
Jaarverslag 2020, stichting JAAN Nederland

JAAN is uitgegroeid tot een nationaal platform voor dierenwelzijn en rechten,
redding, rehabilitatie van dieren en als adviseur voor de overheid op het
gebied van dierenbescherming. We hebben programma's in heel Indonesië en
we streven er altijd naar om te reageren op gevallen van dieren in nood.
Gedurende de pandemie in 2020 waren operaties moeilijker maar de
reddingsacties en inbeslagnames van wilde dieren gingen door.

Met de beperkte middelen die we hebben, streven we ernaar om te doen wat
we kunnen dankzij de hulp van onze supporters en vrijwilligers.

JAAN Indonesië heeft twee aparte divisies: JAAN wildlife - JAAN Domestic

Wildlife Aid Network is wildlife afdeling van Jakarta Animal Aid Network. We
hebben nu een aparte bankrekening en beheer, maar we zijn nog steeds
onder één paraplu met onze binnenlandse collega's onder de bekende naam
Jakarta Animal Aid Network.
In Nederland zijn we in 2019 een nieuw initiatief gestart met de naam Wildlife
Watch Dogs om steun te zoeken voor het Indonesische veldwerk in het wild.
Dit rapport bespreekt alleen de activiteiten van de wildlife divisie in 2020.

JAAN wildlife werkt nu op 6 vaste locaties:

West-Bali: Dolphin Rehabilitation Centre (2019)
Karimun Jawa: Dolphin Rehabilitation Centre (2010)
Thousand Islands: Eagle rehabilitation and Coral Reef Restoration (2004)
Kalianda, Sumatra: Sumatra Wildlife Center (2017)
Cikole, Bandung: Ex dans aapjes rehabilitatiecentrum (2015)
Sindur: Ex dansaapjes aap quarantaine (2017)

Ons kantoor is een gehuurd huis, gelegen in Zuid-Jakarta. Deze locatie wordt
ook gebruikt voor de honden tijdens detectie werkzaamheden in de omgeving
van Jakarta en voor het verblijf van het team.

Alle bovenstaande locaties worden verleend voor gebruik door andere
eigenaren of de overheid voor een bepaalde periode. Alleen het land op
Sumatra behoort toe aan JAAN wildlife.
JAAN wildlife heeft fulltime teamleden.

In totaal hebben we 2461 vogels gered tijdens confiscaties met onze K9 Dog
Unit in Zuid-Sumatra, we hebben 115 primaten gered (inclusief 72 ex
dansende apen), 17 zoutwaterkrokodillen en 453 schildpadden en verzorgen
wij drie geredde dolfijnen en 39 roofvogels.

Lembata Sea Turtle Project



Het project in lembata draait nu onafhankelijk en we zijn niet langer direct
betrokken.

Acties

We hebben in 2020 helaas een mislukte actie mee moeten maken waarin een
handelaar in orang-oetans wist te ontsnappen, vanwege de betrokkenheid van
legerfunctionarissen en ongeldige informatie.

We hebben de nationale politie bijgestaan bij drie grote inbeslagnames van
dieren in het wild, waarbij in 2020 handelaren in wilde dieren werden
gearresteerd.

Sumatra Wildlife Center

Sinds 2019 loopt het Sumatra Wildlife Center op volle krachten.  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 hondeneenheid is zeer effectief gebleken om gesmokkeld
wild op te sporen en te voorkomen dat sumatra-dieren hun thuisland verlaten
(inbeslagname in het vroege stadium van het smokkeltraject). De hondenunit
wordt volledig financieel ondersteund door WCS / Amerikaanse overheid.

Het Sumatra Wildlife Center echter heeft GEEN vaste sponsoring, daarom
berusten we op donaties om te zorgen voor in beslag genomen dieren en
gedurende 2020 was dit best pittig omdat de donaties miniem waren. Wij zijn
volledig afhankelijk van Wildlife watch Dogs / Stichting JAAN Support voor het
centrum en Sponsor Wildlife; ons fondsenwervingsplatform dat beheerd wordt
door onze geweldige vrijwilliger Monique Kaufmann.

In het centrum zorgen we vooral voor in beslag genomen dieren uit het
havengebied; aangezien de meeste dieren vers uit het wild worden gehaald,
is snelle vrijlating vaak mogelijk, bijvoorbeeld voor de in beslag genomen
vogels. Maar jongere primaten hebben onze intensieve en langdurige zorg in
het centrum nodig. Eind 2020 zorgen we voor twintig individuele primaten die
behoren tot drie verschillende soorten  (Macaca nemestrina, Macaca
fascicularis en Nycticebus coucang).

Team st SWC

Random, Caretaker
Herman, Caretaker
Mila, Paramedic
Janipa, Veterinarfian



Dierenarts Loes en Mariana Ferdinandez houden toezicht op de
gezondheidszorg van alle dieren in het wild en reizen naar de verschillende
centra.
Dit team wordt geleid door Benvika, teamcoördinator voor alle veldoperaties is
Sudarno, teamleden zijn: Darma en vrijwilligers en leden van het natuurteam
in het algemeen.

