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Taakstelling 
De Stichting JAAN Nederland is het steunpunt van het Jakarta Animal Aid Network (JAAN) in 
Indonesië. Dat wil zeggen dat al het werk in Indonesië gebeurt, behalve de Campagne "Go Palm 
Oil Free", waarvan het zwaartepunt in Nederland ligt.  
 
Programma in Indonesië 
JAAN is in Indonesië uitgegroeid tot een nationaal platform voor dierenwelzijn, -rechten  
en -redding, rehabilitatie van dieren en als adviseur van dierenbeschermingsvraagstukken.  
JAAN voert projecten en programma’s uit in de Indonesische archipel en doet al het mogelijke  
om dieren in nood te hulp te komen. 
 
Omdat bij JAAN aparte teams voor wilde dieren en voor huisdieren actief zijn, is besloten om voor 
de eerste groep, een aparte rekening, een eigen social media platform en een eigen website te 
openen onder de naam: wildlifeaidnetwork.  
 
In 2018 waren onze mensen behalve in Jakarta, ook actief in Sulawesi, Bali, Sumatra,  Flores, 
Kalimantan en Irian Jaya om dieren te helpen en onderzoeken uit te voeren. Veelal waren hierbij 
ook onze supporters en vrijwilligers betrokken. JAAN heeft nu 24 fulltime teamleden, waarvan 20 
werken voor Wildlife Aid Network. De apparaats- en operationele kosten worden voor het grootste 
deel gedekt uit projectgebonden sponsoring en donaties door natuur- en 
dierenbeschermingsorganisaties wereldwijd. Deze zijn echter ontoereikend om alle activiteiten en 
het daarvoor nodige personeel te kunnen betalen. De door JAAN Nederland ingezamelde fondsen 
dekken dit gat en geven ruimte voor bijv. roofvogelopvang; reddingsacties bij natuurrampen; 
dieren in nood; reiskosten, vrijwilligerskosten e.d. 
 
JAAN werkt op 7 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 
Flores:    Beschermingsprogramma voor zeeschildpadden, zeefauna en –flor  
Sumatra/Kalianda:  Opvangcentrum voor onderschepte dieren handel Straat Soenda. 
 
Na de vulkaanuitbarstingen en natuurrampen in Lombok, Palu en de tsunami nabij Anak Krakatau 
heeft JAAN daar teams ingezet om voor de dieren te zorgen die aan hun lot waren overgelaten. 
 
Dit jaarverslag is een overzicht van onze activiteiten gedurende 2018. Mocht u meer informatie 
wensen over deze programma’s, neem dan s.v.p. rechtstreeks contact met ons op: 
secretariaat@stichting-jaan.nl of info@jakartaanimalaid.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samenwerking en Ondersteuning 
Gedurende geheel 2018 werkten wij in nauwe samenwerking met de volgende reddings- en 
rehabilitatiecentra, organisaties, overheidsinstelling en bedrijven:  
 
Indonesian Rescue Center Network (waarbij aangesloten: 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 
International Animal Rescue (IAR) 
Karimun Jawa Marine Park Authorities 
BKSDA Jakarta / Jakarta Forestry Department 
Mabes Polri / National Police Department 
Witteveen en Bos 
Bluebird Company  
Nederlandse Ambassade/Jakarta 
 
Internationaal: 
Ric O’Barry’s Dolphin Project 
United Nations Development Program 
Fondation Brigitte Bardot 
Stichting "Een dier een vriend" 
Stichting JAAN Nederland 
Change for Animals Foundation 
Animals Asia campaign work 
Fans for Nature 
Orangutan Hilfe Luxembourg 
IFAW 
Orang Utan Foundation International 
 
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 
geherhuisvest en de  katten ondergebracht in ons nieuwe centrum. 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. 
 
