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1. Introductie
1.1. Waarom de Go Ape Foundation
Vanwege de grote verwantschap met ons mensen is de chimpansee ons favoriete
dier. Hun DNA komt voor 98,5 % overeen met dat van ons! Ook hun gedrag vertoont
opmerkelijk veel overeenkomsten met dat van mensen. Daar kwam ook de
wereldwijd bekende primatoloog Frans de Waal achter tijdens zijn studie. Hij
beschrijft dat uiterst treffend beschrijft in zijn boek “Chimpansee Politiek”. Vanwege
dat boek riep Time Magazine hem uit tot de top 100 meest invloedrijke personen in
de wereld. Om maar aan te geven hoe bijzonder de chimpansee en de studie van
Frans de Waal is.
Tot onze ontzetting is de chimpansee een bedreigde diersoort waarvan één
ondersoort (de West-Afrikaanse chimpansee) zelfs ernstig bedreigd wordt volgens
een rapport uit 2016 van de Primate Specialist Group van de gezaghebbende
International Union for Conservation of Nature (IUCN). Deze West-Afrikaanse
chimpansee komt nog maar in 8 landen voor en is in 3 andere landen al helemaal
uitgeroeid. Zie verder 2.1 voor uitleg over de ondersoorten.
Naast de lokale afdeling van het Jane Goodall Institute kent Nederland kent geen
stichting die zich qua fondsenwerving, voorlichting en educatie inzet voor de
(ernstig) bedreigde chimpansees en hun ondersoorten. Daar gaat de Go Ape
Foundation verandering in brengen is onze missie (zie 1.3 hieronder).
1.2. Juridische structuur en bestuur
De Go Ape Foundation is een non-profit stichting met een bestuur dat in principe
viermaal per jaar vergadert, waar van toepassing hybride. Er zullen notulen worden
opgemaakt en er zijn statuten. Het bestuur werkt onbezoldigd. De stichting werkt
uitsluitend met vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten.
De Go Ape Foundation is gevestigd aan de Gordelweg 80A, 3037AK Rotterdam en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85944106.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ruud Severien – Voorzitter
https://www.linkedin.com/in/ruudseverien/
Ingeborg Voogt – Secretaris
https://www.linkedin.com/in/ingeborg-voogt-619b0310/
Eveline Vos – Penningmeester
Managing Director bij Special Air Services in Teuge
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1.3. Missie en doelen
Chimpansees horen ongestoord en in harmonie in hun natuurlijke habitat te kunnen
samenleven met de mens. Helaas is dat amper het geval en het is daarom onze
missie om de chimpansee te beschermen en aan bedoelde harmonie bij te dragen.
Volgens de statuten stelt de stichting zich ten doel “het (doen) bevorderen van het
welzijn, alsmede het behoud en/of herstel van de mensapen populatie, alles in de
ruimste zin van het woord.”
Hoewel het welzijn van alle mensapen ons aan het hart gaan, is de keus gemaakt
voor de chimpansee zoals in 1.1 hierboven uitgelegd. Daarbij streven wij de
volgende doelen na:
a) het werven van financiële middelen voor kleinschalige projecten in Afrika die
door de stichting worden gesteund;
b) het geven van voorlichting en educatie over de chimpansees en hun
bedreigde leefomgeving en over de relevantie van dit leefgebied voor de
wereld waarin wij leven;
c) het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen chimpansee
organisaties wereldwijd en andere organisaties die kunnen helpen de
onderliggende problemen te adresseren;
d) het bij gelegenheid daadwerkelijk helpen bij door ons ondersteunde
projecten respectievelijk het controleren daarvan.
1.4. Beleidsplan en jaarplannen
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De stichting heeft een meer-jaren beleidsplan (strategisch plan) met daarin enkele
speerpunten die de leidraad voor de stichting zijn. Jaarlijks wordt het beleidsplan
vertaald in een jaarplan waarin een bepaalde focus op actiepunten wordt gelegd. In
het jaarplan worden ook targets vastgelegd. Het jaarplan wordt begeleid door een
jaarlijkse begroting.
1.5. Ambassadeurs
Go Ape Foundation wil haar impact vergroten door het aantrekken van
ambassadeurs.
De eerste ambassadeur die aan ons is verbonden is Rowena Façee Schaeffer (
https://www.linkedin.com/in/rowenafaceeschaeffer/ ).
