
   
JAARVERSLAG 2016, STICHTING JAAN NEDERLAND 
 
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. 
Het jaar 2016 is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest. Daarover doen wij 
hieronder verslag: 
 

 
Orang-oetan moeder met jong in gekapt bos 

 
 
CAMPAGNE “GO PALM OIL FREE” 
Wij konden niet langer werkeloos toezien hoe onophoudelijk grote bosoppervlakken van 
Kalimantan en Sumatra door brand werden verwoest en een milieuramp van 
ongekende omvang alsmaar voortgaat. Omdat de illegale aanleg van palmolie- plantages 
de voornaamste achterliggende oorzaak is, zijn wij in 2015 begonnen met de campagne 
“Go Palm Oil Free”, teneinde consumenten bewust te maken en de palmolie 
verwerkende voedselproducenten ertoe te bewegen andere plantaardige oliën te gaan 
gebruiken.  
De consumptie van palmolie, op wereldschaal, schept problemen die qua aard en 
omvang haast niet te bevatten zijn. Maar het is voor ons onverdraaglijk dat de laatste nog 
in vrijheid levende orang-oetans en gibbons hun habitat verliezen en worden gedood. Zo 
laadt onze generatie de schande op zich deze soorten tot uitsterven te brengen. 
Onze campagne “Go Palm Oil Free” wordt zowel in Indonesië als in Nederland 
uitgevoerd, en heeft in de loop van 2016 veel momentum gekregen.  
Deze campagne heeft twee speerpunten: 
Het project “Save Dennis” dat zich richt op jongeren en voorlichting geeft over deze 
natuurramp en de gevolgen ervan voor de dierenpopulaties. De bekende 



TV-persoonlijkheid Dennis Weening was bereid om als ambassadeur van JAAN het 
boegbeeld te zijn van deze campagne. In het voorjaar bracht hij een bezoek aan JAAN in 
Indonesië en ging op excursie naar een orang-oetan opvangproject op Sumatra. Daaraan 
werd kort daarop een TV-uitzending op RTL4 (RTL Boulevard en Carlo’s café) gewijd, 
die ons binnen enkele uren 30 nieuwe donateurs opleverde! 
De Ontwerpers Mark & Maika van One Edge Studio in Den Haag hebben in 2015 gratis 
een “Save Dennis”-logo gemaakt waarmee T-shirts zijn bedrukt, waarvan de verkoop 
ook in 2016 extra inkomsten voor JAAN opleverden.  
Save Dennis is vernoemd naar de baby orang-oetan Dennis die door JAAN in het begin 
van 2015 werd gered van een illegale dierenhandelaar. Baby orang oetan Dennis is 
vernoemd naar Dennis Weening en is symbool geworden (Save Dennis) voor alle 
bedreigde orang oetans. 
 
Op 27 oktober werd Den Haag het fotoboek “Dennis” gepresenteerd. Dit kunstwerk 
van zwart-wit fotografie van Ted van der Hulst, kon in grote oplage worden gedrukt 
dankzij sponsor NV. Balans. Van ieder verkocht exemplaar wordt € 5,- bestemd voor de 
Stichting JAAN. 

 

 
Presentatie van het fotoboek “Dennis”, Periplus, Bali. 

 
De tweede speerpunt is het actief terugdringen van het gebruik van palmolie door de 
voedselverwerkende industrie te stimuleren van deze olie af te stappen en alternatieven te 
zoeken. Bedrijven die dit realiseren, kennen wij het logo “Palm Oil Free” toe. Het 
Haagse restaurant “Veggies on fire” en twee bedrijven in de voedselverwerkende 
industrie, “Vegafit” in Deventer “Maza” in Zaandam, kregen als eersten het logo “Palm 
Oil Free” door ons uitgereikt.  
  