De afrastering van ons nieuwe terrein in Zuid-Sumatra is voltooid en de bouw van het 
opvangcentrum op die locatie is voor meer dan de helft afgerond. Dit ligt in de omgeving van de 
haven, dus op een strategische locatie, een knooppunt van de handel in wildlife van Sumatra naar 
Java, waar dieren kunnen worden onderschept voordat zij de markten van Jakarta bereiken. Het 
centrum zal tijdelijk voor alle in beslaggenomen dieren zorgen en ze daarna herhuisvesten en 
vrijlaten in hun eigen habitat (zie ook hieronder: Reddingsacties). 
 
 
 
 
 



Dansaapjes 
Nadat het bestuur van de provincie West-Java, op ons aandringen, eveneens een verbod op 
dansaapjes uitvaardigde, zijn wij in 2018 voortgegaan met inbeslagnames van deze langstaart 
makaken uit de straten in Bandung.  
 
In overleg met het Ministerie van Bosbouw hebben wij inmiddels plannen ontwikkeld voor de 
inbeslagname en verzorging van dansaapjes op heel Java.  
 
De volgende faciliteiten zijn gebouwd bij het Dansaapjes Centrum in West-Java: 
8 Isolatie/quarantaine kooien 
3 Socialisatie kooien 
15 Aaneengesloten kooien 
3  Omheining voor stabiele groepen 
 
In Jember, Oost-Java: 1 Socialisatie kooi, verdeeld in 6 compartimenten. 
 
In 2018 hebben wij 50 tijdelijke opvangkooien gebouwd voor geredde ex-dansaapjes, op de 
terreinen van het Ministerie van Bosbouw over heel Java. Ieder dansaapje dat in beslag werd 
genomen, werd direct aan onze zorg toevertrouwd en in behandeling genomen. 
 
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 zorgzame wijze te 
minimaliseren, zo dat gevallen van ‘ongewenste’ katjes en wrede 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 
kostenvrij sterilisatie en behandeling aan voor zwerfkatten. Ook in 2018 ontvingen wij veel 
meldingen over zwerfkatten die zich ophouden bij appartementen, huizen 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 
Het opvang- en voorlichtingscentrum op Pula Kotok (archipel Pulau Seribu, nabij Jakarta) heeft in 
het verslagjaar 6 vogels, na rehabilitatie, kunnen vrijlaten; 9 nieuwe vogels werden in opvang 
genomen; 1 vogel is overleden. 
Het roofvogel centrum zorgt nu voor: 
26 Brahmini kites (Brahmaanse wouwen) 
11 White Bellied Sea Eagles 
1 Grey headed fish eagle 
 
 
 
 
 
 



Inbeslagname wildlife 
JAAN werkt nauw samen met de Nationale Politiediensten en heeft in de loop van 2018 actief de 
aanzet gegeven en deelgenomen aan 9 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. 
In Surabaya hebben wij een drie dagen durende workshop gegeven over het omgaan met wilde 
dieren, met als doelgroep bosbouw- en quarantaine personeel. Ook medewerkers van enkele 
NGO’s namen deel. De workshop, die mogelijk was gemaakt door de steun van UNDP, was een 
groot succes. Een identieke training hielden we november 2018 in Irian Jaya (Jayapura), 
geassisteerd  door Prof. Matthew Brien, expert op het  gebied van krokodillen en kasuaris. 
De inbeslagnames leidden tot de arrestatie van 9 personen die zich met illegale handel bezig 
hielden.  
 
Reddingsacties  
JAAN heeft in 2018 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. Nadat we een 
jaar lang onderzoek hadden gedaan en overtuigend bewijsmateriaal hadden verzameld, kon een 
beruchte internationale handelaar worden gearresteerd. Wij hebben nadien de jonge primaten 
verzorgd die bij die actie in beslag werden genomen: twee baby siamangs en 2 albino makaken. 
 
