurlijk niet aankomen!

>> Sponsorlunch bij gemeente Zuidplas (Foto’s: Rowena Goes Ape)



Voorwoord
Op kantoor organiseerden mijn collega's een sponsorlunch en mocht ik met een
presentatie aan ruim 100 collega's alles vertellen over mijn vrijwilligerswerk en mijn toen
nog aankomende project in Borneo. Ook had ik dit keer hulp van een wel heel bijzonder
meisje, Maite Hannah Lidewij.

Maite is een dochter van een collega van mij en geraakt door de verhalen van haar moeder
over de situatie van de Orang-Oetan, besloot ze helemaal uit zichzelf lege flessen in te
zamelen voor statiegeld. Nog geen drie maanden later had ze ruim 600 euro gespaard!

>> Met Maite (Foto: Rowena Goes Ape)



Voorwoord
Dat geld nam ik onder mijn arm mee naar Borneo en is op Maites verzoek ingezet voor het
tweede oefenbos voor de Orang-Oetans. In het oefenbos worden de dieren voorbereid op
een leven terug in het regenwoud. En – as we speak – zijn de voorbereidingen al gaande
voor de oprichting van het tweede oefenbos. Naar verwachting kunnen de eerste Orang-
Oetans er al deze zomer terecht.

>> Met Maite’s cheque voor het oefenbos in Tembak (Foto: Rowena Goes Ape)

Mijn project in Borneo duurde een maand en hee  diepe indruk op me gemaakt. Er gaat
geen dag voorbij zonder dat ik stil sta bij wat ik daar allemaal gezien en meegemaakt heb.
Mooie herinneringen van mensen die zich keihard inzetten om de Orang-Oetans en hun
leefgebied te redden. Prachtige en hoopvolle projecten om het regenwoud te herstellen.
Maar ook de wanhoop van de lokale bevolking die ten onder gaat aan de gevolgen van de
vernietiging van het regenwoud voor de palmolie industrie. Die beelden zijn voor altijd in
mijn geheugen gegrift.

Veel leesplezier!

Rowena



Verrijking, essentieel!
Pinda’s in een grasbol, honing in een boomstam, een mierennest, kokosnoot of een puzzel
waar fruit in is verstopt. Allemaal voorbeelden van verrijking die orang-oetans in rescue
centers krijgen om hun natuurlijke gedrag in gevangenschap te stimuleren. Een van die
opvangcentra is het Sintang Orangutan Center (SOC) op Borneo waar ik volgende maand op
uitnodiging van hen ga helpen. Gedurende mijn verblijf van vier weken ga ik onder meer
werken aan een verrijkingsprogramma. Vorige maand was Alexandra van het SOC en
Stichting Orangutan Rescue even in Nederland en sprak ik haar over het belang van
verrijking en de voorbereiding van Orang-Oetans op hun terugkeer naar hun natuurlijke
leefomgeving.

>> Alexandra en ik (Foto: Rowena Goes Ape)



Verrijking, essentieel!
Hoeveel Orang-Oetans worden er het Sintang
Orangutan Center opgevangen?
‘Momenteel zijn dat er 35 in de lee ijd van 1 tot 18 jaar. Na aankomst gaan ze eerst in
quarantaine om te wennen aan hun nieuwe omgeving en krijgen ze medische verzorging.
Daarna worden ze bij andere orang-oetans geplaatst zodat ze hun sociale vaardigheden
kunnen ontwikkelen en waar ze bovendien de beginselen leren van hun vaardigheden die
ze nodig hebben om te overleven in het wild. Als de orang-oetans voldoende zijn
aangesterkt, gaan ze naar een oefenbos, waar zij in hun natuurlijke omgeving verder
worden voorbereid op hun uitzetting in de natuur. In het begin worden ze nog in de gaten
gehouden, maar uiteindelijk zullen ze in alle vrijheid kunnen leven. De planning is dat er dit
jaar negen orang-oetans worden vrijgelaten in nationaal park Betung Kerihun. Super
spannend, zowel voor de orang-oetans zelf als voor de orang-oetan verzorgers.’

Wat is verrijking en waarom is dat belangrijk?
‘Dat is alles wat we doen om het natuurlijke gedrag van de dieren in gevangenschap te
stimuleren. Daarbij kan het gaan om de manier waarop voedsel wordt aangeboden, maar
ook hoe de verblijven zijn ingericht. Verrijking is heel belangrijk omdat de dieren onder
andere geprikkeld worden om problemen te oplossen. Dat hee  een positief effect op hun
welbevinden, zowel mentaal als fysiek. Ook leren ze daardoor vaardigheden die ze nodig
hebben om weer in het wild te kunnen leven. Ze leren bijvoorbeeld zelf eten te zoeken,
vruchten open te maken, wat gi ig is, dat ze jonge bamboe eerst moeten wassen om zo de
haartjes die daarop zitten eraf te krijgen, in bomen te klimmen en nesten te bouwen.’

