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Voorwoord 

De Stichting JAAN Nederland is het steunpunt van het Jakarta Animal Aid Network 

(JAAN) in Indonesië. Deze werd in 2008 opgericht en bestaat nu dus 10 jaar!

                    

Al het werk gebeurt in Indonesië, behalve de Campagne "Go Palm Oil Free", waarvan
het zwaartepunt in Nederland ligt. JAAN is in Indonesië uitgegroeid tot een nationaal 
platform voor dierenwelzijn en dierenrechten, redding, rehabilitatie van dieren en als 
adviseur van dierenbescherming kwesties. We hebben programma's door heel 
Indonesië en wij doen al het mogelijke om dieren in nood te hulp te komen.
Dit jaar waren onze mensen behalve in Jakarta, ook in Sulawesi, Bali, Sumatra en 
Flores actief om dieren te helpen en onderzoeken uit te voeren, dankzij de hulp van 
onze supporters en vrijwilligers.

 JAAN heeft 22 fulltime teamleden. 
 JAAN werkt nu op zes vaste locaties:

- Jakarta: honden opvang- en herhuisvestingscentrum, kliniek en 
informatiecentrum

- Duizend Eilanden: roofvogels rehabilitatiecentrum
- Cikole, Bandung: Dansaapjes opvang- en rehabilitatiecentrum 
- Karimun Jawa: Dolfijnen rehabilitatiecentrum en onderwijscentrum
- Bali: Campagne tegen vermaaksindustrie dolfijnen; campagne tegen 

hondenvlees
- Flores: Zeeschildpad en zeeleven beschermingsprogramma 



Dit jaarverslag is een overzicht van onze activiteiten gedurende 2017. Mocht u meer 
informatie wensen over deze programma’s, neem dan s.v.p. rechtstreeks contact met 
ons op: info@jakartaanimalaid.com

Indonesië

Samenwerking en ondersteuning
Gedurende geheel 2017 werkten wij in nauwe samenwerking met de volgende 
reddings- en rehabilitatiecentra, organisaties, overheidsinstelling en bedrijven: 

- Indonesian Rescue Center Network, includes PPS Tegal Alur, PPS 
Cikananga, Tasikoki, PPS Jogja

- Javan Lutung Center, BOS, SOCP, COP
- Kalaweit Gibbon rehabilitation center
- Animal Friends Jogja
- Gempita Lembata
- Orangutan Foundation International (OFI)
- Rumah Sakit Hewan Cikole / Veterinary Hospital Cikole

Animal Clinic Jakarta
- National Forestry Department
- Thousand Islands marine Park Authorities
- Karimun Jawa Marine Park Authorities
- BKSDA Jakarta / Jakarta Forestry Department
- Mabes Polri / National Police Department
- Witteveen en Bos
- Bluebird Company 

Internationaal: 
- Ric O’Barry’s Dolphin Project
- Fondation Brigitte Bardot
- Stichting "Een DIER Een VRIEND"
- Stichting JAAN Nederland
- Change for Animals Foundation
- Animals Asia 
- Fans for Nature
- Orangutan Hilfe Luxembourg
- IFAW

Dit jaar kregen wij ondersteuning om een nieuw centrum voor geredde honden op te 
zetten, in een groene en rustige omgeving net buiten Jakarta (Sindus). Alle honden 
hebben wij ge- herhuisvest en de 3 katten ondergebracht in ons nieuwe centrum dat in
november 2017 gereedkwam. We hebben onze vorige huisvesting in Cijantung, 
Jakarta verlaten. De donatie van een ambulance van de Fondation Brigitte Bardot, 
heeft het voor JAAN mogelijk gemaakt meer mobiel te zijn en dieren onder betere 
condities te transporteren. Een lieve privésponsor heeft voor JAAN in Zuid Sumatra 
land gekocht in de omgeving van de haven, om daar een opvangcentrum te bouwen. 
Een strategische locatie van waaruit wij de quarantaine autoriteiten meer effectief 
zullen kunnen helpen om de handel in wildlife een halt toe te roepen. Het centrum zal 
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tijdelijk voor alle in beslaggenomen dieren zorgen en ze daarna herhuisvesten en 
vrijlaten in hun eigen habitat. 

Dansaapjes
Het dansaapjes opvangcentrum in Jakarta sloot zijn deuren in oktober 2016 waarna 
wij de vestiging hebben verlaten. Hier hebben wij in Jakarta vanaf 2013 t/m 2015 
meer dan 100 dans aapjes gerehabiliteerd. De laatste groep van de ‘Jakarta 
Dansaapjes’, 26 stuks, geleid door Alfa mannetjes ‘Johnny en Pepsi’, zijn vrijgelaten 
in oktober/november 2016. In 2017 zijn we gestart met inbeslagnames in het gebied 
van Bandung, provincie West Java. Het provinciale bestuur heeft ook hier het vertoon 
van dansaapjes verboden. 

