
 

 

JAARVERSLAG 2014, STICHTING JAAN NEDERLAND 
 

Stichting JAAN Nederland is het steunpunt van het Jakarta Animal Aid Network (JAAN) in Indonesië. JAAN is 

begaan met dierenleed, zowel van huisdieren als van wilde dieren. Wij voeren campagne, redden en rehabiliteren. 

Juist met de rehabilitatie nemen wij verantwoordelijkheid voor de consequenties van onze acties.  

Over het afgelopen jaar valt het volgende te melden: 
 

 
INDONESIE 

 

Dansaapjes. 

In het programma van het afgelopen jaar stond de verzorging van de ex-Topeng Monyet centraal. Nadat het gemeentebestuur van 

Jakarta in oktober 2013 had besloten om de dansaapjes in de straten van Jakarta te verbieden, werden stapsgewijs 108 dansaapjes 

in beslag genomen en aan de zorg van JAAN toevertrouwd. De baasjes van deze dieren verloren hun broodwinning, maar kregen 
van het gemeentebestuur wel een redelijke schadeloosstelling. In allerijl moesten kooien worden gebouwd voor de quarantaine, 

medische behandeling  en socialisering. De substantiële hulp van Stichting Aap in Almere was hierbij onontbeerlijk en daarbij 

lieten een aantal particuliere donors ons gelukkig niet in de steek. Helaas bleken negen aapjes in zodanig slechte gezondheid, dat 
onze dierenarts ze moest laten inslapen. 

Nadat in overleg met het Ministerie van Bosbouw enige geschikte bosgebieden in West-Java waren geïdentificeerd, kon een jaar 

later, eind september 2014,  de eerste groep van 8 in de natuur van Ujung Kulung worden vrijgelaten. Een vreugdevol en 
emotioneel moment!! Deze dieren werden in hun nieuwe natuurlijke habitat gedurende enkele weken geobserveerd om te zien of 

zij zich goed aanpasten en in eigen levensonderhoud konden voorzien. En dat lukte prima. Vanaf dag 1 waren zij in hun element! 

Vrijlating van de nu resterende 91 aapjes, verdeeld over 5 groepen, zal gefaseerd plaatsvinden, afhankelijk van hun gezondheid 
en gedrag in de groep.   

 

Brahmini kite roofvogels. 
De opvang en verzorging van deze kleine visarenden is een uniek project, dat al 7 jaar geleden door JAAN werd opgezet op het 

eiland Kotok, in de baai van Jakarta. Hun aantal was sterk teruggelopen omdat ze als mascotte door Indonesische huishoudens 

worden opgekocht. In totaal werden 105 van deze beschermde vogels opgevangen en heropgevoed, nadat zij in beslag waren 
genomen of door hun eigenaars waren verstoten. Hiervan werden er 69 vrijgelaten en de meeste daarvan hebben het normale 

leven weer opgepakt, inclusief paarvorming en nestelen.  Van de resterende 36 vogels zal een tiental nooit naar de vrije natuur 

kunnen terugkeren, omdat zij door hun eigenaren blijvend verminkt werden.  

Stormen veroorzaken dikwijls schade aan de enorme kooi van bamboe en netten, die voor de training van de vogels boven zee is 

opgericht. Deze kooi moet regelmatig worden hersteld. Het team op het eiland heeft de handen vol om al dit werk uit te voeren. 
Financiering van dit project blijft een lastige zaak. Een poging om in 2014 financiering te krijgen van het Van Tienhovenfonds is 

niet gelukt. Dus blijft het roeien met de riemen die we hebben. 

Er is zijn echter ook heel positieve zaken te melden. Allereerst omdat de eigenaar van het eiland erg enthousiast is over ons werk 
en ons al vele jaren toestaat om op zijn grond dit werk uit te voeren.  