Acht jonge kasuaris werden in november 2018 onderschept bij een illegale handelaar op de 
luchthaven van Surabaya. Zij werden vervolgens verzorgd door het opvangcentrum van het 
Ministerie van Bosbouw, waarna JAAN de dieren overbracht naar Irian Jaya, waar zij momenteel 
gerehabiliteerd worden in een afgezet stuk bosgebied. Later dit jaar zullen zij worden vrijgelaten. 
Een baby orangutan die werd verzorgd in het TegalAlur centrum van de overheid in Jakarta, werd 
teruggebracht naar Medan, Sumatra. Vier siamang gibbons die in Bali in beslag werden 
genomen, werden dit jaar overgebracht naar het Kalaweit opvangcentrum in Sumatra, waar zij 
worden geresocialiseerd en voorbereid op vrijlating.  
 
Dieren die op Sumatra ten prooi vallen aan de illegale handel, worden meestal overgebracht naar 
Java, waar zij worden verkocht. Hierbij zitten zorgwekkend veel zangvogels. JAAN is druk bezig 
met de bouw en inrichting van een nieuw opvangcentrum in Lampung, Zuid Sumatra. De 
onderkomens voor primaten zijn daar nu gereed. Ook is al voorzien in een kennel voor onze 
speurhonden, waarvan de eerste, Bailey, voortreffelijk pionierswerk heeft verricht om 
gesmokkelde dieren op het sporen.  
Zo hebben wij meer kans deze dieren te onderscheppen voordat zij met de ferry naar Java 
worden overgevaren en daar op de markten verdwijnen. Met minder papieren rompslomp kunnen 
we ze weer terug brengen naar hun habitat op Sumatra. Bailey werd aan JAAN gedoneerd door 
het Nederlandse Opleidingsinstituut Scent Imprint. Scent Imprint is gespecialiseerd in het trainen 
van speurhonden en speurhond-begeleiders. Femke den Haas heeft daarvoor in oktober 2017 de 
training gevolgd, gesponsord door Balans N.V., die ook de vervoerskosten naar Indonesië 
betaalde. In het eerste kwartaal van 2019 zal de groep worden uitgebreid tot 3 à 4 speurhonden. 
 
Dierentuinen 
JAAN inspecteerde de dierentuinen van Gembira Loko en Bali en presenteerde de bevindingen 
aan het verantwoordelijke Ministerie (Bosbouw). De Gembira Loko dierentuin presenteert nog 
steeds shows waarin dieren (waaronder een volwassen vrouwelijke orang-utan) optreden. In onze 
rapportage hebben we hierover een klacht opgenomen. 
 
 
 



Voorlichting en onderwijs  
JAAN bezocht het afgelopen jaar opnieuw 13 scholen in Jakarta. Een even groot aantal scholen 
op Flores bezocht het voorlichtingscentrum aldaar. Het lesprogramma behandelt onderwerpen die 
betrekking hebben op de achtergrond en de leefomgeving van de kinderen, zoals: 
- palmolie (Save Dennis Campagne) 
- huisdieren: behandel je dieren als gezinsleden 
- dansaapjes 
- dolfijnen in gevangenschap  
- algemeen dierenwelzijn 
 
Zeeleven 
Al vele jaren is JAAN actief om op Lembata Island (nabij Flores) op grote schaal zeeschildpadden 
te beschermen. Vroeger werden deze op grote schaal afgeslacht. 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. Door deze 
zorg en aandacht konden in 2018 meer dan 7000 schildpadeieren in deze regio veilig konden 
worden uitgebroed, waarvan het grootste deel werd overgebracht naar een veilige locatie waar de 
natuur ongestoord zijn gang kon gaan. 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. 
 
Een onderwijscentrum voor dit onderwerp, dat in het afgelopen jaar werd gebouwd, is nu echt 
operationeel. Vanuit het hele eiland Flores en directe omgeving komen grote groepen studenten 
om te leren over het belang van de bescherming van de natuur en de daarin levende wilde dieren. 
 