Wij zorgen nu voor de volgende geredde dansaapjes in ons centrum:
No Datum Naam Sex Species 
1 2016 Angga/ino Jantan M.fascicularis
2 2016 Fatir/Jono Jantan M.fascicularis
3 2016 Alfo Jantan M.fascicularis 
4 2016 Frodo Jantan M.fascicularis 
5 2016 Elmo Betina M.fascicularis 
6 2016 Dodo Jantan M.fascicularis 
7 2016 Bobo Jantan M.fascicularis 
8 2016 Gio Jantan M.fascicularis 
9 2016 Coco Jantan M.fascicularis 
10 2016 Hugo Jantan M.fascicularis 

11 1 Januari 2017 Kairo Jantan M.fascicularis 
12 4 Februari 2017 Leo Jantan M.fascicularis
13 7 Februari 2017 Momo Betina M.fascicularis
14 8 Februari 2017 Nemo Betina M.fascicularis
15 11 Mei 2017 Sprite Jantan M.fascicularis
16 11 Mei 2017 Lio Jantan M.fascicularis
17 11 Mei 2017 Vio Jantan M.fascicularis
18 11 Mei 2017 Rio Jantan M.fascicularis
19 11 Mei 2017 Nonni Betina M.fascicularis
20  20 Mei 2017 Louise Betina M.fascicularis
21 20 Mei 2017 Entje Betina M.fascicularis
22 20 Mei 2017 Poppi Betina M.fascicularis
23 20 Mei 2017 Mince Betina M.fascicularis
24 20 Mei 2017 Surti Betina M.fascicularis
25 20 Mei  2017 Oscar Jantan M.fascicularis
26 20 Mei 2017 Mario Jantan M.fascicularis
27 6 Juii 2017 Thiamo Betina M.fascicularis
28 15 Augustus 2017

(Geb.datum) 
geboren in 
Rehab.center

Cinta 
(Thiamo 
baby)

Jantan M.fascicularis

29 18 Augustus 2017 Romeo Jantan M.fascicularis
30 18 Augustus 2017 QiuoQiuo Betina M.fascicularis
31 18 Augustus 2017 Sastro Betina M.fascicularis



32 18 Augustus 2017 Ufo Betina M.fascicularis
33 18 Augustus 2017 Ozo Jantan M.fascicularis
34 ????   2017 Damkar Jantan M.fascicularis
35 20 Mei 2017 Maya Betina M.fascicularis
36 30 Augustus 2017 Elsa Betina M.fascicularis 

Albino
37 30 Augustus 2017 Anna Betina M.fascicularis

Albino
38 10 Juni 2017 Limo Betina M.fascicularis
39 14 September 

2017
Hipo Betina M.fascicularis

40 2 Oktober 2017 Vino Jantan M.fascicularis
41 12 November 

2017
Woro Betina M.fascicularis

42 4 December 2017 Xenio Betina M.fascicularis
43 4 December 2017 Yoko Betina M.fascicularis
44 4 December 2017 Zoro Jantan M.fascicularis
45 14 Mei 2017 Firman Jantan M.fascicularis
46 4 December 2017 Hans Jantan M.fascicularis

47 4 December 2017 Gretel Betina M.fascicularis
48 18 December 

2017
Archi Jantan M.fascicularis

Een herplaatsing en vrijlating van de eerste groep dansaapjes vanuit Bandung en 
omstreken, is gepland voor eind januari 2018.

Faciliteiten
De volgende faciliteiten zijn gebouwd bij het dansaapjes centrum:
8 Isolatie/quarantaine kooien
3 Socialisatie kooien
15 Aaneengesloten kooien
3 Stallen behuizing

Huisdieren
Het aantal katten in Indonesië, met name Jakarta, is bijna net zo hoog als de 
menselijke populatie. We willen proberen de toekomstige kattenpopulatie op een 
humane wijze te minimaliseren, zo dat gevallen van ‘ongewenste’katjes en wreedheid 
behandeling van katten worden verminderd. Daarom zijn onze ‘Katten Sterilisatie 
Programma’s’ heel belangrijk. JAAN heeft geen faciliteiten om voor langere tijd 
katten te verzorgen, maar JAAN biedt wel onkostenvrij sterilisatie en behandeling aan
voor zwerfkatten. In 2017 ontvingen wij een toename van meldingen over zwerfkatten
die zich ophouden bij appartementen, huis- en kantoorgebouwen. Na klachten van 
bewoners, zijn beheerders van vele woningen/kantoren gestart met het vangen en het 
afmaken van zwerfkatten. Soms wordt de hulp van de lokale autoriteiten ingeroepen. 
Andere keren doen de bewoners het zelf. Waar de dieren gedumpt worden is niet 
bekend. Het is een groeiende zorg en wij hebben getracht de beheerders van woningen
uit te leggen dat een gezonde populatie van gesteriliseerde katten, andere mogelijke 



zieke katten buitensluit en het rattenprobleem onder controle houdt. Beheerders 
blijken hierin niet geïnteresseerd te zijn, maar blijven doorgaan met het afmaken van 
zwerfkatten, wat geen oplossing is voor de zwerfkatten populatie.