De toegenomen aandacht van de media leidde tot actie op vele fronten. In 2017 
verwachten wij dieper in discussie te gaan, zowel op politkek niveau (politieke partijen, 
kamerleden) als met bijv. het Wereld Natuur Fonds, de Round Table on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Directie Duurzame 
Economische Ontwikkeling).  
Wij zullen blijven onderstrepen dat de verduurzaming van de palmolieketen, zoals door 
de gevestigde organisaties nagestreefd, heel weinig uithaalt voor de bestrijding van 
ontbossing en voor het behoud van habitat. Wij zullen dus actief doorgaan op de 
ingeslagen weg en daarbij zoveel mogelijk de dialoog met alle bij palmolie betrokken 
partijen zoeken.  
Dit campagnewerk pleegt geen aanslag op het geld dat wij voor het werk in Indonesië 
inzamelen, want in Nederland wordt alles op vrijwillige basis uitgevoerd en er worden 



door onze vrijwilligers geen kosten in rekening gebracht. Wel lopen wij gaandeweg tegen 
de grenzen aan van wat van vrijwilligers mag worden verwacht. 
 
 
 
 
INDONESIE 
Dansaapjes. 
Nog steeds vraagt de verzorging van de ex-Topeng Monyet veel zorg en aandacht. U 
kent de voorgeschiedenis: nadat het gemeentebestuur van Jakarta in oktober 2013 had 
besloten om de dansaapjes in de straten van Jakarta te verbieden, werden in de loop van 
enkele maanden 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 en scholingsmogelijkheid. In de 
loop van dit jaar werden twee groepen, in totaal 62 individuen, na quarantaine, medische 
zorg en resocialisatie, vrijgelaten in de ongerepte natuur van het Nationaal Park Ujung 
Kulung. 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!  
Terwijl wij voortgaan om samen met het stadsbestuur van Jakarta deze brute vertoningen 
te beëindigen, heeft nu ook de provincie West-Java een verbod ingesteld teneinde een 
eind te maken aan de mishandeling van dansaapjes. In Bandung zijn wij inmiddels gestart 
met de aanpak van het probleem. Aan JAAN werd gevraagd om dit proces te begeleiden 
en de zorg voor de makaken over te nemen. Het provinciaal bestuur heeft ons een 
terrein aangeboden, waar wij de opvang, quarantaine en resocialisatie kunnen gaan 
uitvoeren.  
 
Stichting Aap heeft ons enorm geholpen met de financiering van dit programma 
gedurende de eerste twee jaren. Die steun werd in de loop van 2016 volgens plan 
afgerond, omdat Stichting Aap geen duurzame financieringsmogelijkheden heeft. De 
voortzetting  van het project zal dus door JAAN met eigen middelen betaald moeten 
worden. Het rehabilitatietraject is kostbaar en omvat huisvesting (kooien), quarantaine en 
medische zorg, voeding en zorgvuldige observatie van individuele voortgang en 
groepsdynamiek. Om te zien hoe deze zorg verloopt zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=lAVrT_NrgFs&feature=youtu.be 
Ook op Facebook JAAN Indonesia vindt u hierover informatie. 
 
Beschermde diersoorten en illegale dierenhandel.. 
In nauwe samenwerking met de National Police Department en met zusterorganisatie 
WCS (Wildlife Conservation Society) zijn wij ook in 2016 weer heel actief geweest in het 
bestrijden van illegale dierenhandel. De criminelen die hiermee grof geld verdienen, 
handelen dikwijls ook in beschermde diersoorten. Dit jaar waren wij intens betrokken bij 
9 inbeslagnames waarbij 13 handelaren werden gearresteerd, bijna 100 dieren van 33 
verschillende soorten (waaronder primaten en beren) werden meegenomen.  
In februari werden, na een melding van JAAN, in Yogjakarta een ambtenaar van het 
Ministerie van Bosbouw en een dierenhandelaar gearresteerd. Bij hen werd een sun bear, 
een Javaanse leaf monkey en tientallen bijzondere vogels aangetroffen. Na inbeslagname 

https://www.youtube.com/watch?v=lAVrT_NrgFs&feature=youtu.be


hebben wij ons, op verzoek van de Nationale Politie, ontfermd over deze dieren en de 
vrijlating geregeld. 
Op Bali vindt nog steeds illegale handel plaats in langstaart makaken, die aan toeristen als 
huisdier worden verkocht. Deze dieren, die dikwijls uit medelijden worden gekocht, 
worden in bijna alle gevallen op de luchthaven onderschept en in beslag genomen. Aan 
JAAN is verzocht te helpen met de oplossing van dit probleem, met als eindbestemming 
de vrijlating van deze dieren op een geschikte plek. Ook hier moet, door onze dierenarts, 
allereerst medische zorg worden gegeven.  
 