Redden en rehabiliteren van dolfijnen. 
JAAN is een actief lid en mede-stichter van het Indonesische netwerk voor het redden van 
zeezoogdieren. Vooral door toedoen van JAAN is in een nationaal protocol vastgelegd welke 
standaard procedure gevolgd moet worden ingeval van stranding van zeezoogdieren.  
De grote rehabilitatiekooi in de zee nabij Karimun, die 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. De Indonesische autoriteiten weigeren tot 
dusverre om de wettelijke regelingen hiervoor te handhaven, deze faciliteit kon pas een keer voor 
een drietal dolfijnen worden benut. Intussen bestaan de wrede dolfijnencircussen gewoon voort. 
(zie hieronder: campagnes) 
In de loop van 2018 hebben we een voorlichtingscentrum in Kemujan gebouwd, met financiële 
steun van “Dolphin project”. Dit centrum zal in het begin van 2019 in gebruik worden genomen. 
 
 
 
 
 



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. We hebben een flink aantal evenementen en acties opgezet, 
met als doel een verbod op het eten van hondenvlees af te dwingen. Het onderwerp krijgt steeds 
meer aandacht en de regering heeft positief gereageerd. 
 
Dolfijnencircus  
de #stopsirkuslumba campagne gaat onverminderd voort. Het feit dat het reizende dolfijnencircus 
nog steeds over heel de archipel voorstellingen geeft, dwingt ons daartoe. In 2018 werden protest 
demonstraties gehouden op Java in Solo, Surabaya en Jogjakarta. Wij verzonden in 2018 in 
totaal 6 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; 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 bedrijven (duikcentra, winkels) liggen onze folders 
over “Free Bali Dolphins” en in 90 winkels hingen de posters in de etalage.  
 
Dierenmishandeling; belangrijkste zorgpunten en uitdagingen 
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 leidde in 2018 in totaal tot 91 meldingen over makaken in nood. Wij gaan altijd tot 
actie over en proberen deze dieren te redden, terwijl we daar eigenlijk geen faciliteiten of fondsen 
voor hebben, want die zijn bedoeld voor het redden en rehabiliteren van dansaapjes. Onze 
verzoeken om langstaart makaken 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 andere Indonesische dierenorganisaties deze problemen onderkennen en 
onze steun zoeken. 
 
Ook in 2018 werden we voor problemen gesteld door het enorme aantal gevallen van wreedheid 
tegen dieren en het grote aantal zwerfdieren, meest honden. Het aantal gevallen was veel groter 
dan wat wij in behandeling konden nemen en dikwijls moesten we machteloos toezien omdat wij 



onvoldoende fondsen en voorzieningen hadden. Gelukkig konden wij in een aantal gevallen een 
beroep doen op zusterorganisaties.  
Onze sterilisatiecampagnes voor zwerfkatten gaan onverminderd voort, maar gezien de omvang 
van deze problematiek, zouden we daarvoor een gespecialiseerde fulltime eenheid moeten 
opzetten. Zover zijn we nog niet. 
 
Koetspaarden 
Ook dit jaar waren er weer veel gevallen van verwaarlozing van koetspaarden. 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, maar de huidige gouverneur heeft hier geen 
oren naar. Wij blijven hieraan via de media veel aandacht besteden en laten zien hoe deze 
paarden lijden.  
Ook onze steun aan de paardenkliniek op de Gili Eilanden, waar 300 paarden onder 
zorgwekkende omstandigheden het vervoer verzorgen, is in 2018 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.  
 
Het 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. Ook in 2018 hebben 
wij met deze acties nog niet veel vorderingen kunnen maken, omdat het aan mankracht ontbrak. 
Hieruit werd de les geleerd dat het bestuur versterkt en ondersteund zal moeten worden door 
onder meer een werkgroep die zich geheel met de palmolieproblematiek kan gaan bezighouden.  
  
Bestuurlijke zaken 
Het Algemeen Bestuur van de stichting kwam in 2018 twee maal bijeen; het Dagelijks Bestuur 4 
maal. Het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2017 werden goedgekeurd. Door het 
vertrek van de voorzitter, medio 2018, kwam deze positie vacant. Op 5 januari 2019 is een aanzet 
gemaakt met een grondige opfris en uitbreiding van het bestuur. In een volgende AB-vergadering, 
in maart 2019, zal dit verder worden uitgewerkt. 
 