Rehabilitatie van roofvogels
Nieuwe opgenomen vogels: 9
Gestorven: 1
Het roofvogel centrum op Pulau Kotok zorgt nu voor:
29 Brahmini kites (Brahmaanse wouwen)
11 White Bellied Sea Eagles
1 Grey headed fish eagle

Inbeslagname wildlife
JAAN werkt nauw samen met de Nationale Politiediensten. Vanaf  2014 werd een 
gezamenlijke eenheid opgezet voor het bestrijden van illegale praktijken op het 
gebied van dieren in het wild. In de loop van 2017 heeft JAAN actief de aanzet 
gegeven en deelgenomen aan 13 grote inbeslagnames van beschermde diersoorten als 
primaten, tijgers, miereneters en beren. Soms betrof het lichaamsdelen van deze 
dieren, die in de handel werden onderschept, zoals berenklauwen en tijgerhuiden. Dit 
jaar werden 17 personen, onder beschuldiging van deze illegale handel, door de 
politie gearresteerd. Na ruim een jaar onderzoek hebben wij in december een 
internationale handelaar kunnen aangeven, die kort daarop werd gearresteerd.

Reddingsacties 
JAAN heeft in 2017 vele tientallen dieren die uit het wild in de handel waren beland, 
gered en terug gebracht naar de natuur. De rehabilitatie hebben we voor sommige 
dieren in onze eigen ruimten verzorgd en voor andere dieren gebeurde dat bij 
gespecialiseerde centra. Enkele piepjonge primaten (w.o. twee siamangs en twee 
albino makaken) die wij wisten te redden, worden nog steeds door JAAN zelf 
verzorgd. Een volwassen orang utan die al gedurende 5 jaar in een opvangcentrum 
van Bosbouw verbleef, werd door JAAN overgebracht naar Zuid Kalimantan en 
wordt daar voorbereid op vrijlating. Hetzelfde geldt voor een baby beer die door 
JAAN op Java werd onderschept. In Palu, Sulawesi, had een krokodil zich 
vastgewerkt in een oude autoband, waaruit hij door een medewerker van JAAN werd 
bevrijd. Een krokodil die in Bekasi een bedreiging vormde voor de bevolking, werd 
overgebracht naar een afgelegen gebied in Sumatra.

Dieren die op Sumatra ten prooi vallen aan de illegale handel, worden meest 
overgebracht naar Java, waar zij worden verkocht.  Hierbij zitten zorgwekkend veel 
zangvogels. JAAN maakt goede voortgang met de bouw en inrichting van een nieuw 
opvangcentrum in Lampung, Zuid Sumatra, waar deze dieren kunnen worden 
onderschept voordat zij met de ferry naar Java worden overgevaren en daar op de 
markten verdwijnen. Het zal vanuit Lampung eenvoudiger worden deze dieren te 
onderscheppen en, met minder papieren rompslomp, deze dieren weer terug te 
brengen naar hun habitat op Sumatra. Voor dit werk zal een speurhond worden 
ingeschakeld die aan JAAN werd gedoneerd door het Nederlandse Opleidingsinstituut
Scent Imprint. Scent Imprint is gespecialiseerd in het trainen van speurhonden en 
speurhond-begeleiders. Een van onze medewerkers heeft in oktober 2017 deze 
training gevolgd. 



Dierentuinen
JAAN inspecteerde verscheidene dierentuinen in Sumatra en West-Java en 
presenteerde de bevindingen aan het verantwoordelijke Ministerie (Bosbouw).