Het adviesbureau Witteveen en Bos, dat in de regio Jakarta projecten begeleidt op het gebied van waterbeheer, heeft ons, in de 

persoon van dhr. Victor Koenen, geholpen door kosteloos onderzoek te verrichten en advies te geven over maatregelen, die we 
moeten treffen om het eiland te beschermen tegen de ernstige erosie, die bij stormweer de kustlijn aantast.  

 

Overige projekten Pulau Seribu. (Duizend eilanden archipel) 
Enige stranden van Kotok zijn reservaat voor de hawkbill turtle (karetschildpad) en JAAN ziet erop toe dat deze dieren zich daar 

ongestoord kunnen voortplanten, ondermeer door de eieren te beschermen tegen roofdieren en door mensen op afstand te 

houden. Bij toeval kon in juni worden waargenomen dat 173 piepkleine schildpadjes een nest verlieten en even later in zee het 
leven tegemoet zwommen!  

Op kleine schaal, maar wel met hoopgevend resultaat, proberen wij het koraalrif  rondom Kotok te beschermen en te herstellen. 

Voorts heeft JAAN op de dichtbevolkte eilanden Pulau Panggang en Pulau Pramuka een project opgericht voor de recycling van 
afval-plastic. Dit project wordt door vrouwen uitgevoerd en staat nu vrijwel op eigen benen.  

De vissers in deze  regio hebben wij voorgelicht over het belang  van het beschermen van de zeezoogdieren, zoals dolfijnen. 

Onze projecten in de Pulau Seribu Archipel worden regelmatig bezocht door schoolklassen, die voorlichting krijgen over het 
belang van natuurbeheer en –bescherming en kunnen zien hoe de vogels die “in opleiding zijn’, worden verzorgd. 

 

Zeezoogdieren en haaien. 
JAAN gaat voort met de campagne tegen het gevangen houden van dolfijnen voor publieksvermaak. In Indonesië bestaat nog 

steeds een rondreizend circus met dolfijnen. Het enige ter wereld…. Ook het Melka Hotel op Bali en in het Bidadari Resort 

worden dolfijnen afschuwelijk behandeld. Het is verheugend om vast te stellen dat ook  de mensen van de regio en lokale 
initiatieven zich nu tegen dit misbruik van dolfijnen keren.  

In samenwerking met het Ministerie van Visserij en met sponsoring van Earth Island Institute (VS) en PT Prima Cipta Printing 

werden in september 2014 langs de hele Noord-Javaanse kust, in de nabijheid van vissershavens, aanplakborden opgericht om de 
vissers erop te wijzen dat dolfijnen beschermd zijn en niet verhandeld mogen worden. 

In oktober was JAAN betrokken bij de redding van een groep blauwe vinvissen bij Lembata/Flores. Op 30 oktober 2014 haalde 

het volgende bericht De Telegraaf: 
“Na dagenlang proberen is donderdag de laatste van een groep enorme blauwe vinvissen gered uit een ondiepe baai van het 

Indonesische eiland Lebata. De vijf walvissen zaten sinds half oktober vast in de baai. Vier dieren hebben het overleefd. Een 



jonge walvis redde het niet. Met boten en geluidssignalen zijn de walvissen uit de baai gedreven. Bij de reddingsactie was de 

dierenbeschermingsorganisatie JAAN (Jakarta Animal Aid Network) betrokken, die met Femke den Haas een Nederlandse 

medeoprichtster heeft. De blauwe vinvis, een bedreigde diersoort, is het grootste dier op aarde en kan meer dan 30 meter lang 

worden.” 

 
Tanjung Luar op Lombok is het centrum van de handel in haaievinnen. Niet alleen haaien, maar ook manta-roggen worden 

hiervoor afgeslacht. Als aas gebruiken deze vissers het vlees van dolfijnen, dus deze zijn ook slachtoffer.  JAAN  houdt actief 

toezicht op de handel in haaien en werkt samen met de lokale autoriteiten om dit te reguleren en uiteindelijk te stoppen en werkt 
hierbij samen met andere NGO’s. Zie http://vimeo.com/89590568d. 