Rowena is een bekende in de chimpansee en wildlife wereld, is een bevlogen
spreker en werkt ook al jaren 1 dag per week als vrijwilliger in het chimpansee
complex van Stichting AAP waar ze opgevangen chimpansees verzorgt en waar ze
ook de nodige opleidingen betreffende de zorg en het welzijn van chimpansees
heeft doorlopen.
Verder bezoekt ze geregeld chimpansee rescue centers in Afrika, is ze een
zogenoemd ‘Member of the PASA family’ (Pan African Sanctuary Alliance, zie 3.3
hieronder) en is o.a. gastschrijver over voor haar specifieke onderwerpen voor
Animals Today, hèt dieren nieuws- en mediaplatform in Nederland van House of
Animals geleid door Karen Soeters.
2. De chimpansee
2.1. Algemeen
De chimpansee is een Afrikaanse mensaap en de nauwste nog levende verwant van
de mens. Het DNA van een chimpansee komt 98,5% overeen met het DNA van een
mens.
De chimpansee kent twee soorten:
1. chimpansee (Pan troglodytes) en
2. bonobo of dwergchimpansee (Pan paniscus)
De twee soorten splitsten zich waarschijnlijk zo'n 2,5 miljoen jaar geleden. De twee
soorten worden gescheiden door de Kongostroom. Vroeger werd de bonobo wel als
ondersoort van de chimpansee gezien. De West-Afrikaanse chimpansee (Pan
troglodytes verus), een ondersoort van de chimpansee, wordt door sommigen ook
als een aparte soort beschouwd. Pan wordt soms tot hetzelfde geslacht als Homo
(mensachtigen) gerekend.
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Geslacht: Pan (Chimpansees) (2 soorten)
1. Soort: Pan troglodytes (Chimpansee)
a. Ondersoort: Pan troglodytes schweinfurthii
b. Ondersoort: Pan troglodytes troglodytes
c. Ondersoort: Pan troglodytes vellerosus
d. Ondersoort: Pan troglodytes verus (West-Afrikaanse chimpansee)
2. Soort: Pan paniscus (Bonobo of dwergchimpansee)
2.2. Verspreiding en leefgebied
De chimpansee komt voor in equatoriale bossen in Centraal- en West-Afrika, van
Senegal via Congo-Kinshasa, ten noorden van de Kongostroom, oostwaarts tot
westelijk Tanzania en westelijk Oeganda. Hij leeft voornamelijk in open wouden en
regenwouden, maar is ook te vinden in bergbossen en bossavannes.

© Jane Goodall Institute

2.3. Bedreigingen
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De chimpansee is een bedreigde diersoort en een van haar ondersoorten zelfs
ernstig bedreigd. Door het verdwijnen van zijn leefgebied (door illegale houtkap,
palmolie plantages, mijnbouw), de illegale handel in de dieren om ze te houden als
huisdier of in een circus en het jagen op de dieren voor hun vlees (bush meat) neemt
het aantal chimpansees in rap tempo sterk af.
Voor de verwoestende uitwerking van palmolie plantages en mijnbouw komt
gelukkig steeds meer aandacht. Minder bekend lijkt de handel in wildlife te zijn. Het
gaat hier om een wereldwijde miljarden business en volgens een in 2020 verschenen
World Wildlife Crime Report, Trafficking in protected species van de Verenigde
Naties behoort zo’n beetje elk land in de wereld in welke vorm dan ook betrokken!
Een echt wereldwijd probleem dus.
De schattingen over het aantal nog in het wild levende chimpansees lopen uiteen.
Volgens sommige deskundigen zouden er nog zo'n 150.000 levende chimpansees
over zijn, volgens anderen nauwelijks 100.000. Een eeuw geleden waren het er nog
ruim 2 miljoen.
2.4. Leefwijze en gedrag
Chimpansees leven in groepen van 15 tot 100 apen en bewaken hun territorium. De
volwassen mannetjes zijn de baas over de gemeenschappen.
Ranghoge mannetjes laten vaak een spectaculair imponeerritueel zien; rennen,
roepen, stampen en slaan met overeind gezette haren. Mannetjes blijven hun hele
leven bij dezelfde groep. Vrouwtjes gaan daarentegen naar een andere groep als ze
volwassen zijn. Niet altijd is de sterkste man de baas. Vaak is het degene die de
meeste vriendjes weet te maken die hem helpen.