Voorlichting en onderwijs
JAAN bezocht het afgelopen jaar 13 scholen in Jakarta, 16 scholen op Flores en 7 
scholen op Bali en hield daar voordrachten of gaf daar les over onderwerpen die 
betrekking hadden op de achtergrond en de leefomgeving van de kinderen, zoals
- palmolie
- huisdieren: behandel je dieren als gezinsleden
- dansaapjes
- dolfijnen in gevangenschap 
- algemeen dierenwelzijn

Zeeleven
Nadat JAAN had vernomen dat op Lembata Island (nabij Flores) op grote schaal 
zeeschildpadden werden afgeslacht, zochten wij hulp om een manier te vinden om 
hieraan een einde te maken. Samen met onze zusterorganisatie AFJ hebben wij toen 
een educatief en opgewekt poppentheater opgezet, waarmee wij van school naar 
school en van dorp naar dorp trokken, over het hele eiland. Ook zijn wij gaan 
samenwerken met "Gempita", een vereniging van  natuurliefhebbers, om gezamenlijk 
een centrum op te zetten voor het beschermen van zeeschildpadden. Hiervoor hebben 
wij financiering gekregen van de natuurbeschermingsorganisatie "Orangutan Hilfe 
Luxembourg". Wij hebben het centrum gevestigd in Loang Beach, op een uur rijden 
van de stad Lewoleba. De resultaten tot nu toe zijn bemoedigend en hebben ons ervan 
overtuigd dat we goed hebben gegokt, want we trokken daar veel aandacht van de 
plaatselijke bestuurders, wat ertoe leidde dat deze de bevolking van Lembata hebben 
opgedragen om de zeeschildpadden te beschermen en duidelijk te maken dat het 
doden van schildpadden niet langer zal worden getolereerd. In 2017 hebben de 
Minister van Visserij en de regionale militaire autoriteit het centrum bezocht, om het 
belang ervan te onderstrepen. Dit zal de naleving van het verbod zeker bevorderen. 
Inmiddels hebben de hogere klassen van alle scholen in het gebied van Loang Beach 
het centrum bezocht om daar les te krijgen over zeeschildpadden en de levensvormen 
van de zee. Het onderwijscentrum is nog in ontwikkeling en zal rond maart 2018 
helemaal operationeel zijn, waarna grote groepen studenten uit de wijdere omtrek 
ontvangen kunnen worden, om iets op te steken over het belang en de bescherming 
van de natuur.

I. Data sea turtle protection 2017

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des

T
o
t
a
l

Turtles  that
beached  to  lay
eggs 4 2 9 8 14 18 13 5 1    

7
4



Relocation  of
eggs 3 2  1         6
Nests  on
location     1        1
Naturally
Hatched             0

Dicuri 1  2  2 3 6 1     
1
5

Olive Ridley 1  9 7 5 15 7 4     
4
8

hawksbillTurtle 2    2        4
Green Turtle     4        4
Predated  by
lizards             0

1. Data hatchlings 2017

Species Eggs Amount
Jlh

Cangkang Live Dead UD UH
Hawksbill
Turtle 528 149 146 3 55 81

Olice Ridley 4897 3315 3038 288 464 769

Green Turtle 401      

TOTAL 5826 3464 3184 291 519 850

UD = Undeveloped
UH= Unhatched 

Redden en rehabiliteren van dolfijnen
JAAN is een actief lid en mede-stichter van het Indonesische netwerk voor het redden
van zeezoogdieren. Dit jaar hebben wij deelgenomen aan het overleg om tot een 
standaard procedure te komen voor de aanpak van de stranding van zeezoogdieren. 
Dit heeft geleid tot een nationaal Indonesisch protocol. 
Toen in de provincie Atjeh (Noord-Sumatra) tien potvissen strandden werd JAAN 
gevraagd om leiding te geven aan de reddingsoperatie. Ook bij twee strandingen op de
kust van Java heeft JAAN geassisteerd.

De grote rehabilitatiekooi in de zee nabij Karimun, die al enige jaren geleden werd 
gebouwd en waarin dolfijnen ruim kunnen zwemmen, is voortdurend onderhouden, in
afwachting van dolfijnen die zouden worden bevrijd uit de amusementsindustrie. Eind
december 2017 was het eindelijk zover: drie dolfijnen die illegaal waren gevangen om
verkocht te worden aan een rondreizend circus, waren door de kustwacht onderschept 
en werden naar deze "seapen" overgebracht. Door de ruwe behandeling die zij hadden



ondervonden, zijn twee van hen overleden. De derde kon na een korte quarantaine in 
de rehabilitatiekooi, worden vrijgelaten.

Name Species Remarks
- (Male) Bottle Nose Dolphin RIP December 17 2017

Kari (Male) Spinnerdolphin RIP December 18 2017
Munjawa (Female) Spinnerdolphin Released December 19

2017

Bescherming koraalrif
Voor de kust van Pulau Kotok gaan wij voort met het toezicht op de twee bio- 
rotsformaties die wij onder het wateroppervlak op proef hebben aangebracht. Wij 
hebben een informatiebord in de nabijheid geplaatst om het gebied te beschermen 
tegen illegale visserij.