Op scholen in dit deel van Lombok werd hierover een bewustzijnscampagne voor kinderen gehouden, waarbij gebruik werd 

gemaakt van een door Animal Friends Jogja ontwikkelde poppenshow. 
 

Beschermde diersoorten. 

JAAN heeft enkele malen opgetreden tegen de handel in beschermde diersoorten, op de markten in Jakarta en Bogor. Dit riskante 
werk gebeurt altijd in samenwerking met de Nationale Politie, die deze dieren in beslag neemt en aan onze zorg toevertrouwt. Dit 

leidde bijv. tot de redding van een orang utan, die in Kalimantan bij onze zusterorganisatie “ASTI wildlife centre” werd 

ondergebracht, vooruitlopend op zijn vrijlating. 
In september bereikte ons het nieuws dat in Atjeh drie Sumatraanse olifanten waren afgeslacht om het ivoor te roven. JAAN 

heeft een klacht ingediend bij het Ministerie van Bosbouw en de provinciale politie om de daders op te sporen en verdere 

stroperij te voorkomen. 
 

Paarden Gili Islands. 

Net zoals JAAN enige jaren geleden aandacht besteedde aan de conditie van de paarden, die in Jakarta toeristenkoetsjes trekken, 
is ook op de Gili Eilanden, bij Lombok, voor trekpaarden een veterinair project gaande. JAAN doet dit in samenwerking met de 

Gili Eco Trust en de koetsiers. Op de eilanden is geen gemotoriseerd verkeer en alle transport gebeurt met koetsen en karren. De 

gezondheidstoestand van de paarden is doorgaans erg slecht, vooral door het zilte water dat zij te drinken krijgen. Ook zijn 
paarden soms te oud en te zwak voor hun taak. Het JAAN-team, met 2 hoefsmeden en 3 dierenartsen heeft 173 paarden 

behandeld en constateerde vooruitgang. Zo doen de meeste koetsiers nu wel de moeite om hun paard zoet water aan te bieden en 
de hoeven beter te verzorgen. Gili Eco Trust en JAAN blijven de koetsiers voorlopig nog begeleiden met tweejaarlijkse 

klinieken. 

 
Huisdieren. 

In juni werden tientallen honden katten en reptielen in bescherming genomen, die door een dierenhandelaar in de steek waren 

gelaten. Al deze dieren kregen veterinaire zorg en knapten zienderogen op. De meeste konden daarna bij nieuwe baasjes worden 
geplaatst. In 2014 heeft JAAN 87 honden gered, de meeste uit ermbarmelijke omstandigheden, 

In mei begon JAAN een campagne tegen de sluikhandel in hondenvlees, waarover tot nu toe weinig bekend was. Een lid van de 

JAAN staf fietste, gesponsord, naar Jogjakarta om deel te nemen aan een demonstratie, georganiseerd door Animal Friends 
Jogja.  

JAAN gaat voort met regelmatige sterilisatiecampagnes om in de volkswijken het aantal zwerfkatten te beperken. Vrijwillige 

dierenartsen vanuit Nederland, via de Stichting Dierennood, komen JAAN hierbij tweejaarlijks helpen. 

In november werd JAAN uitgenodigd om bij te dragen aan een World Rabies Day evenement in Taman Langsat, georganiseerd 

door het stadbestuur van Jakarta. De gouverneur van Jakarta, Ahok Purnama, zei in zijn toespraak: “JAAN is een belangrijke 

organisatie, niet alleen hier in Jakarta, maar ook op nationaal niveau”. 
Jaarlijks organiseert JAAN de zg. Paw Day, waarvoor baasjes met hun huisdieren worden uitgenodigd. Het is uitgegroeid tot een 

belangrijke fondsenwerving en levert ongeveer 2000 dollar op. 

 
Publiciteit. 