 
Vastgebonden makaak, verslaafd aan sigaretten 

 
 
JAAN gaf assistentie bij het regelen van transport van een drietal orang-oetans van 
Thailand naar het opvangcentrum SOCP op Sumatra. Thailand blijft nalatig door niet op 
te treden tegen het misbruik van orang-oetans in circusshows en fotosessies voor 
toeristen.  
  
Brahmaanse wouw, roofvogels. 
De opvang en verzorging van deze kleine visarenden is een uniek project, dat 9 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 130 van deze beschermde vogels opgevangen en 
heropgevoed, nadat zij in beslag waren genomen of door hun eigenaars waren verstoten. 
Hiervan werden er 73 vrijgelaten en de meeste daarvan hebben het normale leven weer 
opgepakt, inclusief paarvorming en nestelen. Van de resterende vogels zal ongeveer de 
helft nooit naar de vrije natuur kunnen terugkeren, omdat zij door hun eigenaren blijvend 
verminkt werden. 
De uitvoering van dit project gebeurt in nauwe samenwerking met het Ministerie van 
Bosbouw, zeker als het gaat om geschikte plaatsen voor het vrijlaten van de 
gerehabiliteerde vogels. 
 

    President 
Joko Widodo  laat 
brahmaanse  wouw vrij. 

 
Op 14 april bezocht de 
President van de 
Republiek Indonesië,  H.E. 
Joko Widodo, in 
gezelschap van de  Minister 



van Bosbouw, dit project. Hij hield bij deze gelegenheid een prima speech over het 
belang van natuur- en dierenbescherming en was aanwezig bij de vrijlating van drie 
roofvogels. Ook werd een marmeren gedenksteen onthuld.  
 
 
Zeezoogdieren. 
Twee bedrijven in Indonesië exploiteren nog steeds een rondreizend circus met 
dolfijnen. Het laatste ter wereld. Dolfijnen worden rondgevlogen per vliegtuig en 
vervoerd met vrachtwagens door het hele land. Ook in het Melka Hotel op Bali en in het 
Bidadari Resort worden dolfijnen afschuwelijk behandeld. Het is verheugend om vast te 
stellen dat het Indonesische publiek en lokale NGO’s zich nu tegen dit misbruik van 
dolfijnen keren.  
 

 
Circusdolfijn op transport in kist met natte doeken 

 
We leggen ons vooral toe op voorlichting over deze misbruiken Met name de vissers in 
de regio’s waar men zich met dolfijnen bezighoudt,  proberen wij bewust te maken van 
het belang van het beschermen van de zeezoogdieren, Ondanks talloze malen te zijn 
bedreigd gaat JAAN voort met de campagne tegen het rondreizende circus met dolfijnen. 
 
In mei werd JAAN gewaarschuwd nadat nabij Probolinggo een groot aantal grienden was 
gestrand. De grienden vormen een geslacht uit de familie der dolfijnen. Tot dit geslacht 
behoren twee soorten, de gewone griend en de kleinere Indische griend, en ze behoren 
tot de grootste soorten dolfijnen. Samen met de natuurbeschermingsorganisaties Ajier en 
Amank hebben wij twintig grienden weten te redden. Voor tien van deze dieren kwam de 
hulp te laat. 
 
Zeeschildpadden. 
Wij werden door toeristen getipt dat op Lembata Island (bij Flores) zeeschildpadden 
totaal onbeschermd zijn en worden afgeslacht voor hun vlees en schild. Wij begonnen 
een programma om hieraan een einde te maken: een fulltime team verzorgt, samen met 
Animal Friends Jogja, lessen op scholen, toezicht op stranden, beschermen van eieren. 
Overleg met de Gouverneur leidde tot een verbod op het doden van schildpadden en het 
consumeren van schildpad-eieren. Afgesproken werd dat JAAN toeristen die dit gebied 
willen bezoeken, zal assisteren, omdat dit de plaatselijke economie zal stimuleren. 
 



 
Team van JAAN, archipel Pulau Seribu. 

 
In de archipel Pulau Seribu. (Duizend eilanden archipel) zijn enige stranden nu reservaat 
voor de hawkbill turtle (karetschildpad) en JAAN ziet erop toe dat deze 
dieren zich daar ongestoord kunnen voortplanten, onder meer door de eieren te 
beschermen tegen roofdieren en door mensen op afstand te houden. 
 