Campagnes
Handel in hondenvlees: JAAN heeft aangedrongen op betere samenwerking van een 
aantal Indonesische dierenorganisaties, om collectief  de handel in hondenvlees aan te 
pakken. Dit leidde tot de campagne "Dogmeat Free Indonesia", waarin we met alle 
beschikbare middelen dit wrede verschijnsel aan de kaak stellen.

Dolfijnencircus: de #stopsirkuslumba campagne gaat onverminderd voort, omdat het 
dolfijnencircus nog steeds rondreist. Protest demonstraties werden gehouden op Java 
in Solo, Surabaya, Jakarta, Jogjakarta, Balikpapan, Samarinda; op Sulawesi in 
Makassar en op Sumatra in Bukittinggi en Medan. In 2017 verzonden wij in totaal 17 
brieven aan regionale en centrale regeringsinstanties om aan te dringen op een verbod 
van dit circus. Hoewel wij al in 2010 hierover een principeakkoord bereikten met het 
Ministerie van Bosbouw, lukte het niet om daarna vorderingen te maken. Drie 
besprekingen op het Ministerie haalden niets uit. JAAN kreeg internationale steun 
voor deze campagne en heeft protestbrieven van Animals Asia en van PETA aan het 
Ministerie doorgegeven, maar tot nu toe blijft dit onze oproepen negeren.

Campagne #FreeBaliDolphins heeft als doel de toeristen op Bali  bewust te maken 
van de wreedheid van het amusement met gevangen dolfijnen. Grote reclameborden 
en bewegende animaties werden in Bali International Airport aangebracht en 
kunstenaars maakten op veel plaatsen "mural art" over dit onderwerp. In 430 winkels 
in de toeristenzone liggen Free Bali Dolphins folders en 90 daarvan hingen posters 
hiervoor in hun etalage.

Dierenmishandeling; zorgpunten
Zoals gezegd: de rondreizende shows met dolfijnen blijven voortgaan, ondanks alle 
protesten. De regering blijft hiervoor vergunning geven en ook buiten Java, op 
Sulawesi, Sumatra en Kalimantan, is dit wrede vermaak te zien.

De voortgaande exploitatie van langstaart makaken is voor ons eveneens een 
zorgpunt. Omdat deze dieren geen beschermde status hebben, kunnen zij nog steeds 



probleemloos gevangen en verhandeld woorden en aan de ketting of in kooien worden
gehouden. Wekelijks krijgt JAAN meldingen over mishandelde makaken of over 
ontsnapte makaken die weer gevangen moeten worden. Dit betekent dat JAAN 
jaarlijks meer dan 50 van deze apen in verzorging moet nemen, terwijl we daar 
eigenlijk geen faciliteiten of fondsen voor hebben, want ons programma was helemaal
gericht op het redden en rehabiliteren van dansaapjes. Onze verzoeken om deze 
diersoort een beschermde positie te geven, bleven tot dusverre onbeantwoord.

Een ander probleem is de voortgaande exploitatie van niet- Indonesische diersoorten, 
zoals Bengaalse tijgers, Zuid-Amerikaanse kakatoes en bijzondere primaten. Al deze 
diersoorten  zouden beschermd moeten worden, maar worden desondanks vrijelijk in 
Indonesië geïmporteerd en op markten verkocht, waarbij zij doorgaans heel cru 
worden behandeld. Het is een goede ontwikkeling dat ook Indonesische 
dierenorganisaties deze problemen onderkennen en onze steun zoeken.

Ook vele huisdieren hebben in Indonesië een zwaar leven. JAAN ontving talloze 
verzoeken om te hulp te komen voor zwerfdieren, meest honden. Het aantal gevallen 
was ook in 2017 veel groter dan wat wij in behandeling konden nemen en dikwijls 
moesten we werkeloos toezien omdat wij onvoldoende fondsen en voorzieningen 
hadden. Gelukkig konden wij in een aantal gevallen een beroep doen op 
zusterorganisaties. Ook in 2017 voerden wij sterilisatiecampagnes uit voor 
zwerfkatten, maar gezien de omvang van deze problematiek, zouden we daarvoor een 
gespecialiseerde full-time eenheid voor moeten opzetten. Zover zijn we nog niet.