>> Oefenen met klimmen (foto: Orangutan Rescue)



Verrijking, essentieel!
Kun je voorbeelden van verrijking noemen?
‘Dat is heel divers, zoals een kartonnen doos met zaagsel waar noten in zitten, een
boomstam met honing en pinda’s die de dieren er met gereedschap – een stokje uit moeten
halen, een puzzel waarin eten is verstopt dat de dieren er alleen maar uit krijgen als ze de
puzzel oplossen, maar ook een mierennest. Mieren zijn een belangrijke eiwitbron van
orang-oetans en wij helpen ze zoeken zodat ze de mieren leren eten, want dat hebben ze
niet geleerd in hun gevangenschap.

Maar verrijkingen zijn ook touwen wat de orang-oetans helpt te leren hoe ze in de bomen
moeten klimmen, of bladeren waar ze hun nest van maken en die ze in het wild elke nacht
bouwen om in te slapen’.

>> Uitgeteld na een dag oefenen (Foto: Orangutan Rescue)



Jam Karet - Elastische tijd
Wat doe je als je precies 1 maand de tijd hebt om 2 projecten voor een opvangcentrum voor
Orang-Oetans in Borneo te voltooien? Dan ga je na 2 volle dagen reizen bij touchdown op
Sintang, West-Kalimantan direct aan de slag!

Deze opdracht, op vrijwillige basis, is voor mij de kers op de taart van mijn jarenlange inzet
als vrijwillig dierverzorger bij Stichting AAP en bij diverse wildlife rescue centers in het
buitenland. Mijn opgedane kennis over enrichment en het schrijven van teksten - dat hoort
bij mijn dagelijks werk als communicatieadviseur – waren voor Alexandra reden om mij te
vragen om te komen helpen met het maken en uitwerken van een enrichmentplan en het
schrijven van profielen van de 35 geredde orang-oetans. Een mooie opdracht en heel
bijzonder, want er mogen eigenlijk geen vrijwilligers uit het buitenland helpen in dit
opvangcentrum.

Hoe kwam ik in Sintang terecht?
Ik leerde Alexandra kennen via de Masarang Stichting van Willie Smits, waarvan ik het
bestuur ondersteun. Alexandra woont al enkele jaren in Sintang en verzorgt voor het
opvangcentrum de communicatie, fondsenwerving en capacity building. Haar vriend Dirk-
Jan werkt voor de Masarang Stichting en ontwikkelt ter plaatse producten die uit het bos
gewonnen kunnen worden, zonder het bos te beschadigen, zoals palmsuiker en
palmolievrije zeep. En laat ik nu ‘toevallig’ die zeep vorig jaar naar Nederland hebben
gehaald.



Jam Karet - Elastische tijd
Touchdown Sintang

>> Op weg naar Sintang (Foto; Rowena Goes Ape)



Jam Karet - Elastische tijd
Nu reis ik regelmatig naar Azië, dus aan de lange vluchten en de manier van leven ben ik
gelukkig wel gewend.

Het werd me al vrij snel duidelijk dat ik echt moest afreizen naar ‘the middle of nowhere”,
want online bleek de vlucht naar Sintang niet te boeken. Dus moest ik dat telefonisch en
per email met de vliegmaatschappij Garuda regelen.

>> Vliegveld Sintang (Foto: Rowena Goes Ape)



Jam Karet - Elastische tijd
“Ik wacht op je bij Gate 3”, appte Alexandra me de dag voordat ik aankwam. Ik moest
verschrikkelijk lachen toen ik na drie lange vluchten uiteindelijk landde op het kleinste
vliegveld waar ik ooit ben geweest. Met, uiteraard, geen enkele gate en de meest ludieke
bagageband – zie foto - die ik ooit heb gezien.

>> Bagageband Sintang Airport (Foto: Rowena Goes Ape)

Achterop de motor, mijn tassen tussen ons in gepropt, reden we direct naar het Orang-
Oetan Rescue Center, waar ik een groot deel van de maand zou doorbrengen.



Jam Karet - Elastische tijd
Aan de slag

>> Bespreking met Alexandra (Foto: Rowena Goes Ape)

We bespraken de eerste dag al tot diep in de nacht de projecten waar ik mee aan de slag
zou gaan. Tussendoor zou ik Alexandra helpen met de voorbereidingen van de komst van
een filmploeg van Warner Bros. International Television Production, die tijdens mijn verblijf
samen met journalist en presentator Art Rooijakkers opnamen zouden komen maken van
Alexandra en het opvangcentrum voor hun nieuwe programma “Helden van de Wildernis”.