In de Indonesische kranten en ook op de nationale televisie wordt regelmatig aandacht besteed aan het werk van JAAN, dankzij 

enige journalisten die met ons sympathiseren. Op 1 november werd Femke den Haas door De Telegraaf uitgeroepen tot 
dierenvriend van de week en wijdde deze krant een kort artikel aan het werk van JAAN. Op 31 december werd Femke den Haas 

geïnterviewd in het BBC2 programma “Tigers about the house” .  Ook werd zij in het najaar auteur bij www.piepvandaag.nl. 

Dat De Telegraaf op 30 oktober een artikel wijdde aan de reddingsactie van vinvissen, vermeldden wij al eerder in dit verslag. 
Zie ook http://www.telegraaf.nl/buitenland/23268350/__Vinvissen_gered_uit_baai__.html . In het NOS jeugdjournaal) werd eind 

September verslag gedaan over de vrijlating van dansaapjes: http://jeugdjournaal.nl/item/707899-werkloze-dansaapjes-terug-

naar-de-natuur.html 
 

 

Personeel, organisatie, middelen. 
De drie oprichtsters van JAAN, Karin Franken, Natalie Stewart en Femke den Haas hebben maandelijks overleg over de 

voortgang en richting van het programma. Daarnaast worden regelmatig stafvergaderingen georganiseerd. Op dit moment heeft 

JAAN 2 dierenartsen en 15 dierenverzorgers in dienst. Daarnaast helpen op oproepbasis 20 vrijwilligers actief mee aan ons werk. 
Fundraising in Indonesië levert op jaarbasis ongeveer US$ 30.000  op. Daarnaast ontvangen wij gerichte financiële steun van 

Earth Island Institute (VS) voor het dolfijnenprogramma en geven vele Indonesiërs steun in natura, bijv. terrein op het eiland 

Kotok en terrein voor bejaarde paarden in West-Java of gratis drukwerk. 
 

 

NEDERLAND. 
 

De Stichting JAAN Nederland dient als steunpunt voor het werk in Indonesië. JAAN-Nederland richt zich uitsluitend op 

fondsenwerving. Al het ingezamelde geld wordt naar JAAN in Jakarta overgemaakt en gebruikt voor het programma. 
Bestuursleden, secretariaat en vrijwilligers worden niet betaald voor hun werk. Op de website vindt u de financiële 

verantwoording over het verslagjaar en gegevens over de samenstelling van het bestuur en andere ANBI-gerelateerde 

onderwerpen. 
 

JAAN benefietfestival 2014. 

http://vimeo.com/89590568d
http://www.piepvandaag.nl/
http://www.telegraaf.nl/buitenland/23268350/__Vinvissen_gered_uit_baai__.html
http://jeugdjournaal.nl/item/707899-werkloze-dansaapjes-terug-naar-de-natuur.html
http://jeugdjournaal.nl/item/707899-werkloze-dansaapjes-terug-naar-de-natuur.html


Op zaterdag 16 werd in Scheveningen voor de eerste maal het “JAAN benefietfestival” gehouden. Bezoekers konden deelnemen 

aan een groot aantal activiteiten, zoals lessen yoga en zelfverdediging, stalletjes met eten, spullenmarktje, kinderspeelvloer, 

consult dierenarts. Dankzij het werk van alle vrijwilligers en de medewerking van cultureel centrum “De Vloek” werd het een 

enorm succes. De opbrengst was € 1586. 

Wereld Oceaan Dag 2014. 
Stephanie Balfoort en Elisa Brongers verzorgden op 8 juni 2014 de JAAN-stand op de in Scheveningen gehouden Wereld 

Oceaan Dag. De dag werd goed bezocht en het JAAN voorlichtingsmateriaal vond gretig bestemming. 

 
Donaties. 