Overige projecten en activiteiten. 
- Koraalrif. 
Op kleine schaal, maar wel met hoopgevend resultaat, proberen wij het koraalrif rondom 
Kotok te beschermen en te herstellen.  
- Plastic vervuiling. 
Voorts heeft JAAN op de dichtbevolkte eilanden Pulau Panggang en Pulau Pramuka een 
project opgericht voor de recycling van afvalplastic. Dit project wordt door vrouwen 
uitgevoerd en staat al enige jaren op eigen benen. 
 
Voorlichting en scholing. 
De Gouverneur van Jakarta Ahok Basuki en JAAN tekenden in februari een akkoord 
over het starten van een grootschalig voorlichtingsprogramma over verantwoord 
huisdieren houden, gericht op het hele bevolking van de Metropool Jakarta. 
De lesprogramma’s op -meest lagere- scholen in West-Java vindt intussen gewoon 
voortgang. 
Naast het voorlichtingsprogramma voor vissers, geven wij ook les aan schoolklassen in 
Pulau Seribu, West Java en Flores over het belang van natuurbeheer en –bescherming. 
Op Lembata Island gebeurde dit op alle scholen met een speciaal ontwikkeld 
poppenspel. Ter ondersteuning hiervan werd speciaal voor kinderen een boekje 
gepubliceerd (“Dolphin Warrior”, te bestellen via info@jakartaanimalaid.com voor € 5,-).  
Op uitnodiging van de Directeur van de Jeugdgevangenis van Tangeran hebben wij de 
gedetineerden les gegeven over het belang van natuurbeheer en –bescherming. 
 
Trekpaarden 
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. Gili Eco Trust en JAAN besloten de koetsiers 
te blijven begeleiden met tweejaarlijkse klinieken.  
 
Huisdieren. 

mailto:info@jakartaanimalaid.com


In 2015 heeft JAAN bijna 100 honden gered, de meeste uit erbarmelijke 
omstandigheden. Ieder dier heeft zijn eigen horror story. Op de Facebookpagina van 
JAAN en op Instagram vindt u hierover meer bijzonderheden. Als voorbeeld het hondje 
Fin, die door zijn bazen was achtergelaten bij een verhuizing. Fin heeft wekenlang, aan 
zijn lot overgelaten, voor de drempel van het huis gewaakt en geslapen, in afwachting van 
hun terugkomst. Na een tip, heeft JAAN zich over hem ontfermd en adoptie geregeld. 
Wekelijks ontfermen we ons wel over meerdere ernstig verwaarloosde, verhongerde en 
verwonde dieren. Na een wasbeurt, medische behandeling en vaccinatie zoeken wij een 
blijvend onderdak bij een goed baasje. Om steun voor dit werk te vinden organiseert 
JAAN jaarlijks de “Paw day”, waarop hondeneigenaren met hun dieren worden 
uitgenodigd. Ook veel honden die ooit bij JAAN werden opgelapt zien wij dan weer 
terug, samen met hun nieuwe eigenaren. “Paw Day” is voor ons ook een belangrijk 
evenement om fondsen te werven en voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
Maar het belangrijkste wapenfeit voor de betere behandeling van huisdieren was dit jaar 
het akkoord met Gouverneur Ahok Purnama van Greater Jakarta, voor de uitvoering van 
sterilisatieprogramma’s en massale voorlichting op scholen en in volkswijken. Het 
gouvernement van Greater Jakarta zal ons voor dit werk jaarlijks gaan subsidiëren. 
JAAN gaat voort met regelmatige sterilisatiecampagnes om in de volkswijken het aantal 
zwerfkatten te beperken. In 2016 hebben wij 759 katten en 115 honden gesteriliseerd. 
Vrijwillige dierenartsen vanuit Nederland, via de Stichting Dierennood, komen JAAN 
hierbij tweejaarlijks helpen.  
 
Dogs are not food. 
Een andere smerige handel, zij het ook dat het daarbij niet om beschermde diersoorten 
gaat, is die in hondenvlees. JAAN heeft een rapport hierover geschreven en aangeboden 
aan enige overheidsdiensten, in de hoop dat deze een eind zullen maken aan deze wrede 
praktijken en ermee samenhangende gezondheidsrisico’s. In mei 2015 organiseerde 
JAAN een nationale bijeenkomst over dit onderwerp, in samenwerking met Animal 
Friends Jogja. 
Hieraan namen ook overheidsdiensten deel vanuit heel Indonesië. Via Facebook kunt u 
informatie krijgen over onze campagne “Dogs are not food”.  
 