Chimpansees hebben opponeerbare (tegenstelbare) duimen en tenen wat hen in
staat stelt om bv. takken vast te grijpen met hun voeten. Chimpansees lopen op
handen en voeten en hun armen zijn langer dan hun benen. Zij worden “knuckle
walkers” of “knokkellopers” genoemd omdat ze zich op de knokkels van hun vingers
voortbewegen. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen ze zich voor korte
afstanden staand voortbewegen.
Chimpansees zijn vooral actief tijdens de dag en zijn omnivoor. Ze eten fruit, noten,
bloesems, bladeren en verschillende soorten insecten. Chimpansees jagen soms op
kleine zoogdieren zoals reebokken en kleinere apensoorten. Chimpansees eten een
grote verscheidenheid aan voedsel wat hen toelaat in verschillende gebieden te
leven, in tegenstelling tot gorilla’s en orang-oetangs die zich een veel kleinere
verscheidenheid aan voedsel toe-eigenen.
Vrouwelijke chimpansees hebben een drachtperiode van 8 maanden en brengen
slechts een jong per keer ter wereld, alhoewel er soms ook tweelingen geboren
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worden. Moeders en hun nog afhankelijke jongen (tot +/- 7-10 jaar) trekken altijd
samen op. Ze leren elkaar te vlooien, nesten maken in bomen, eten zoeken en
gereedschap maken. Vrouwtjes krijgen maar om de vier à vijf jaar een jong.
Wanneer een moeder sterft, komt het veel voor dat haar jongste nakomeling niet in
staat is te overleven. In veel gevallen echter zullen oudere broers of zussen de zorg
voor de baby overnemen of soms gebeurt het ook dat andere leden van de groep,
die geen familiebanden hebben, zich over het kleintje ontfermen. Baby chimpansees
hebben een witte “kuif” op hun zitvlak die verdwijnt na hun “kindertijd”.
Chimpansees die in het wild leven worden zelden ouder dan 50 jaar. Chimpansees in
gevangenschap kunnen echter gemakkelijk ouder worden dan 60 jaar.
Het gedrag van een chimpansee lijkt zeer op dat van een mens. Chimpansees zijn
zeer sociale dieren, die veel moeten leren en dus ook een lange opgroeiperiode
hebben. Daarnaast vormen chimpansees coalities en vrienden. Chimpansees in het
wild tonen ook culturen, waar het gedrag van de ene groep verschilt van een ander.
Bovendien hebben onderzoeken bewezen dat chimpansees ook empathie bezitten
en zich tot op een zekere hoogte kunnen inleven in een ander. Ze adopteren ook
soms verweesde jongen van niet-verwante groepsleden, wat wijst op altruïstisch
gedrag.
Dit gedrag is zowel bij mannetjes als vrouwtjes geobserveerd. Binnen groepen
chimpansees spelen zich zeer complexe gedragspatronen af samenhangend met de
voortdurende strijd om dominantie, en daarmee weer samenhangend het recht om
zich voort te planten en de verdeling van eten.
Primatologen als Jane Goodall en Frans de Waal hebben op dit gebied door
langdurige observaties verbazingwekkende waarnemingen gedaan. De verdienste
van deze onderzoekers is geweest dat zij hebben aangetoond dat zeer veel
chimpanseegedragingen heel goed te beschrijven en te duiden zijn met termen en
mechanismen die ook uit de menselijke psychologie bekend zijn. Familiebanden en
coalities spelen in het spel om de macht een grote rol in de chimpanseesamenleving.
Chimpansees communiceren veelal zoals mensen dat doen – door elkaar te zoenen,
te omhelzen, door elkaar schouderklopjes te geven, elkaars handen aan te raken en
elkaar te kietelen. Chimpansees lachen zelfs als ze spelen. Wanneer chimpansees
boos of bang zijn gaat hun haar overeind staan. Een welbepaald geluid dat
chimpansees maken noemt de “pant-hoot.” Elk individu heeft zijn/haar eigen panthoot, zodanig dat andere chimpansees precies weten wie binnen de groep roept.
Chimpansees vlooien elkaar. Vlooien helpt bij het vormen van relaties binnen een
groep en heeft een kalmerend effect op nerveuze en gespannen chimpansees.
Chimpansee mannetjes tonen hun macht vaak met veel uiterlijk vertoon. Hun haren
gaan overeind staan zodat ze groter lijken, ze schreeuwen, stampvoeten, halen
takken van de bomen en slepen ze voort en gooien met stenen. Dit uiterlijk vertoon

Beleidsplan 2022 – 2025

7

kan andere chimpansees bang maken en deze ervan weerhouden een gevecht te
starten.