 
 
 
 



Publiciteit in Nederland 
Ook dit jaar was er weer veel media-aandacht, waarbij in enkele gevallen JAAN-ambassadeur 
Dennis Weening een belangrijke ondersteunende rol vervulde. Vooral de training van speurhond 
Bailey en diens inzet tegen de illegale dierenhandel kreeg veel publiciteit. De Telegraaf, het 
Algemeen Dagblad, RTL Nieuws, Hart van Nederland, Omroep Flevoland en nog veel meer 
media besteedden er in februari 2018 uitgebreid aandacht aan. Onze protestactie bij het kantoor 
van de Bank of China, in december, werd door Omroep West aan het publiek bekend gemaakt.  
Veel media maakten gebruik van de aanwezigheid van Femke den Haas in Nederland, om 
informatie te vergaren over de omvang en de gevolgen van de tsunami die volgde op de 
uitbarsting van Anak Krakatau, eind december 2018. Femke had voortdurend contact met het 
JAAN-team op Java en in Lampung om op de hoogte te blijven. Met name Hart van Nederland, 
opnieuw De Telegraaf en het AD maakten uitgebreide reportages. 
 
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. Zonder hun hulp en donaties zou het werk in 
Indonesië niet op de huidige schaal mogelijk 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.  
 
PS. Met ingang van 2019 zal Leonoor Baaten het secretariaat van JAAN gaan verzorgen, 
bereikbaar via secretariaat@stichting-jaan.nl. Dit verslag over 2018 werd nog geschreven door de 
aftredend secretaris Dick den Haas. 
 
 
Bijlage 1: Financieel overzicht 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1 
Financieel overzicht 2018 
 
Vermogen                                       31-12-017     31-12-2018 
Spaarrekening ING 2.500,00     39.800,00 
Bankrekening ING 1.250,58  2.834,23 
     
Totaal 3.750,58      42.634,23 
 
Toename van het vermogen   38.883,65 
 
Bedrijfsresultaat Inkomsten           Uitgaven 
Pinnen Indonesië + pinkosten  -           9.614,28 
Bankovermakingen Indonesië + kosten  -       103.734,18 
Vrijwilligerskosten   -  3.337,53  
Communicatie, fondsenwerving, stickers (EDEV)  -      401,96  
EDEV (campagne tegen palmolie)  -  8.000,00 
Medicijnen e.a. veterinaire middelen  -           3.018,82 
Hondencursus  -           4.975,67 
Stg Mollie Payments  -         0,01 
Kansspelbelasting i.v.m. Telegraaf puzzelactie  -         22.989,00 
Orangutan Foundation  - 5.379,00 
Uitgaven kas (porto, vervoer & ticket Femke)  -          1.280,44 
 
Paypal 3.500,00    - 
Donaties algemeen  14.925,52  - 
Donaties voor dansaapjes / Dennis   2.666,00  - 
Donaties i.v.m. acties natuurrampen 1.176,50  - 
Ric O'Barry's dolphin project  42.076,06  - 
Turtle project 30,00  - 
Balans Beheer 3.000,00  - 
AVG (Dr. Kho)  3.500,00  - 
Stripe payments UK      148,91  - 
Stg. Mollie Payments   1.829,24  - 
Stg. Derdengelden (Geef gratis)   5.200,28  - 
Stickeractie 42,50  - 
Palm Oil Free      268,00  - 
Stg WWar 8.720,00  - 
Telegraaf Puzzel 113.203,09  - 
Plastic Recycle Project 48,00  - 
Donaties kas (porto, tickets vervoer)                     .   1.280,44  .              - 
 
Totaal                 201.614,54     162.730,89 
 
Resultaat (positief)             38.883,65  
 
 
 
 
 
 