 

 
Hondentransport achter op motor. 

 



 
Publiciteit in Indonesie. 
In Indonesië werd JAAN uitgenodigd voor het Tv-programma “Kopi Bersama Kapolda” 
(Coffee with the head of police) met illegale dierenhandel als onderwerp . 
Zie voor de overige belangrijke perspublicaties en TV-presentaties in Indonesië bijlage 3 
hieronder.  
 
Personeel, organisatie, middelen. 
Het algemeen bestuur van de Perkumpulan Jaringan Bantuan Satwa (Jakarta Animal Aid 
Network) heeft in 2016 twee maal overleg gevoerd. Het dagelijks bestuur kwam 
maandelijks bijeen om over de voortgang van het programma te praten. Daarnaast 
worden regelmatig stafvergaderingen georganiseerd. 
Op dit moment heeft JAAN 2 dierenartsen en 15 dierenverzorgers in dienst. Daarnaast 
helpen, in de regio Jakarta, op oproepbasis 20 vrijwilligers actief mee aan ons werk. I het 
hele Indonesische territorium hebben wij bijna de steun van ongeveer 120 vrijwilligers, 
die op velerlei wijze hun bijdrage leveren.  
 
Financiën JAAN/Indonesië. (gegevens nog niet ontvangen) 
Voor het financieel verslag van JAAN Indonesië over 2016 zie bijlage 1. 
Fundraising in Indonesië leverde in 20165 ongeveer US$               op. Daarnaast 
ontvingen 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 
 
ERKENNING ALS ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI). 
Vrijwel direct na onze oprichting in 2004 konden wij voldoen aan de toenmalige eisen 
voor toekenning van de ANBI-status en werd deze ook aan ons toegekend. In het 
voorjaar van 2016 werden wij er echter door de belastingdienst op gewezen dat wij op 
een aantal punten in gebreke waren. Het betrof enkele eenvoudig op te lossen zaken van 
administratieve en statutaire aard, die snel waren gecorrigeerd. Een essentieel kritiekpunt 
was echter dat om te kunnen functioneren als steunpunt voor JAAN/ Indonesië, ook 
deze zou moeten voldoen aan de eisen voor het ANBI-schap. Nadat midden november 
het dossier over JAAN/Indonesië aan de belastingdienst was gepresenteerd, volgde kort 
voor het einde van het jaar de bevestiging dat de Perkumpulan Jaringan Bantuan Satwa 
(Jakarta Animal Aid Network) als ANBI was erkend en dat de Stichting JAAN 
Nederland zijn ANBI-status zou behouden. 
 



 
 
TEGENGAAN VAN MISBRUIK DOLFIJNEN 
In Indonesië is een ware amusementsindustrie ontstaan, waarin dolfijnen worden 
misbruikt. JAAN voert hiertegen actie, hetgeen ons door de belanghebbenden niet in 
dank wordt afgenomen. Soms leidt dat tot gespannen en zelfs gevaarlijke situaties, bijv. 
door bedreiging en intimidatie. Gelukkig staan wij niet alleen. Ook andere Indonesische 
organisaties gaan zich op dit gebied steeds actiever opstellen. Heel belangrijk is de steun 
die wij krijgen van Ric O’Barry’s Dolphin Project, gevestigd in de Verenigde Staten. Van 
28 mei tot 8 juni bezocht Ric O’Barry Nederland en werd door JAAN begeleid bij 
bezoeken aan SOS Dolfijn in Nijkerk en het Dolfinarium in Harderwijk, het Ministerie 
van Economische Zaken (Directie Europees Landbouw en Visserijbeleid), een interview 
bij RTL Late Night en een ontmoeting met Kamerleden i.v.m. World Oceans Day.  
 
Hieronder (bijlage 2) vindt u de financiële verantwoording over het verslagjaar. Deze 
informatie staat ook op de website, samen met andere gegevens over met ANBI 
gerelateerde onderwerpen. 
 