Dansaapjes

In totaal heeft JAAN in 2020 72 dansaapjes gered en zijn er 40 vrijgelaten.

Ons dansapen rescue center in Jakarta sloot in oktober 2016 zijn deuren
waarna we het regeringsgebouw verlieten, we hadden alle geredde aapjes
succesvol gerehabiliteerd en konden het project in Jakarta afsluiten: Hier
hebben we tussen 2013 en 2015 meer dan 100 geredde dansende apen
gerehabiliteerd in Jakarta. De laatste groep van "Jakarta dans apen", 26
individuen, geleid door Alfa-mannetjes Johnny en Pepsi waren vrijgelaten in
oktober / november 2016.
In 2017 zijn we begonnen met reddingsacties in het Bandung-gebied in de
provincie West-Java, een nieuwe provincie om dansende apen te verbieden.
In 2018 en 2019 hebben we meer apen in Oost-Java geconfisqueerd waarna
we ook daar de medewerking van de overheid hebben verkregen om
dansende apen in beslag te nemen en vanwege de noodzaak om meer
individuen te rehabiliteren dan we dachten en strategisch gezien werd
besloten om een   tweede revalidatiecentrum te bouwen in Oost-Java, in het
gebied van Jember. Deze locatie ligt ook in de buurt van de erkende
vrijlatingslocatie, een eiland met 47.000 hectare ongerepte bossen waarvoor
we de goedkeuring hebben gekregen van het centrale Ministerie van
Bosbouw en van BKSDA Jatim (bosbouwafdeling Oost-Java) om
ex-dansende apen en mogelijk ook andere endemische dieren die werden
gered en gezond verklaard en geschikt voor vrijlating, zoals 15 pythons in
2019.
Gedurende 2019;

We bouwden nog een ex-revalidatiecentrum voor dansende apen in het
stadsbos van Jember, het land werd ons vriendelijk geleend door de eigenaar.
Financieel was het een uitdaging om dit centrum in 2019 te runnen en de
kosten bij te houden, aangezien we hiervoor geen vaste sponsor hadden,
maar we hadden geen andere keuze dan geconfisqueerde ex-dansende apen
te blijven ontvangen en ook te reageren op de oproepen van de overheid om
hulp met conflicten met wilde of ex-huisdier aapjes.
Gedurende 2019 hebben we 144 ex-dansende apen gerehabiliteerd in onze
faciliteiten in zowel West- als Oost-Java; We hebben 101 ex-dansende apen



terug in het wild losgelaten; We hebben de regering bijgestaan   bij de
inbeslagname van baby-makaken die als baby voor de handel bestemd waren
en mogelijk terechtkwamen in trainingen om een   dansende aap te worden; we
hebben de beste zorg geboden voor de apen in onze centra onder toezicht
van onze verzorgers en dierenartsen;

In 2020 hebben we 72 dans aapjes gered en zijn we erin geslaagd om tijdens
de covid pandemie 1 vrijlating van ex dans apen te organiseren: (40
individuen, verdeeld in twee groepen) in augustus 2020. Hebben de apen met
succes weer in het wild kunnen vrijlaten volgens protocollen voor aanpassing
en monitoring na vrijlating dankzij de hulp van toegewijde vrijwilligers die ons
helpen in het veld en goede samenwerking met de overheid.
Gegevens van de geredde en vrijgelaten apen zijn beschikbaar in een apart
document.

Roofvogels rehabilitatie centrum, Duizend Eilanden, Jakarta

Op ons roofvogel rehabilitatie centrum hebben wij 39 vogels in onze
verzorging en in 2020 hebben we 1 witte buik zee arend kunnen vrijlaten.

Rehabilitation center for raptors, Thousand islands, Jakarta

During 2020 at Kotok Island our rehabilitation center for raptors we released 1
white bellied sea eagle. We now care for 39 raptors at the island where three
full-time caretakers work to give them the best care possible.

Team:
Caretakers / Vaste Verzorgers

Mirjan, Head Animal Care
Dedi, caretaker and operational manager
Sabar, Caretaker
Dudu, Caretaker

Dit centrum heeft geen vaste donor en is afhankelijk van het Sponsor Wildlife
platform om donaties the vinden.



Jaarrekening JAAN 2020

Inkomsten

Paypal €   1.025,-
Donaties algemeen €   9.531,-
Donaties projecten €   1.103,-
Lampungproject €   2.845,-
Uran Utang project €   5.000,-
Giften e.d. €   3.865,-
Betalingsdiensten € 13.799,-

Totaal € 37.168,-

Uitgaven

Opname uit geldautomaat Indonesie €   2.071,-
Bankstortingen naar Indonesie € 33.613,-
Bank- en alg.kosten €      360,-
Communicatiemiddelen €      633,-
Medische apparatuur €   2.300,-
Medische bijstand €   3.726,-
Ondersteuning (hulp aan andere organisaties) €      600,-

Totaal € 43.303,-

Negatief resultaat €  6.135,-

Saldo ING-rekening 01-01-2020 €   24.555,-
Saldo ING-rekening 31-12-2020 €   18.420,-

Verschil €  6.135,-