Chimpansees maken en gebruiken gereedschappen. Een lange tijd dachten
wetenschappers dat enkel de mens in staat was om gereedschappen te maken.
Onderzoek heeft aangetoond dat chimpansees meer gereedschappen gebruiken
voor verschillende doeleinden dan enig ander levend wezen, behalve de mens.
Verschillende groepen chimpansees gebruiken gereedschappen op verschillende
manieren. Chimpansees van het Tai Woud in Ivoorkust bijvoorbeeld kraken noten
met stenen terwijl niemand de chimpansees van Gombe dit ooit heeft zien doen.

3. Strategie 2022 – 2025
3.1. Bescherming en conservatie
De Go Ape Foundation beheert zelf geen projecten in het buitenland maar is een
Nederlandse stichting die geselecteerde projecten in het buitenland ondersteunt,
die zich direct of indirect inzetten voor het behoud van de chimpansee.
De keuze voor een bepaald project wordt bepaald door aanwezigheid van een lokaal
netwerk, kleinschaligheid van de projecten en de nauwe samenwerking met de
lokale bevolking. Maar de Go Ape Foundation steunt in beginsel ook opvangcentra
die chimpansees huisvesten. Deze opvangcentra in Afrika spelen namelijk een
cruciale rol in de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren. In gebieden waar
geen opvangcentra zijn, is er weinig stimulans voor de ambtenaren in te grijpen bij
illegaal gehouden en verhandelde wilde dieren.
Het hoge tempo waarin allerlei soorten mensapen bij de opvangcentra binnen
komen geeft aan dat de illegale handel onverminderd door gaat. In beslag genomen
mensapen worden gebruikt als bewijsmateriaal voor smokkel en opvangcentra
helpen de politie, douane en andere wildlife autoriteiten, daar waar mogelijk, bij de
vervolging van deze stropers.
3.2. Voorlichting en educatie
Wereldwijd maar zeker in Nederland is het onze ambitie om het begrip en
bewustzijn over de chimpansees en hun bedreigde leefomgeving en over de
relevantie van dit leefgebied voor de wereld waarin wij leven, door voorlichting en
educatie te verbeteren.
De Go Ape Foundation
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a) ziet goede mogelijkheden om in Nederland de kennis over mensapen in
het algemeen en chimpansees in het bijzonder te vergroten door o.a.
partnerships met dierentuinen;
b) wil door het ontwikkelen van lespakketten, de chimpansees en andere
primaten beter op de kaart zetten. Ook het ontwikkelen en beschikbaar
stellen van spreekbeurtmateriaal voor scholieren en het actief inzetten
van de Website en Social Media, zijn belangrijke instrumenten om
voorlichting te geven;
c) zal daar waar mogelijk in de publiciteit treden in zowel de geschreven
media als op radio en televisie, mogelijk met behulp van bekende
Nederlanders;
d) wil door de verspreiding van foldermateriaal in bijvoorbeeld dierenparken
of op andere geschikte plekken aandacht vragen voor de chimpansee;
e) zal door haar aanwezigheid op evenementen de aandacht vragen voor de
chimpansees en hun bedreigde leefomgeving.
3.3. Samenwerking
De Go Ape Foundation vindt de samenwerking met andere chimpansee- en
aanverwante stichtingen erg belangrijk. Samen staan we sterker in onze strijd om de
chimpansee en ander wildlife voor uitsterven te behoeden. Waar mogelijk zal de
stichting proberen de samenwerking te stimuleren.
Op dit moment werken wij mede door toedoen van onze ambassadeur al samen
met de volgende organisaties.
Tacugama Chimpanzee Sanctuary in Sierra Leone
Tacugama Chimpanzee Sanctuary (Tacugama) is opgericht in 1995 en ligt midden in
een van de nationale parken van het land, in de buurt van Freetown. Het centrum
heeft op dit moment 111 chimpansees in de opvang, waaronder 37 baby’s. Alle
dieren zijn gered uit de handen van stropers, handelaren of werden gehouden als
huisdier. Hun familie is veelal vermoord voor de handel in wild vlees (bushmeat).
Tacugama werd al snel na de oprichting meer dan alleen een opvangcentrum. Met
grote natuurbeschermingsprogramma’s helpen ze nu om 3 van de 4 nationale
parken in Sierra Leone te beschermen door middel van wetgeving, rangers,
onderzoek en eco-toerisme projecten. Samen met de lokale bevolking zoeken ze
oplossingen en bieden ze hulp en alternatieve bronnen van inkomsten, zodat de
dieren niet gestroopt worden en hun leefomgeving behouden blijft.