Jam Karet - Elastische tijd
'Jam Karet' oftewel elastische tijd
Met het schrijven van de profielen zou ik pas na twee weken kunnen starten. Om de
geredde Orang-Oetans van dichtbij te observeren, moest ik eerst 14 dagen in quarantaine
om uit te sluiten dat ik geen virussen en zo uit Nederland had meegenomen.

Alle tijd dus voor het uitwerken van het enrichment plan en het voorwerk voor de komst
van Warner, die met een strakke planning in 7 dagen een hele aflevering moesten opnemen.

Nu is tijd een relatief begrip in Azië. Alles duurt ongeveer drie keer langer dan gepland. Zelf
een pak koffie kopen in het stadje Sintang kost je gemiddeld een uur. Laat staan een ritje
naar het oefenbos voor de jonge Orang-Oetans in Tembak, een dorp verderop. Dit ritje
duurt normaal op de motor ongeveer 3 uur, maar een regenbui zorgt ervoor dat je er
minimaal 7 uur over doet. Tot je knieën toe in de blubber. En het regende elke dag wel een
keer. Dit was voor mij al heftig, met mijn planning, laat staan voor de filmploeg van Warner. 



Het verrijkingsplan
Het Sintang Orang-Oetan Center

>> Baby Orang-Oetans in het SOC (Foto:Rowena Goes Ape)

Het opvangcentrum voor geredde Orang-Oetans, de thuisbasis tijdens mijn verblijf , staat
aan de rand van de stad Sintang. Hier worden ongeveer 20 baby en jonge Orang-Oetans
opgevangen, gerehabiliteerd en weer klaar gemaakt voor een leven in de wildernis. In
Tembak staat het andere opvangcentrum met ongeveer 15 Orang-Oetans. Dit
opvangcentrum hee  ook een groot oefenbos van 2 hectare, waar de jonge dieren onder
begeleiding van lokale verzorgers leren klimmen, nesten bouwen en zelf naar eten te
zoeken. 



Het verrijkingsplan

>> leven in het Sintang Orang-Oetan Center (Foto: Rowena Goes Ape)

De meeste verzorgers werken maar wonen ook in het opvangcentrum. Ik sliep dan ook
regelmatig samen met een van de verzorgsters, Eni, op 1 kamer. Met het licht aan. Want ze
was bang in het donker. Elke dag kookte een van de verzorgers of we haalden wat te eten
op de lokale markt. Ik voelde me al snel helemaal thuis.



Het verrijkingsplan
Huilen, gieren, brullen

>> Op weg naar Tembak (Foto: Rowena Goes Ape)

De komende weken neem ik je in diverse blogs mee op mijn avontuur. Want naast hard
werken was het één groot avontuur.

Geen geasfalteerde wegen – wat elke ritje met een beetje regen door de modderstromen
drie keer langer deed duren. Dagenlang geen stroom, geen douche, geen toilet.

Maar het was ook een rollercoaster van emoties.



Het verrijkingsplan
Gevangen wilde dieren in winkels, woningen en garages. Palmolieplantages tot aan de
horizon en alle desastreuze gevolgen van die plantages voor de lokale bevolking en de
dieren. En de jonge Orang-Oetans, niet te vergeten. Die, zonder moeder, worden verzorgd
en opgeleid door mensen om straks te kunnen overleven in het regenwoud. Mensen die dit
met hart en ziel doen en er alles voor opzij zetten.

>> Onderweg door alleen maar palmolieplantages (Foto: Rowena Goes Ape)

Maar het meest schokkende is misschien wel dat ik in al die tijd geen regenwoud of dier in
het wild heb gezien. Er is nog wel regenwoud, maar daar moet je nu wel een heel eind voor
reizen. En dat in het land wat ooit geheel bedekt was met tropisch regenwoud.



Het verrijkingsplan
Maar er waren gelukkig ook hilarische momenten en we hebben veel en hard gelachen.

Een dag voor mijn vertrek uit het opvangcentrum voor geredde orang-oetans kwam
dierenarts Vicktor naar me toe. “Misschien moet je even gaan kijken bij de verzorgers”, zei
hij met een grote glimlach. “Ze zijn nu zelf verrijking in elkaar aan het timmeren voor de
Orang-Oetans”. Een mooier compliment had ik niet kunnen krijgen.

Mijn verrijkingsproject was afgerond en werd direct al opgepakt door de lokale
dierverzorgers.

>> Verzorger Bujang toont trots zijn zelfgemaakte puzzelbox en leert de baby orang-oetans
hoe ze een pinda uit de box kunnen krijgen (Foto's: Rowena Goes Ape)



Het verrijkingsplan
Het verrijkingsproject was een van de twee projecten waarvoor ik in Borneo aan de slag ging
in een opvangcentrum voor geredde Orang-Oetans.