Koetspaarden
Ook dit jaar waren er weer veel gevallen van onzorgvuldigheid in de behandeling van 
koetspaarden. Drie paarden bezweken, twee paarden belandden bij JAAN voor 
verdere verzorging. Een daarvan moest worden ingeslapen wegens gecompliceerde 
breuken, het andere paard heeft nu een goed leven in het reservaat dat wij in West-
Java hebben ingericht. Ook op dit gebied lobbyen wij bij de Indonesische regering 
teneinde een einde te maken aan het verschijnsel koetspaard in de enorme 
verkeersdrukte van Jakarta. In 2010 hadden we succes, toen het gouvernement besloot
de koetsjes niet langer in het centrum toe te staan. Maar met het aantreden van de 
nieuwe gouverneur, die veel conservatiever is, kwamen de koetsjes weer terug in het 
centrum van de stad. Wij hebben hieraan via de media veel aandacht besteed en laten 
zien hoe deze paarden lijden. Het wachten is op een beter stadsbestuur, om dit weer 
formeel te kunnen aankaarten. Ook onze steun aan de paardenkliniek op de Gili 
Eilanden, waar 300 paarden onder zorgwekkende omstandigheden het vervoer 
verzorgen, is in 2017 voortgezet.



NEDERLAND

Campagne "Go Palm Oil Free"
Omdat de illegale aanleg van palmolie- plantages de voornaamste achterliggende 
oorzaak is van ontbossing en verlies van habitat voor vele diersoorten, 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 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. 

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. In de loop van het verslagjaar hebben wij met deze acties nog niet veel 
vorderingen kunnen maken, omdat het aan mankracht ontbrak. Het Algemeen Bestuur
heeft in samenwerking met de Stichting "Een DIER Een Vriend" een formule 
gevonden om verder te gaan en vermoedelijk zal 2018 daarvan de resultaten laten 
zien.

Na het aantreden van het nieuwe kabinet werd aan Minister Kaag van 
Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel een uitgebreide brief gestuurd, 
waarin wij opnieuw onze bedenkingen tegen het Nederlandse beleid t.a.v. palmolie 
hebben weergegeven. Dezelfde brief werd ook gezonden aan de fractieleiders in de 
Tweede Kamer, aan de relevante Kamercommissies en aan de Ministers van EZ en 
van Volksgezondheid. Deze brief vindt u als bijlage 2 bij dit jaarverslag.
 

Bestuurlijke zaken
Het Algemeen Bestuur van de stichting kwam in 2017 twee maal bijeen; het Dagelijks
Bestuur 6 maal. Het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2016 werden 
goedgekeurd.

Publiciteit in Nederland
In maart 2017 startte het dagblad "De Telegraaf" een 13 weken durende puzzle-actie, 
waarvan de netto opbrengst aan onze stichting ten goede zal komen. Bij de puzzle-
actie wordt iedere week een korte beschrijving van het werk van JAAN vermeld. Naar
verwachting zal dit in het begin van 2018 aan ons worden uitgekeerd. Al eerder, op 1 
februari 2017, besteedde dezelfde krant in de bijlage "Vrij" uitgebreid aandacht aan 
het werk van JAAN. Toen in november 2017 de vulkaan Gunung Agung tot leven 
kwam, organiseerde JAAN enkele teams die regelmatig naar het geëvacueerde gebied 



gingen, om daar voor de achtergelaten dieren te zorgen. Dit werk trok veel aandacht 
van zowel Nederlandse kranten (Volkskrant, Trouw) als TV (SBS). 

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 "Een DIER Een VRIEND" in Den Haag, voor de al jarenlang 

Lopende goede samenwerking en steun.
- Balans Beheer B.V. (Mevr. Ina Mouthaan) diende ons herhaaldelijk van advies

en verstrekte ons meerdere genereuze donaties, met name om onze 
toekomstige activiteiten in Lampung mogelijk te maken (training en inzet 
speurhond).  

- Ric O'Barry's Dolphin Project voor de ruime financiële steun.
- Bos-Luxembourg heeft ons in staat gesteld het project voor zeeschildpadden 

op Lembata Island op poten te zetten. 
- Henk N., Mevr. Schure  en Dr. Kho voor hun gulle donaties
- Dennis Weening voor zijn rol als ambassadeur van onze stichting en zijn TV-

optredens, waarin hij de problematiek van palmolie ter sprake bracht.
- Stéphanie Stunnenberg voor de actie “Yoga for JAAN”.
- Stichting One to Share voor financiële steun voor het dansaapjes project
- Bibi's klimfestijn.
- Nederlandse Ambassade, Jakarta voor gebruik Erasmushuis, steun en advies.
- 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 ook dit jaar weer hebben ingezet 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. 

bijlage 1: boekhouding 2017
bijlage 2: brief aan Minister Kaag over palmolie



bijlage 1.

