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Stichting JAAN gaat verder onder de naam Wildlife Watchdogs. Onze focus ligt op het tackelen van de 
handel in wilde dieren. Dit doen wij door middel van het inzetten van speurhonden in de haven van 
Zuid-Sumatra, waar vandaan veel dieren gesmokkeld worden. De opgespoorde dieren vangen we op in 
ons Sumatra Wildlife Center. Hier begint het rehabilitatieproces voor de dieren om uiteindelijk weer in 
vrijheid te kunnen leven. 
 
Naast het Sumatra Wildlife Center hebben we, verdeeld over Indonesië, meerdere projecten ter 
bescherming van wilde dieren, namelijk: 
★ Thousand Islands: Roofvogel-rehabilitatie en koraalrif herstel (sinds 2004)  
★ Cikole, Bandung: Ex-dansaapjes rehabilitatiecentrum (sinds 2015)  
★ Sindur: Ex-dansaapjes quarantaine (sinds 2017)  
★ Jember: Ex-dansaapjes rehabilitatiecentrum (regio oost java) 
★ Lembata, Flores: Zeeschildpadden-beschermingsprogramma (sinds 2016)  
 
Roofvogel-rehabilitatie 
Op Kotok, onderdeel van Thousand Islands, hebben we al sinds 2004 een succesvol rehabilitatieproject 
voor roofvogels, met name de Brahminy Kite, de inheemse roofvogel van Indonesië en mascotte van 
Jakarta. We hebben dit jaar 4 Brahminy Kites vrijgelaten en 6 vogels gered. 
 
Ex-dansaapjes project 
In 2017 zijn we begonnen met inbeslagnames van dansaapjes in West-Java, waar dansaapjes verboden 
werden. In 2018 en 2019 hebben we meer apen in Oost-Java in beslag genomen en ook daar hebben we 
de medewerking van de overheid gekregen. Omdat er meer apen te rehabiliteren waren dan we dachten, 
werd besloten een tweede revalidatiecentrum te bouwen in Oost-Java, in het gebied van Jember. Deze 
locatie ligt ook in de buurt van de erkende vrijlatings-locatie, een eiland met 47.000 hectare ongerept bos 
waarvoor we de goedkeuring hebben gekregen van het centrale Ministerie van Bosbouw en van BKSDA 
Jatim (bosbouwafdeling Oost-Java) om ex-dansaapjes en mogelijk ook andere dieren die zijn gered, vrij te 
laten. 
 
In 2019 hebben we 144 ex-dansaapjes gerehabiliteerd in onze faciliteiten in zowel West- als Oost-Java; 
We hebben de regering bijgestaan bij de inbeslagname van baby-makaken die als baby voor de handel 
bestemd waren, en mogelijk belandden in trainingen om een dansaap te worden;  
In 2019 hebben we 3 vrijlatingen van de ex-dansaapjes georganiseerd: maart 2019 (31 individuen, 
verdeeld in drie groepen) augustus 2019 (30 individuen, verdeeld in twee groepen) december 2019 (40 
individuen, verdeeld in drie groepen). 
 
Schildpadden Project 
In Lembata, Flores, heeft de zeeschildpad patrouille-eenheid dit jaar een ramp meegemaakt: ons prachtige 
onderwijscentrum brandde tot op de bodem af. We zouden het educatiecentrum graag herbouwen, maar 
de schade is te groot, dus we zouden een heel nieuw centrum vanaf de grond moeten bouwen. De bouw in 
2017 heeft € 11.000,-- gekost. Desondanks is het team nog steeds erg gemotiveerd en blijft het patrouilles 
uitvoeren om zeeschildpadden te helpen. We streven ernaar om in 2020 meer vrijwilligers te krijgen, zodat 
we de lopende kosten kunnen betalen, wat een grote uitdaging is. 
 