>> Een mierennest (natuurlijke verrijking), hengelen naar voedsel, envelop ( op z’n
Indonesisch ‘ Amplop”) gevuld met stro en pinda’s (Foto's: Rowena Goes Ape)

Wat is verrijking?
Om het natuurlijk gedrag van de geredde Orang-Oetans te stimuleren en om verveling te
voorkomen is het belangrijk dat de dieren veel prikkels krijgen. Prikkels om naar hun eten
te zoeken, om te spelen en om na te denken. Het aanbieden van verschillende verrijkingen
draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van de dieren en helpt bij de voorbereiding
op hun terugkeer naar de vrije natuur.



Het verrijkingsplan
Een goed en eenvoudig voorbeeld van verrijking is het verspreiden of verstoppen van
voedsel in hun verblijf – in het wild besteden Orang-Oetans een groot deel van hun dag
naar het zoeken van voedsel - maar ook het opnieuw inrichten van een verblijf of het vullen
ervan met takken en bladeren zijn vormen van verrijking. Met de takken en bladeren
kunnen de dieren nesten bouwen, zoals ze dat ook in het wild doen. “Tussendoortjes”
zoals pinda’s en stukjes fruit kun je ze zo aanbieden, dat ze er moeite voor moeten doen
om het te pakken te krijgen, bijvoorbeeld in een 'Shakebox' waarover ik hieronder meer
vertel.

>> Bob de Bouwer (ik) aan het zagen, Shakebox (Foto's: Rowena Goes Ape)



Het verrijkingsplan
Shake it baby
Na vier volle dagen gewerkt te hebben met Alexandra aan de uitwerking van het
verrijkingsplan, de ontwerpen en het rond crossen door de stad Sintang op zoek naar
gereedschap, spijkers, schroeven, hout en plexiglas konden we aan de slag.

We begonnen we meteen met het lastigste ontwerp - waarom zou je het jezelf makkelijk
maken - een shakebox – naar het ontwerp van mijn chimpansee collega’s bij stichting AAP
in Almere waar ik elke vrijdag als vrijwilliger Chimpansees verzorg. Als ik in Nederland ben
tenminste ;-)

Een Shakebox is een houten box met een voorkant van plexiglas, die je vult je met pinda’s.
De box wordt aan de buitenkant van een verblijf opgehangen. Hiermee voorkom je dat de
dieren de box kapot maken. Ze zien de pinda’s liggen door de plexiglas ruit en door de box
heen en weer te schudden – hun handen kunnen door het gaas van hun verblijf - valt de
pinda door gaten in de plankjes uiteindelijk onderaan de box in de handen van de orang-
oetan.

Wat ik vooraf niet wist is dat de Orang-Oetans, in tegenstelling tot de geredde chimpansees
bij Stichting AAP, hun armen helemaal door het gaas van hun verblijven kunnen steken.
Hiermee kunnen ze dus elk verrijkingsitem beetpakken en volledig slopen! En slopers dat
zijn het. Sommigen gebruiken brute kracht, anderen nemen dagen de tijd om in alle rust elk
schroefje en moertje uit een object te verwijderen. De Shakebox moesten we daarom extra
versterken door er een ijzeren venster voor te lassen (jaaaaa…ik kan nu zelfs lassen!).



Het verrijkingsplan

>> Samen aan het klussen, Baby Orang-Oetans met puzzelbord (Foto's: Rowena Goes Ape)

Teamwork
Alle dierverzorgers hielpen ongevraagd en vol enthousiasme mee met het maken van de
verrijking. Dat was niet alleen heel praktisch en gezellig, maar op zijn tijd ook hilarisch. De
decoupeerzaag bijvoorbeeld, die Alexandra en ik speciaal voor dit project hadden
aangescha , was voor hen geen vanzelfsprekend gereedschap. Ze gebruikten hem in eerste
instantie als handzaag en sloten hem niet aan op de elektriciteit.

Zodra een item klaar was, mochten de Orang-Oetans ze testen. De Shakebox en
Enveloppen, gemaakt van brandweerslang, waren het eerst aan de beurt en die werden
goed ontvangen. Het Puzzelbord – een bord met obstakels zodat de dieren het voedsel
langs de objecten met een stokje naar binnen moeten zien te schuiven – bleek voor de hele
jonge baby Orang-Oetans nog iets te hoog gegrepen. Ze waren vooral geïnteresseerd in het
stokje en renden daarmee met z’n allen door hun verblijf. Mooie taak voor de verzorgers om
ze hier mee leren om te gaan.