Boekhouding 2017

Vermogen                           2017-1-1     2017-12-31

Spaarrekening ING 3669,94 2500,00
Bankrekening ING 1360,31 1250,58

---------- ----------
Totaal 5030,25 3750,58
Afname van het vermogen 1279,67

Bedrijfsresultaat       Inkomsten Uitgaven

Pinnen Indonesië + pinkosten -        13.835,96
Bankovermakingen  Indonesië + kosten -        63.474,93
Wanicare Balkbrug wildlife Cikananga -        10.000,00
Ziektekosten -  3.119,36
Pinnen Nederland (werkbezoek medewerker) -             830,00
Communicate, drukwerk, website -  1.170,08
EDEV (donatie tnv campagne tegen palmolie) -  2.000,00
Medicijnen e.a. veterinaire middelen -          1.062,54
Hondencursus -          1.841,98
Stg Mollie Payments (kosten Telegraaf puzzleactie) -     673,92
Uitgaven kas (porto, vervoer, vliegticket) -          1.360,35
Andere uitgaven (Dorset ID; opv. centrum, fotoboek)                   6.672,43
Paypal            2.643,40 -
Donaties algemeen          15.785,62 -
Donatie Henk N.  1.935,00 -
Donaties voor dansaapjes     372,00 -
Donaties i.v.m. eruptie Gunung Agung     510,00 -
Bos Luxembourgh                    20.000,00 -
Ric O'Barry's dolphin project          46.925,52 -
Balans Beheer  6.630,00 -
Brongers / Bibi's klimfestijn  2.549,99 -
AVG (Dr. Kho)  3.550,00 -
Mevr. Schure  2.500,00 -
Donaties kas (porto, ticket, vervoer)            1.360,35 -

      -------------        
-----------Totaal                 104.761,88    
106.041,55
Resultaat (negatief)           1.279,67



bijlage 2.

Mevr. Drs. S. Kaag,
Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Rijnstraat 8,
2515XP Den Haag

Noordwijk, 18 november 2017

Ond: Palmolie; ontbossing, klimaat, volksgezondheid.

Geachte mevrouw Kaag,

Op 27 februari 2017 schreef uw voorganger, mevr. Lilianne Ploumen, een brief aan de
Tweede Kamer, in antwoord op vragen over het effect van de import van palmolie op 
ontbossing. In essentie komt haar antwoord erop neer dat het vorige kabinet de 
oplossing van deze problematiek verwachtte van een aanpak die gericht was op 
verduurzaming en daarbij een centrale rol toekende aan de RSPO. 

Onze stichting is dagelijks betrokken bij het lot van ontheemde diersoorten in 
Indonesië en heeft hierop het volgende commentaar:
Uw voorgangster ziet over het hoofd dat de RSPO vrijwel uitsluitend is samengesteld 
uit bedrijven (telers, handelaren, verwerkers enz.) die de productie en het gebruik van 
palmolie willen bevorderen. Het systeem kent geen remmende krachten. Het is dus 
geen wonder dat de RSPO, gezien haar doelstellingen en samenstelling, in de 17 jaar 
van haar bestaan de ontbossing niet heeft kunnen vertragen of stoppen. 
Vermeldenswaardig is voorts dat het mandaat van de RSPO niet meer dan 25% van de
wereldproductie bestrijkt. 

Ter verduidelijking de volgende vergelijking: De BOVAG heeft in Nederland veel 
gepresteerd om de mobiliteit te verbeteren. Maar van de BOVAG mag niet worden 
verwacht dat zij de mobiliteit terugdringt; dat is strijdig met de doelstellingen en de 
belangen van de aangesloten bedrijven. 
Voor de RSPO geldt mutatis mutandis hetzelfde. Dit gaat zelfs zover dat de leden van 
deze organisatie, blijkens een in 2016 aanvaarde resolutie, zichzelf de verplichting 
oplegden:”to promote, and not to denigrate the production and use of palm oil”. 
De Zwitserse NGO PanEco stapte vervolgens uit de RSPO omdat "we are no longer
permitted to comment that a reduction of overall consumption of palm oil is a 
worthy pursuit". 
Later in 2016 heeft ook de Australische NGO Palm Oil Investigations zijn 
lidmaatschap van de RSPO opgezegd, omdat "it has lost faith in the RSPO's ability 
to reign in an industry tainted by environmental destruction and human rights 
abuse".

Ten goede van de RSPO kan zeker worden gezegd dat zij tracht de palmoliesector 
te “civiliseren”, want certificering en verduurzaming zijn op zich nuttig. Als 



palmolie zo nodig gebruikt moet worden, laat het dan gecertificeerde palmolie 
zijn. De tragiek is dat de RSPO steeds meer als “schaamlap” functioneert: het 
verschaft de voedingsmiddelenindustrie een alibi omdat zij keurig 
gecertificeerde palmolie gebruikt en het verschaft de Nederlandse regering een 
alibi omdat zij de problematiek deugdelijk denkt te hebben afgedekt. Ieder wast 
de handen in onschuld, terwijl het dagelijkse verlies van 3000 ha. regenwoud 
voortgaat. 