Donaties, sponsors en andere vormen van steun. 
Wij zijn erkentelijkheid verschuldigd aan al die personen, instanties, bedrijven en groepen 
die ons dit jaar, op welke wijze ook, hebben gesteund:  
      -     Allereerst onze trouwe donateurs, zij vormen het fundament van onze stichting. 

- Stichting Aap voor de financiële steun die zij enige jaren hebben willen geven aan 
het dansaapjesproject. Deze steun is nu formeel afgerond, maar wij rekenen erop 
in de toekomst, als dat nodig is, weer bij Stichting Aap te mogen aankloppen. 

- Stichting Een Dier een Vriend (EDEV), Den Haag; voor de broederlijke 
samenwerking. 

- Hans Baaij Productions, die gedurende enkele jaren geheel belangeloos onze 
website heeft opgezet en verzorgd. 

- Balans B.V. financierde het boek Dennis; zorgde voor een paginagrote 
advertentie in dagblad De Telegraaf en verstrekte ons een gulle donatie.   

- Bos-Luxembourg heeft ons met € 8000 in staat gesteld het project voor 
zeeschildpadden op Lembata Island op poten te zetten.  

- Dennis Weening voor zijn rol als ambassadeur van onze stichting en zijn 
TV-optredens, waarin hij de problematiek van palmolie ter sprake bracht. 

- Akam Netherlands B.V. voor financiële steun. 



- A. Duijndam voor financiële steun. 
- Dick den Haas voor de actie verkoop verhalenbundel “Maatjesgeest”. 
- Stéphanie Balfoort voor de actie verkoop T-shirts “Save Dennis” en de actie 

“Yoga for JAAN”. 
- Stichting One to Share voor financiële steun voor het dansaapjesproject. 
- Ric O’Barry Dolphin Project voor financiële steun. 
- Nederlandse Ambassade, Jakarta voor gebruik Erasmushuis en getoonde 

belangstelling. 
- Wendy Bosma; voor haar enthousiasme en financiële seun. 
- Restaurant Veggies on Fire (Beeklaan, Den Haag) voor spontane actie “Monkey 

Pie”. 
- Toko Toet (Beeklaan, Den Haag) voor hulp bij publiciteit. 
- Aart en Frieda van der Toorn omdat zij altijd bereid zijn om bij te springen. 
-  

Wij bedanken al deze goede gevers, zonder wiens hulp het werk in Indonesië niet op de 
huidige schaal mogelijk zou zijn, want de inkomsten in Indonesië zijn nog niet toereikend 
om alles wat aangepakt zou moeten worden, te kunnen bekostigen. 
Tot slot bedankt het bestuur van de Stichting JAAN Nederland al die actieve mensen die 
zich op vrijwillige en kosteloze basis inzetten voor de vele taken die hier in Nederland 
uitgevoerd moeten worden, met name voor de financiële administratie en voor de 
campagne “Go Palm Oil Free” en de actie “Save Dennis” die daarvan deel 
uitmaakt.  
 
Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur, samen met de kern van de vrijwilligersgroep, vergaderde op 23 
januari, 19 april en op 12 september 2016. 
Het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2015 werden goedgekeurd. Verder 
werden afspraken gemaakt over de ANBI-procedure en de opzet van de campagne “Go 
Palm Oil Free”. De werkgroep die deze campagne coördineert had zeer regelmatig 
overleg. Het Dagelijks Bestuur kwam 4x bijeen voor het regelen van de lopende zaken. 
 
Publiciteit in Nederland 
In Nederland plaatste de Veronica Gids van 14 mei een uitgebreid artikel over JAAN. 
Op 1 mei vergezelde JAAN de Amerikaanse dolfijnen-activist Ric O’Barry naar een 
uitzending van RTL Late Night, waar over het trieste lot van dolfijnen in Dolfinaria werd 
gesproken. 
Op 26 november prijkte in De Telegraaf een paginagrote advertentie  met een oproep 
om de Actie Save Dennis te ondersteunen. 
 
Boeken- en T-shirtacties. 
Het prachtige fotoboek “Dennis” is nog verkrijgbaar voor € 27,50 (inclusief portokosten) 
via de website www.savedennis.nl. Met het kopen van dit boek ondersteunt u de Jungle 
School, waar gevangen orang-oetans worden gerehabiliteerd voor een vrij leven in de 
natuur.  
 