Het verrijkingsplan

>> De geplastificeerde kaarten, een voor elk verrijkings-item (Foto's: Rowena Goes Ape)

Elke dag van de maand een ander verrijkings-item
Met ruim 30 items is er nu voor elke dag van de maand een ander verrijkings-item voor de
geredde Orang-Oetans. We hebben de foto’s van alle geplastificeerd en overzichtelijk
gehangen aan het prikbord zodat de verzorgers precies weten wat ze elke dag klaar moeten
zetten en wat ze daar voor nodig hebben. Nu kan Alexandra zich de komende tijd gaan
buigen over meer ingewikkelde verrijkings-ontwerpen. Want dat is waar deze hoogst
intelligente dieren wel eens erg mee geholpen zouden kunnen zijn. Prikkels waarmee ze
ook hun hersens kunnen trainen.



Het verrijkingsplan

>> Trotse klussers (Foto's: Rowena Goes Ape)

Bloed, zweet en tranen
Met terugwerkende kracht ben ik trots. Trots dat Alexandra en ik in 2 weken een verrijkings-
plan hebben gemaakt, uitgewerkt, gedocumenteerd en ook nog eens allerlei verrijking in
elkaar hebben getimmerd, geschroefd en gelast! Niet in de laatste plaats omdat ik twee
linkerhanden heb en we met minimaal werkend gereedschap aan de slag moesten. De
boortjes braken om de haverklap, stroom viel uit of een regenbui zorgde ervoor dat al het
gereedschap door het opvangcentrum dreef.

Maar Hey, we did it!

Volgende keer: op naar de bos school, waar de jonge Orang-Oetans worden voorbereid op
een leven in de vrije wildernis

In het volgende hoofdstuk: op naar de bos school, waar de jonge Orang-Oetans worden
voorbereid op een leven in de vrije wildernis

http://www.rowenagoesape.nl/blog/orang-oetans-in-borneo---deel-3-modder-palmolie-plantages-en-een-bos-school


Modder, palmolieplantages en
een bosschool 

Het had een mooi en relaxed ritje moeten zijn van Sintang in West Kalimantan, naar
Tembak, een oerwouddorp 60 kilometer verderop, waar het oefenbos voor geredde Orang-
Oetans is. 3, hooguit 4 uurtjes op de motor, door - volgens Googlemaps - groen gebied. De
realiteit pakte echter heel anders uit.

Op naar Tembak
Ik had er al twee weken opzitten in Sintang, waar ik mijn eerste project had afgerond: het
maken en implementeren van een verrijkingsplan voor het Orang-Oetan opvangcentrum.
De volgende twee weken zou ik besteden aan het schrijven van profielen van alle 35
geredde orang-oetans en daarvoor moest ik ook naar Tembak. Een oerwouddorp, zo’n 60
kilometer ten westen van Sintang, waar een deel van de geredde orang-oetans in een
beschermd stukje oerwoud leren klimmen, nesten bouwen en zelf voedsel te vinden. Dit
allemaal ter voorbereiding op een terugkeer naar het leven in de wildernis.

>> Palmolieplantages (Foto's: Rowena Goes Ape)



Modder, palmolieplantages en
een bosschool 

Palmolieplantages
Bepakt en gezakt met rugzak, powerbanks – er is vaak geen stroom en al helemaal geen
telefoonverbinding mogelijk in Tembak – camera en regenjassen stapte ik achter op de
motor bij Alexandra. Ik keek erg uit naar de rit, mooie uitzichten en misschien wel fauna in
het wild.

Al snel reden we hobbelend over onverharde wegen door een hele bizarre omgeving. Lange
rijen palmoliebomen, waar geen eind aan leek te komen, links en rechts van de weg. Drie en
een half uur lang reden we door dit monotone landschap, zonder ook maar een vogel te
horen fluiten. En langzaam drong het tot me door. Waar ik me al jarenlang woest over
maak, wanhopig van word, waar ik over schrijf en vertel, daar reed ik nu middenin:
Palmolieplantages.

En de werkelijkheid was nog verschrikkelijker dan ik me ooit heb kunnen voorstellen. Ik
reed nu al uren door Borneo en had nog geen regenwoud of wild dier gezien, niet eens een
vogel. Al het regenwoud weggevaagd, vernietigd of ernstig vervuild. Ik mocht ook geen
foto’s of filmopnamen maken in dit gebied. De bedrijven en overheid proberen deze
verschrikkingen voor het grote publiek te verbergen en dat is ze tot op heden ook aardig
gelukt. Uitkijkposten en werknemers houden nauwlettend in de gaten wat je in dit gebied
doet. Ik had mijn camera dan ook weggestopt in mijn tas, maar maakte wel opnamen met
mijn telefoon.

Ik kon wel janken.



Modder, palmolieplantages en
een bosschool 

>> Modder, modder en nog meer modder (Foto's: Rowena Goes Ape)

Modder, modder en nog meer modder
Helaas had ik daar geen tijd voor, een lekker potje janken. Want het begon te regenen en de
wegen werden steeds slechter. ‘ We komen nu in fase 2 van de rit,’ zei Alexandra lachend.