Gulle donaties werden ook ontvangen van Dundyworx Productions die met de Stamina Climbing School een fondsenwerving 

activiteit organiseerde, die € 781 opbracht.  
Bos-Luxembourg ASBL maakte € 5000 aan ons over voor de tijdelijke opvang en de bouw van een verblijf voor de orang utans 

Dodo en Noni. Deze inmiddels volwassen dieren hebben geen kans meer terug te keren naar de natuur en daarom is het van 

belang hen een ruime huisvesting te geven, waarin ze voldoende kunnen bewegen. Hun tijdelijke opvang is noodgedwongen veel 
te krap. Dodo en Noni werden in 2008 gered van een privé eigenaar en worden nu verzorgd door Cikananga Wildlife Center, een 

zusterorganisatie van JAAN. 

De Stichting Dierennood doneerde de opbrengst van een speciale hulpactie: € 3500 ter financiering van onze 
sterilisatiecampagne voor zwerfkatten. 

Stichting Aap maakte in het jaar 2014 in totaal ruim € 13.329 aan ons over voor verzorging en resocialisatie van een deel van de 

dansaapjes. 
De nieuwe JAAN folder werd ontworpen  door Dominique Tomey. Zij heeft daarvoor geen kosten in rekening gebracht. Het 

drukken van deze folders en van enveloppen werd betaald door onze sponsor Aart van der Toorn. 

Het gaat te ver om alle goede donateurs te noemen, die hun verjaardagscadeau aan JAAN bestemden en de vele personen die 
maandelijks of incidenteel onze bankrekening wisten te vinden.  

 

Campagne tegen reizende dolfijnencircussen. 
Ondanks het in 2013 door de Minister van Bosbouw opgelegde verbod op reizende dolfijnenshows, vinden deze shows op Java 

ongestoord plaats. JAAN heeft hiernaar onderzoek gedaan en er een rapport over gepubliceerd. Geoffrey Deckers (oprichter van 
EDEV, Een Dier Een Vriend; gevestigd in Den Haag); tevens bestuurslid van Stichting JAAN Nederland, heeft op 14 november 

dit rapport aangeboden aan de Indonesische Ambassadeur in Den Haag. Het rapport geeft in detail aan waar en op welke schaal 

dolfijnen in Indonesië worden misbruikt en dringt aan op handhaving van het eerder uitgevaardigde verbod. 
 

Bestuur. 

Het Algemeen Bestuur, samen met de kern van de vrijwilligersgroep, vergaderde op 6 april 2014.  Het jaarverslag en de 
financiële verantwoording over 2013 werden goedgekeurd. Verder werden afspraken gemaakt over de nieuwe regels voor de 

ANBI-status.  Het Dagelijks Bestuur regelde de lopende zaken en kwam daarvoor 4 maal bijeen. 

 

 
FINANCIELE VERANTWOORDING 2014   

 

Balans. 

Activa     € Passiva    € 

    

 

ING saldo lopende rekening per 31/12/14 7134,81 Saldo lopende rekening per 01/01/14 2991,40   

ING saldo spaarrekening per 31/12/14    165,90 Saldo spaarrekening per 01/01/14   163,25 

Saldo kas per 31/12/14       00,00        

      Resultaat over 2014 (positief)                4146,06 

     ----------                   ---------- 

     7300,71                   7300,71  

 

Winst- en verliesrekening 

 

Inkomsten     Uitgaven 

Donaties bank                20.202,66 Overgemaakt naar JAAN/Jakarta         12.883,35 

Donaties kas                                    125,47 Kas, kantoorartikelen en porto                  125,47 

Van Stichting Aap                13.329,47 Opvangdansaapjes (Stichting Aap)      13.329,47 

 Medische kosten*                  1.776,24 

      Veterinaire medicijnen e.d.                    928,45 

      Drukwerk folders         120,00 

      Bankkosten(minus rente en provisie)        348,56 

   

      Batig saldo                   4.146,06  

             ------------                -----------  

              33.657,60                   33.657,60 

 

 

 

* Toelichting medische kosten: 

-  zorgverzekering minus declaraties €  1.776,24 