De opgewekte en boeiende verhalenbundel “Maatjesgeest”, geschreven door Dick den 
Haas, is voor € 24,00 (inclusief portokosten) te bestellen bij 
secretariaat@stichting-jaan.nl. Van ieder verkocht boek wordt € 5,- afgedragen aan de 

http://www.savedennis.nl/
mailto:secretariaat@stichting-jaan.nl


stichting. 
 
De T-shirts met het Save Dennis logo zijn voor € 15  (excusief verzendingskortsten) nog 
in verschillende kleuren en maten te bestellen via 
http://www.stichting-jaan.nl/pages/homepage/orangutan-save-dennis-boek-en-t-shirt.p
hp 
 
 
Volg ons op: 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/jakartaanimalaidNL/  en 
JakartaAnimalAidNetwork 
 
INTERNET: www.stichting-jaan.nl *  en   www.jakartaanimalaid.com 
*) deze Nederlandse website is momenteel in revisie. 
 
INSTAGRAM: Jakartaanimalaidnetwork 
 
TWITTER: jaan Indonesia 
 
YOUTUBE: Jakarta Animal Aid Network 
 
 
 
BIJLAGEN. 

1. Financieel overzicht JAAN/Indonesië 2016 (was dd. verspreiding van dit 
jaarverslag nog niet beschikbaar.) 

2. Financiële verantwoording Stichting JAAN Nederland 2016 
3. Overzicht perspublicaties in Indonesië. 

 
 
 
 
 
BIJLAGE 1.  

JAAN FINANCIAL REPORT 2016 
PROGRAM JAAN 

 
INCOME (Rupiah Indonesia) 2016  
 
Stichting JAAN Nederland 508.859.000  
Individual donations 765.124.556 
Jakarta International School   99.250.000 
Fans for Nature 3.V   74.430.000 
Orangutan outreach   39.092.215 
Fondation Brigitte Bardot 230.045.952 
John Charles Innes          1.000.000.000 
Full Circle Foundation 507.474.990 

https://www.facebook.com/jakartaanimalaidNL/
http://www.stichting-jaan.nl/
http://www.jakartaanimalaid.com/
http://www.stichting-jaan.nl/pages/homepage/orangutan-save-dennis-boek-en-t-shirt.php
http://www.stichting-jaan.nl/pages/homepage/orangutan-save-dennis-boek-en-t-shirt.php


Miss Lola Dogmeat Investigation 120.481.250 
Pertamina 270.508.750 
Ministry of Foreign Affairs   56.737.589 
Bank interest                 1.496.210 

       -------------------  
Total income                      3.673.500.512  
 
EXPENSES 
 
JAAN general 643.987.869 
Wildlife general 411.267.528  
Pulau 473.620.485  
Topeng Monyet 638.984.855  
Topeng Monyet Bandung 224.056.724 
Dolphin   77.739.123 
Orangutan   58.772.533 
Investigasi     2.000.000 
Rescue   28.200.000 
Dog meat 112.487.070 
Bank charges     3.519.863 

--------------------  
Total expenses 2.674.636.050 
 
Net increase (decrease) in assets   998.864.462  
 
 
Opening balance 2016   293.164.713,30 
Bank BCA  47.474.057 
Bank Mandiri             245.690.656 
 
Closure balance 2016  1.292.029.175,26 
Bank BCA   14.783.904 
Bank Mandiri             258.317.726 
Bank deposit          1.000.000.000 
Cash/advance project               18.927.546  
 
BIJLAGE 2. 
FINANCIELE VERANTWOORDING STICHTING JAAN NEDERLAND 2016  
 
Balans. 
Activa € Passiva €

 
 
ING saldo lopende rekening per 31/12/16 1360,31 Saldo lopende rekening per 01/01/16 2774,74   
ING saldo spaarrekening per 31/12/16 3669,29 Saldo spaarrekening per 01/01/16   167,88 
Saldo kas per 31/12/15     00,00   

Resultaat bank per 31/12/16 (batig) 2086,98
  
----------                ---------- 
5029,60                5029,60  

 
 
Winst- en verliesrekening 



 
Inkomsten Uitgaven 
 
Donaties bank (lopende rekening)                      44.028,62    Overgemaakt naar JAAN/Jakarta          35.113,45  

Diversen   3.416,59 
Medische kosten                                   2.296,09 
Veterinaire medicijnen incl.verzending       642,73
Bankkosten (minus ontvangen rente)           472,78
Saldo (batig)    2.086,98

 
 

 
           ------------   ----------- 
            44.028,62 44.028,62

  
.  
 