De drie uur die daarop volgden reden, liepen en sleepten we ons door een lange weg van
modder. Wat een bewondering heb ik voor Alexandra die daar gewoon met de motor
doorheen crost, tussendoor nog andere mensen en motoren uit de blubber trekt (er was
nog meer verkeer) en lachend haar weg vervolgd. Mijn slippers was ik al na een kwartier
kwijt geraakt in de modder en met mijn rugzak boven mijn hoofd getild probeerde ik in
ieder geval mijn elektronische apparatuur veilig te stellen.



Modder, palmolieplantages en
een bosschool 

“ Komt er nog een fase?” vroeg ik voorzichtig. We waren inmiddels al meer dan 6 uur
onderweg. “ Jazeker”, zei Alexandra, nog steeds vrolijk. “ Fase 3, dan wordt de weg
behoorlijk steil langs afgronden en over een brug, die er niet meer is. Er liggen nu wat
planken over de rivier, zodat in ieder geval motoren er over heen kunnen rijden”.

Van de rest van de reis weet ik niet veel meer, alleen dat ik met samengeknepen billen en
gesloten ogen achterop de motor van een voorbijganger heb gezeten tot aan Tembak. De
weg werd zo slecht en steil dat ook Alexandra het beter vond dat een meer ervaren
motorrijder mij achterop zou nemen. Lopen was ook geen optie, dus ik moest me
overgeven aan een wildvreemde motorrijder wilde ik ooit Tembak bereiken.

Grappig is dat een week erna deze weg ook het nieuws in Nederland haalde.
Filmmaatschappij Warner kwam namelijk opnamen maken van het opvangcentrum in
Sintang en Tembak voor hun nieuwe programma “Helden van de Wildernis” en ook de
filmcrew samen met Art Rooijakkers moesten deze weg afleggen (zie foto). Net als ik zaten
ze vast in de modder.



Modder, palmolieplantages en
een bosschool 

>> Tembak (Foto's: Rowena Goes Ape)

Tembak
En na ruim 7 uur waren we er dan eindelijk, in Tembak.

Tembak is een langgerekt dorp met ongeveer 200 Dayaks, de oorspronkelijke inwoners, met
huizen links en rechts van de onverharde weg. Tembak is een van de weinige dorpen dat
zich succesvol verzet tegen de oprukkende palmolie bedrijven.



Modder, palmolieplantages en
een bosschool 

Urenlang praatten we ’s avonds met Nayau, een inwoner van Tembak die een leidende rol
speelt in het verzet tegen de oprukkende palmolieplantages die het dorp steeds nauwer
omsluiten. Hij probeert ook omliggende dorpen ervan te overtuigen dat ze het regenwoud
nodig hebben om te overleven. En het bewijs is er, Tembak is het enige dorp waar ze nog
eigen elektriciteit en schoon (niet vervuild) water hebben. Alles wat de inwoners nodig
hebben kunnen ze nog halen uit hun natuurlijke omgeving. Ook de orang-oetans gaan de
inwoners nauw aan het hart. Er is een Orang-Oetankliniek en ruim 2 hectare bos waar
Orang-Oetans nu worden opgevangen en waar ze naar een bosschool gaan, het
zogenaamde oefenbos.

De inwoners zorgen er mede voor dat dit gebied en centrum beschermd blijven.

>> Oefenbos (Foto’s: Rowena Goes Ape)



Modder, palmolieplantages en
een bosschool 

Oefenbos
Het was een lange tocht, maar wat was het de moeite waard. Ik heb uren doorgebracht in
het opvangcentrum met het oefenbos, waar de geredde Orang-Oetans leren overleven in
het wild. De hele jonge weesjes gaan onder begeleiding van hun menselijke verzorgers elke
dag het bos in. Hier wordt ze geleerd om te klimmen, nesten te bouwen en hoe ze zelf
voedsel moeten vinden. De grotere Orang-Oetans gaan in shi s van een week het bos in.
Het oefenbos is 2 hectare groot, en als alle grote Orang-Oetans tegelijk in het oefenbos
zouden verblijven, bestaat de kans dat er snel geen bos meer over is.

Voor het eerst in mijn leven zag ik een Orang-Oetan boven in de bomen, waar hij thuis
hoort.

Volgende hoofdstuk: een filmploeg van Warner komt opnamen maken voor de 6-delige TV
serie van AVROTROS "Helden van de Wildernis" gepresenteerd door Art Rooijakkers.



Helden van de Wildernis
En dan staat ineens Art Rooijakkers voor je snufferd!