Sumatra Wildlife Center 
Dit jaar zijn we erin geslaagd om het Sumatra Wildlife Center operationeel te maken. We hebben een team 
van 12 hondengeleiders, twee verzorgers en twee dierenartsen om met de speurhonden te werken en 
toezicht te houden op hun zorg en gezondheid. De hondenafdeling is zeer effectief gebleken om 
gesmokkelde wilde dieren op te sporen en te voorkomen dat ze Sumatra verlaten (inbeslagname in het 
vroege stadium van het smokkel-traject). De honden-unit wordt volledig financieel ondersteund door WCS / 



 

Amerikaanse overheid. 
In maart/april 2019 hebben we met steun van Triodos Foundation, Lush Foundation en Moyra-Stava 
Morena een groot project kunnen voltooien. Het Sumatra Wildlife Center wil geheel zelfvoorzienend zijn en 
daartoe hebben wij met een UV-filter-systeem een schoon water voorziening aangelegd en met behulp van 
zonnepanelen op het dak van de kliniek en de hondenkennels zorgen we voor eigen elektriciteit. 
Het Sumatra Wildlife Center heeft geen vaste sponsoring, daarom zijn we afhankelijk van donaties voor de 
zorg voor in beslag genomen wilde dieren. Twee grote inbeslagnames vonden plaats in oktober en 
november 2019, waarbij onder meer 390 vogels bij ons kwamen die al snel werden vrijgelaten, evenals 6 
jonge primaten van drie verschillende soorten. 
 
Dierenarts Loes en Mariana Ferdinandez houden toezicht op de gezondheidszorg van alle dieren in het 
wild en reizen naar de verschillende centra. Bulan, een lokaal meisje dat heel graag wil leren en zorgen 
voor de dieren, wordt sinds november 2019 worden opgeleid om dierenverzorger te worden. In december 
2019 hebben we paramedicus Mila aangenomen, ook afkomstig uit Lampung en omgeving. Mila is erg 
gemotiveerd en toegewijd en we zijn erg blij dat ze zich bij ons team heeft gevoegd om voor de natuur in 
het centrum te zorgen. Random is de vaste verzorger voor alle dieren in het wild in het centrum. Alek 
Turendi is verzorger en als bioloog ook verantwoordelijk voor het plannen van de vrijlating van geredde 
dieren. 
 
Dit jaar hebben extreme droogtes de bossen getroffen. Gebieden waar we dieren zoals een 
baby-honingbeer wilden vrijlaten, konden niet voor dit doel worden gebruikt, simpelweg omdat er 
aanhoudende branden en extreme droogtes waren, die tot november 2019 duurden! 
 
Geredde wilde dieren 
Uit de handen van handelaren in wilde dieren hebben we door inbeslagname o.a. kunnen redden: 
Een babybeer genaamd Lio; 76 beschermde vogels; 6 babybladapen; 390 beschermde vogels; 3 
schildpadden en 6 jonge primaten. In alle bovenstaande gevallen werd de handelaar aangehouden 
vanwege onze directe betrokkenheid. 
 
Overige vrijlatingen  
★ 6 Siamangs van Bali Wildlife Rescue Center naar Kalaweit Gibbon rehabilitation Program, Sumatra. 
★ We hebben een zonnebeer in afwachting van verhuizing in het centrum van Bali, evenals 6 

varkensstaartmakaken met bestemming Sumatra, we hopen dat dit in 2020 kan worden gerealiseerd. 
Ook zullen 17 geredde krokodillen door ons team in januari 2020 vanuit Bali worden verplaatst. 

★ 8 geredde kasuarissen zijn klaar om te worden vrijgelaten uit hun rehabilitatie-plaats in Noord-Papoea. 
Ze gaan naar het zuiden van Papoea, waar ze kunnen worden vrijgelaten in prachtige beschermde 
bossen. 

★ 1 jonge orang-oetan genaamd BonBon van Bali naar Sumatra.  
★ 1 Maura macaque (Macaca maura) van Jakarta naar Noord-Sulawesi. 