 
TOELICHTING BALANS 
Een bedrag van € 3500,- werd overgemaakt van de lopende- naar de spaarrekening, om als kleine buffer te dienen. 
 
TOELICHTING INKOMSTEN  
- Stichting Aap rondde zijn steun aan het dansaapjesproject af met een bedrag van € 3165,40. Het project wordt 
door JAAN voortgezet met fondsen uit andere bron. 
- De toegenomen publiciteit rondom de actie “Go Palm Oil Free” en m.n. de TV presentaties van Dennis Weening 
leidden tot groei van ons donateurenbestand.  
- Door vnl. buitenlandse donateurs wordt veelal gebruik gemaakt van Paypal. Dit bracht dit jaar  € 10.347 op. 
 
TOELICHTING UITGAVEN 
 De post diversen bevat vnl. de kosten van GPS apparatuur en chips om dieren die na rehabilitatie weer in het wild 
worden uitgezet (dansapen, roofvogels etc) te kunnen traceren. Daarnaast waren er uitgaven voor registratie bij de 
Kansspelautoriteit (met het oog op de puzzelactie De Telegraaf die vanaf februari 2017 zal lopen). Een bedrag van 
€ 3500 werd overgemaakt naar de spaarrekening, om een kleine buffer te hebben, en verschijnt dus niet in de 
winst- en verliesrekening. 

 
 
BIJLAGE 3. Een selectie van perspublicaties in Indonesië. 
 
http://www.mongabay.co.id/2015/07/31/gerebek-toko-barang-antik-di-bandun
g-temukan-puluhan-souvenir-satwa-dilindungi/ 
 
http://www.mongabay.co.id/2016/11/02/puluhan-satwa-dilindungi-dimusnahka
n-ada-apa/ 
 
http://www.mongabay.co.id/2016/01/15/gerebek-tiga-rumah-di-jakarta-klhk-sit
a-ratusan-organ-satwa-dilindungi/ 
 
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160412_majalah_elang_bond
ol 
 
https://beritagar.id/artikel/berita/senapan-angin-meneror-orangutan 
 
https://tirto.id/menyejahterakan-satwa-ala-jakarta-animal-aid-network-bta3 
 
reportage televisie: https://www.youtube.com/watch?v=TfJ-IusUSnQ 
 
https://nexusnewsfeed.com/article/climate-ecology/rescue-team-in-sumatra-co
nfiscates-another-orangutan-kept-as-a-pet/ 

http://www.mongabay.co.id/2015/07/31/gerebek-toko-barang-antik-di-bandung-temukan-puluhan-souvenir-satwa-dilindungi/
https://tirto.id/menyejahterakan-satwa-ala-jakarta-animal-aid-network-bta3
https://nexusnewsfeed.com/article/climate-ecology/rescue-team-in-sumatra-confiscates-another-orangutan-kept-as-a-pet/
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http://www.mongabay.co.id/2016/11/02/puluhan-satwa-dilindungi-dimusnahkan-ada-apa/
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http://www.mongabay.co.id/2015/07/31/gerebek-toko-barang-antik-di-bandung-temukan-puluhan-souvenir-satwa-dilindungi/
http://www.mongabay.co.id/2016/01/15/gerebek-tiga-rumah-di-jakarta-klhk-sita-ratusan-organ-satwa-dilindungi/
http://www.mongabay.co.id/2016/01/15/gerebek-tiga-rumah-di-jakarta-klhk-sita-ratusan-organ-satwa-dilindungi/
http://www.mongabay.co.id/2016/11/02/puluhan-satwa-dilindungi-dimusnahkan-ada-apa/
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160412_majalah_elang_bondol
https://beritagar.id/artikel/berita/senapan-angin-meneror-orangutan


 
https://www.youtube.com/watch?v=_a_dy5zS6-M 
 
http://www.stuff.co.nz/world/asia/87429641/Dolphins-made-to-jump-through-r
ings-of-fire-at-Indonesian-circus 
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