In februari van dit jaar (2017) verbleef ik dus een maand in Borneo om te werken aan een
verrijkingsplan voor geredde Orang-Oetans in het Sintang Orangutan Center. Een vreselijke
mooie klus die 1 week werd onderbroken door de komst van een filmploeg, die samen met
Art Rooijakkers filmopnamen kwamen maken voor hun AVRO/TROS programma “ Helden
van de Wildernis” . Met een strakke planning arriveerden de mannen op een regenachtige
morgen in Sintang, Borneo.

>> Alexandra en ik, gestrand door regen en modder (Foto: Rowena Goes Ape)

Stiekem had ik al gegrinnikt bij het zien van hun planning. Een beetje leedvermaak want ik
was eerder zelf al ‘ slachtoffer’ van de elastische tijd in Borneo, die elke planning in het roet
gooit.



Helden van de Wildernis

>> Het team (Foto: Rowena Goes Ape)

De 'Crew'
De crew bestond uit 5 mannen: producer, regisseur, cameraman, geluidsman en
presentator Art. De producer en regisseur kwamen 2 dagen eerder om “het terrein te
verkennen” en bij aankomst hadden ze precies 1 uur om hun spullen af te geven bij het
hotel in Sintang (ja er is een hotel in dit afgelegen stadje!) om vervolgens de tocht naar
Tembak te maken, het oerwouddorp 30 kilometer verderop. Hier zouden ze een paar dagen
later opnamen maken van het oefenbos voor geredde Orang-Oetans en de regenwoudzeep
fabriek.

Kijk eens op Google-maps en je zult zien dat de tocht maar 30 kilometer is, alleen zijn er
geen verharde wegen en rij je alleen door palmolie plantages en door modder.

Zeven en een half uur later arriveerden we pas in Tembak, waarmee dag 1 van de planning
al volledig in de soep liep. Deze reis herhaalden de volledige crew en paar dagen later en
het haalde zelfs het nieuws in Nederland:



Helden van de Wildernis

>> Foto nu.nl 

Helden van de Wildernis is een zesdelige serie, waarin Art Rooijakkers natuurbeschermers in
de hele wereld bezoekt die huis en haard hebben achtergelaten om in afgelegen gebieden
te gaan wonen uit liefde voor de wildernis en bedreigde wilde dieren. De Borneo aflevering
is geheel gewijd aan het werk van Alexandra Vosmaer voor het Sintang Orangutan Center.
Alexandra hee  mij naar Borneo gehaald voor het verrijkingsproject en samen bereidden
we ook de komst van Warner voor. Avonden lang namen we hun planning door, bespraken
we welke onderwerpen er zeker genoemd moesten worden – zoals palmolie – en oefenden
we Alexandra’s tekst.



Helden van de Wildernis

>> Opnamen in het Sintang Orangutan Center (Foto: Rowena Goes Ape)

Trots
Ik ben zo trots op de aflevering, ook al stond dit ‘project’ niet in mijn planning en ben ik ook
niet in beeld. Maar het feit dat ze aandacht besteden aan het Sintang Orangutan Center, aan
het mooie werk van Alexandra en aan de verwoestende gevolgen van de palmolie-industrie,
maakt me bijzonder gelukkig en dankbaar.

We hebben een verschrikkelijke hectische week gehad, waarin we ook veel hebben
gelachen. Een leuker team mannen hadden we ons niet kunnen wensen. Ondanks alle
tegenslagen door met name regen en oponthoud door modderstromen, bleven ze
optimistisch en pasten ze gewoon de planning aan, waardoor er nu een dijk van een
aflevering staat. Dat noem ik nog eens professioneel.

Mijn held was Alexandra al. Maar nu is ze ook de held van Art Rooijakkers en misschien
morgen wel van heel Nederland. Kijken dus!

Donderdagavond 18 mei NPO1, 20.30



36 profielen van Orang-Oetans

>> Foto's website Sintang Orangutan Center (SOC)

Hij staat online! De internationale website van het Sintang Orangutan Center met up-to-
date informatie over het opvangcentrum voor geredde Orang-Oetans, het oefenbos, het
aankomende tweede oefenbos, het vrijlatingsproject van de eerste drie Orang-Oetans in het
Betung Kerihun National Park en last but not least mijn bijdrage: profielen van alle geredde
Orang-Oetans.



36 profielen van Orang-Oetans

>> Bespreking met lokale verzorgers en Observeren (Foto's: Rowena Goes Ape)

Project profielen schrijven
In februari werkte ik 4 weken in Borneo in opdracht van Alexandra Vosmaer van het Sintang
Orangutan Center aan twee opdrachten: een verrijkingsplan voor geredde Orang-Oetans en
het schrijven van profielen van alle 36 dieren.

Het uitwerken en implementeren van het verrijkingsplan kon ik ter plaatse afronden.  