De brief van Mevr. Ploumen noemt ook enkele andere Nederlandse 
beleidspunten, waarvan op lange termijn misschien resultaten verwacht mogen 
worden. Deze zijn echter gedelegeerd aan NGO’s en –meest zwakke- overheden. 
Van een eigen Nederlands commitment, een maatregelenpakket dat zich binnen 
onze grenzen afspeelt, is nog steeds geen sprake. 

Allereerst zou het gebruik van palmolie voor zg. bio-diesel per direct gestopt 
moeten worden. Maar liefst 45% van de in de EU ingevoerde palmolie wordt 
gebruikt voor bio-diesel, onder het mom van milieuvriendelijkheid. Ik behoef u 
niet uit te leggen dat hiervoor de betiteling “bio” ronduit een schande is. De 
Noorse regering en het Europees parlement spraken zich al uit tegen het gebruik 
van palmolie voor bio-diesel. De nieuwe Franse Minister van Milieu Hulot noemt 
het 'schizofreen' om enerzijds bedrijven te vragen om hun uitstoot te verlagen, en
tegelijk toe te staan dat miljoenen bomen worden gekapt die juist CO2 opnemen.

Op het tweede spoor zou de palmolie verwerkende voedingsindustrie 
gestimuleerd kunnen worden om zijn palmoliegebruik te beperken en meer 
gebruik te maken van oliën uit gematigde klimaatzones, waarvoor nog veel 
areaal en technieken voor gewasverbetering beschikbaar zijn.

Op het derde spoor zou de Nederlandse regering een veel actievere rol kunnen 
spelen om de ontwikkeling van alternatieven voor palmolie te bespoedigen. Zo 
heb ik vernomen dat de Universiteit van Wageningen geen aandacht besteedt aan
de problematiek van de alsmaar groeiende behoefte aan palmolie en nog nimmer
ertoe is gestimuleerd om onderzoek te doen naar conversie-mogelijkheden 
vanuit andere organische grondstoffen. Hetzelfde geldt voor de industrie. Ter 
vergelijking: nadat de politiek besloot het gebruik van fossiele brandstoffen terug
te dringen, kwamen de nieuwe technieken hiervoor rap in ontwikkeling.

Een tot dusverre onderbelicht argument voor het terugdringen van de 
palmolieconsumptie is de volksgezondheid. Onderzoek aan de National 
University of Singapore wees erop dat het voor HDL en LDL cholesterol niveaus 
geen verschil maakt of dierlijke vetten dan wel palmolie werd geconsumeerd. 
Palmolie is een belangrijke factor voor het ontstaan van cardiovasculaire ziekten. 
Dit verklaart ook de hoge incidentie van hartkwalen in Z-O Azië. 
We mogen aannemen dat de bevolking van de rijke Westerse landen hiervan niet 
gevrijwaard blijft, want meer dan 50% van de verpakte producten die in onze 
supermarkten worden aangeboden, bevat palmolie. Om deze reden zal ik kopie 
van deze brief ook richten aan uw collega, de Minister van Volksgezondheid.

Ten slotte: in het beleid t.a.v. deze problematiek wordt door de Nederlandse 



overheid geen plaats toegekend aan het terugdringen van de palmolie- 
consumptie op het niveau van de burger. Gemakshalve wordt (in de brief van 
mevr. Ploumen 5 maal) het woord “boycot” gebezigd, terwijl vrijwel geen enkele 
NGO, en onze stichting evenmin, dit nastreeft. Het gaat ons om beperking. Door 
betere voorlichting van de consument moet het toch mogelijk zijn de consumptie 
van deze schadelijke voedingscomponent terug te dringen.

Honderd jaar geleden leefden in Indonesië meer dan 1 miljoen orang-utans. In 
2004 waren dat er minder dan 50.000. De International Union for Conservation 
of Nature heeft vastgesteld dat momenteel zowel de Sumatraanse als de 
Borneo orang-utan kritisch bedreigd zijn. 

Ik hoop oprecht dat voor dit nijpende vraagstuk nu eindelijk goed Nederlands 
beleid zal worden ontwikkeld en dat u daarbij het voortouw gaat nemen.

Met vriendelijke groet,

Dick C. B. den Haas,
oud-ambassadeur,

Secretaris Stichting JAAN Nederland,
(secretariaat@stichting-jaan.nl)

cc. Min.Volksgezondheid, Min. Klimaat, Vaste kamer cie’s; fractieleiders Tweede Kamer, WNF, 
Greenpeace, Milieudefensie, Prof. L. Fresco UR Wageningen, Ir. C. Vis Unilever
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