In 2019 is door toedoen van Tacugama de chimpansee uitgeroepen tot het nationale
dier van Sierra Leone. En in 2021 is het milieu-educatieprogramma van Tacugama
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opgenomen in het nationale curriculum vitae. Het lesprogramma kan nu worden
geïmplementeerd op alle (basis)scholen van het land.
Limbe Wildlife Centre in Kameroen
Het Limbe Wildlife Centre (LWC), opgericht in 1993, is een samenwerking tussen het
Ministry of Forestry and Wildlife (MINFOF) van Kameroen en de Pandrillus
foundation, een Amerikaanse non-profit organisatie.
Het Limbe Wildlife Centre is een opvang- & rehabilitatiecentrum voor bedreigde
wilde dieren, zoals gorilla’s, chimpansees, vele andere apensoorten. De veelal jonge
dieren zijn gered uit de handen van smokkelaars en stropers. Hun familie is
vermoord voor onder andere de handel in wild vlees (bushmeat) waarna de baby’s
worden verkocht als huisdier of toeristenattractie. Het opvangcentrum ligt in Limbe,
een stadje aan de oostkust van Kameroen.
Waar mogelijk worden in beslag genomen dieren weer vrijgelaten in het wild, maar
voor veel diersoorten is het een uitdaging om een geschikte habitat te vinden, vrij
van bedreiging maar met ruimte voor de introductie van nieuwe populaties. Het
toegewijde team van het centrum zorgt momenteel voor meer dan 450 dieren,
waaronder 16 gorilla’s en ruim 50 chimpansees.
Naast het verzorgen en rehabiliteren van de dieren heeft LWC een uitgebreid
natuurbeschermingsprogramma. Door middel van voorlichting en educatie werken
ze hard om een toekomst voor de met uitsterven bedreigde dieren veilig te stellen.
Ook biedt LWC aan lokale gemeenschappen hulp, begeleiding en samenwerking
voor alternatieve bronnen van inkomsten om het stropen van bedreigde dieren te
voorkomen.
Sunday Foundation
De Sunday Foundation, die volledig bestaat uit vrijwilligers, is een Nederlandse
stichting en biedt hulp op de vergeten plekken op aarde en is een initiatief van de
bekende en bevlogen Rotterdamse schrijvers/columnisten Sander de Kramer en
Hugo Borst.
Onze samenwerking met hun richt zich vooral op de uitrol van het door Tacugama
ontwikkelde conservatie-lesprogramma op de door de Sunday Foundation gestichte
scholen in Sierra Leone. Mede op initiatief van onze ambassadeur is er zelfs in
samenwerking tussen Tacugama en Sunday een school gesticht op een vergeten plek
in Sierra Leone.
Pan African Sanctuary Alliance
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PASA is de grootste coalitie van natuurcentra en reservaten in heel Afrika en
gevestigd in Portland, Oregon, USA.
Met 23 lidorganisaties in 13 Afrikaanse landen, is het een verenigde coalitie die
vecht om de naaste verwanten van de mensheid te beschermen en te redden van
uitroeiing.
Hun netwerk met o.a. wereldwijde experts (Family) pakt problemen op het gebied
van dierenbescherming op grote schaal aan en zorgt voor blijvende veranderingen
om lijden en misbruik te verminderen. De bedreigingen waarmee primaten in Afrika
worden geconfronteerd, zijn veelzijdig, dus PASA werkt in verschillende capaciteiten
op zowel lokaal als mondiaal niveau om het toenemende verlies van o.a. mensapen
een halt toe te roepen.
Op uitnodiging is onze ambassadeur Rowena een van hun gewaardeerde Family
members.
3.4. Organisatie en beleid
3.4.1. ANBI status en CBF erkenning (pending)
De ANBI-status is in het leven geroepen door de belastingdienst om enerzijds
de schifting te maken voor de steun aan welke organisaties de belastingdienst
belastingvoordeel aan de donateur wil faciliteren en welke daar niet voor in
aanmerking komen. Tevens moet deze ANBI status de donateur een mate van
vertrouwen geven over de betrouwbaarheid van de betreffende stichting.
Op onze website komt alle vereiste informatie te staan. De aanvraag voor de
ANBI-status voor de Go Ape Foundation is ‘pending’. Een aanmerking door de
belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling betekent dat we
geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen en
dat donaties aftrekbaar zijn voor de belastingen. De dan ontvangen fondsen
worden dan dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen!