Het schrijven van de profielen nam ik mee terug naar Nederland. Want toen tijdens mijn
verblijf in Borneo Art Rooijakkers een filmploeg van het programma “Helden van der
Wildernis“ een hele week kwam filmen, wist ik al dat ik dit laatste project niet op tijd af zou
krijgen. 



36 profielen van Orang-Oetans
De uitzending van de aflevering van “Helden van der Wildernis“ over Alexandra en de
Orang-Oetans was op 18 mei. Alexandra was toen juist een paar dagen in Nederland. We
hebben samen de dagen voorafgaand aan de uitzending tot in de late uurtjes gewerkt om
de website met de profielen – net op tijd - de lucht in te krijgen. Zodat kijkers na afloop van
de uitzending ook op een up-to-date website zouden landen ;-)

>> Het hok waarin Rocki zat opgesloten en Rocki net voor de redding (Foto's SOC)

Voorwerk
Wel kon ik in het opvangcentrum heel veel voorwerk doen; ter plekke verzamelde ik alle
achtergrondinformatie, sprak ik veel met de lokale verzorgers over het gedrag en leuke
weetjes over de Orang-Oetans en natuurlijk deed ik mijn eigen observaties. Dat laatste
bleek ingewikkelder dan verwacht want zodra de jonge dieren mij in het vizier kregen,
stopten ze met eten en spelen en hingen ze aan het hek van hun verblijf om mij aan te
staren of om mijn aandacht te trekken.



36 profielen van Orang-Oetans
Het schrijven van de profielen was een pittig klusje. Want samen met alle informatie over
het gedrag van de dieren kreeg ik ook hun geschiedenis mee: de reddingsoperaties en de
schrijnende verhalen van de eerste jaren van de levens van de jonge dieren. Baby Orang-
Oetans in kooitjes, met kettingen om hun nek , ondervoed, eenzaam, en ziek.

>> Alexandra en ik bij mij thuis als een dolle de website aan het afmaken

De website van het SOC
De  website is nog niet klaar. Het Engels moet hier en daar nog worden verbeterd, sommige
profielen moeten we aanvullen met achtergrondinformatie en met grotere foto's. Van de
Orang-Oetans. En wat mij betre  mag een doneerknop op elke pagina! Want dit prachtige
opvangcentrum kan elke cent gebruiken.

Nederlandse geïnteresseerden kunnen voor alle informatie terecht bij de Nederlandse
stichting Orangutan Rescue die fondsen wer  voor dit opvangcentrum. Je kunt er ook een
van de Orang-Oetans of een kavel in het oefenbos adopteren!

http://www.rowenagoesape.nl/blog/www. soc.or.id
http://www.orangutanrescue.nl


Nawoord
Ik ben alweer een tijdje terug in Nederland maar de eerste maanden na mijn thuiskomst zat
ik nog tot over mijn oren in de Orang-Oetans. Ik moest namelijk toen nog alle profielen
schrijven van de geredde Orang-Oetans. Onder grote tijdsdruk, want de internationale
website van het opvangcentrum, waar de profielen op geplaatst zouden worden, moest
voor de uitzending van Helden van de Wildernis de lucht in!

Ik hoop dat ik je door dit eBookje een beeld heb kunnen geven van mijn project, het
opvangcentrum, maar ook van de situatie in Borneo. Wat zich afspeelt op dit moment in
Borneo is werkelijk hartverscheurend en er lijkt nog geen eind te komen aan de vernietiging
van het regenwoud voor palmolieplantages.

>> ik in een palmolieplantage (Foto: Rowena Goes Ape)
Maar ondanks de ellende die ik daar om me heen zag, heb ik ook vreselijk gelachen! Met
Alexandra en haar vriend Dirk-Jan, met de Warner crew van Helden van de Wildernis, maar
vooral ook met de lokale dierverzorgers. Ik heb zelden zulke lieve en vrolijke mensen
ontmoet.



Nawoord
En de Orang-Oetans natuurlijk … die toveren vanzelf een glimlach op je gezicht!

>> Orangutans in Borneo (Foto: Rowena Goes Ape)



GO-APE en steun ons werk!
Er zijn veel problemen met wereldwijde impact, zoals het versneld uitsterven van
planten en dieren, armoede, ontbossing en klimaatverandering. Go-Ape richt zich

op het redden en helpen van mensapen, die door ons toedoen met uitsterven
worden bedreigd. 

Hun DNA verschilt amper van dat van ons, de mens. Toch worden ook zij bedreigd
terwijl wij nog zoveel van hun kunnen leren, ja ook over onszelf! 

 Hartelijk dank voor je support!

Doneer via Geef.nl

https://www.geef.nl/donatiemodule.php?gd=7736&taal=nl_NL&reference=&projectcode=&bedrag=&vastbedrag=N
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