De CBF Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF wordt
uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen,
kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede
Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan
met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten
controleren.
Elk in Nederland gevestigd goed doel dat een maatschappelijke
hoofddoelstelling heeft en fondsen werft, kan de Erkenning aanvragen bij het
CBF. Ook kleine of recent opgerichte goede doelen kunnen het keurmerk
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bemachtigen. Voor de Erkenning betaalt het goede doel een bijdrage die is
afgestemd op de grootte van de organisatie. Ook deze aanvraag voor de Go
Ape Foundation is ‘pending’.
3.4.2. Marketing en communicatie
De succesvolle implementatie van de drie organisatiedoelstellingen
fondsenwerving, voorlichting/educatie of het stimuleren van
samenwerkingsverbanden ligt bij goede communicatie.
Communicatiedoelstellingen, die in een communicatieplan worden
uitgewerkt, zijn ten slotte afgeleid van deze organisatiedoelstellingen. Goede
communicatie heeft onder meer tot doel de zichtbaarheid en de
herkenbaarheid van de Go Ape Foundation en de projecten die zij steunt te
vergroten ten aanzien van andere goede doelen. Het is van belang dat de Go
Ape Foundation wordt gezien als de go-to organisatie en de natuurlijke
gesprekspartner als het gaat om het welzijn van de chimpansee in het wild.
Tot slot moet de communicatie ervoor zorgen dat donateurs, sponsoren,
adoptieouders en andere betrokkenen zich kunnen vinden in hun keuze voor
de Go Ape Foundation en dat vrijwilligers geïnformeerd worden over wat er
speelt binnen de Go Ape Foundation.
3.4.3. Fondsenwerving
De Go Ape Foundation zet zich in om:
a) structurele en eenmalige donateurs en adoptieouders onder particulieren
en bedrijven te werven;
b) particulieren en bedrijven te stimuleren een eenmalige gift voor een
project of in voorkomende gevallen eventuele noodsteun te geven;
c) bedrijven aan zich te binden waardoor het voor deze bedrijven een
logische keuze is om de projecten en de stichting te sponsoren;
d) via de verkoop van merchandise de projecten te steunen;
e) financiering van projecten aan te vragen via vermogensfondsen,
dierentuinen, overheid of bij instanties als stichting DOEN, Wilde Ganzen,
Prins Bernhard Nature Fund;
f) via crowdfunding projecten te financieren;
g) fondsen te werven door lezingen of evenementen te organiseren of aan
bestaande evenementen deel te nemen;
h) steun voor haar projecten te verkrijgen via netwerken zoals de Rotary,
Lions, Junior Kamers, ondernemersverenigingen etc.
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3.4.4. Vrijwilligersbeleid
De werkzaamheden van de stichting komen in de eerste jaren neer op
vrijwilligers. We willen worden gezien als de Go-To stichting in Nederland als
het gaat om chimpansee bescherming. Dit vraagt om een investering in de
kennis en ervaring van de vrijwilligers op gebied van educatie, communicatie
en fondsenwerving om die ambitie mogelijk te maken. Met onze ambassadeur
Rowena hebben daarvan al veel aan ons verbonden, maar we zullen ons
inspannen meer specialisten aan ons te verbinden.
Ook wil de Go Ape Foundation actief vrijwilligers werven voor door haar
ondersteunde projecten in het buitenland.
3.4.5. Erkenning leerbedrijf
De Go Ape Foundation zal zich inspannen om gelegener tijd zelf in aanmerking
te komen voor een erkend leerbedrijf.
Ook zal de stichting hulp bieden aan chimpansee opvangcentra in Afrika om
ook als een Nederlands erkend leerbedrijf te worden erkend, waardoor de
toegang voor stagiaires uit Nederland (dierverzorging, diergeneeskunde, maar
ook studenten van meer generieke studies) eenvoudiger kan verlopen.
Recent is dit gelukt voor het Tacugama Chimpanzee Sanctuary in Sierra Leone
en zal later in 2022 de eerste student van een Nederlandse opleiding daar een
officiële stage doen.
3.4.6. Administratie en verantwoording
De financiële administratie is ingericht conform de Richtlijn 650
fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de
kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel
waarvoor fondsen bijeengebracht werden. De jaarrekening en het jaarverslag
zullen worden gepubliceerd op de website.
Rotterdam, juli 2022
w.g. Het bestuur van Stichting Go Ape Foundation
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