
“Ieder van ons telt, ieder van ons speelt een rol, ieder van ons kan 
dingen veranderen” 
 



2013 was een cruciaal jaar voor verandering binnen 
het Jane Goodall Instituut België. Wij zijn blij u onze 
projecten en evenementen voor te stellen die via 
onze organisatie het afgelopen jaar een plaats vonden 
op Belgische bodem en die onze Afrikaanse 
programma’s aanzienlijk hebben ondersteund. 
 
Sinds oktober 2013 mag ik mij voorzitster van de 
organisatie noemen en ben ik blij met de nieuwe 
uitdagingen die voor mij liggen; om er maar een 
paar te noemen: het Roots&Shoots programma in 
België verder ontwikkelen, het adoptieprogramma mbt 
de chimpansees in Tchimpounga blijven aanmoedigen 
en ondersteuning bieden aan het 
herintroductieprogramma van de chimpansees in het 
wild, de sensibiliseringscampagne rond het recycleren 
van elektronisch afval tvv jonge Congolezen in Goma 
verder uitbreiden. Ik wil hierbij ook graag Ilke 
Pedersen-Beyst bedanken voor al het werk dat zij op 
vrijwillige basis de afgelopen drie jaar als voorzitster 
en directrice heeft verwezenlijkt. 
 
Ons team, geheel samengesteld uit vrijwilligers, werkt 
ongelofelijk hard en professioneel en helpt graag mee 
om de missie uit te dragen en het respect voor 
dieren, mensen en het milieu in België en daarbuiten 
te promoten. 
 
De passie van onze vrijwilligers voor het project en 
de humanistische boodschap van Jane Goodall zijn de 
motor van alles wat we tot nu toe gerealiseerd 
hebben. 
 

Mijn doel, als nieuwe voorzitster, is om van onze 
vereniging die nu volledig gebaseerd is op 
vrijwilligers, een professionele organisatie te maken. 
Dankzij het toenemende aantal partners in 2013, 
of het nu lokale overheden, private bedrijven of 
jeugdinstellingen zijn, hopen we hiermee te kunnen 
starten in 2014. 

 
2014 zal worden gekenmerkt door een bijzondere 
gebeurtenis voor alle Jane Goodall Instituten over 
de hele wereld. Iedereen zal dan de 80ste 
verjaardag van haar oprichtster vieren. JGI België is 
verheugd om Jane Goodall te mogen verwelkomen 
in mei 2014 voor een aantal evenementen in 
België. 

 
Ik wil vooral het bestuur bedanken voor de steun 
en het vertrouwen tijdens mijn nieuwe rol binnen 
de organisatie. Ik wil in het bijzonder ook al onze 
vrijwilligers bedanken, zonder wie dit alles niet 
mogelijk zou zijn. 
  

Ingrid Bezikofer 
Voorzitster en  directrice 
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« C’est seulement si on comprend que l’on peut prendre soin. C’est 
seulement en prenant soin que l’on peut aider. C’est seulement en 

aidant que nous serons sauvés. » 

« Alleen als we begrijpen kunnen we zorg dragen. Alleen als we zorg dragen 
kunnen we helpen. Alleen door te helpen kunnen we gered worden. » 
       Jane Goodall, DBE 
 



Het Jane Goodall Instituut België maakt deel uit van de familie van Jane Goodall Instituten 
(Jane Goodall Instituut - JGI) en is een van de 10 kantoren van de organisatie in Europa. Het 
Jane Goodall Instituut België heeft tot doel mensen van alle leeftijden aan te moedigen en te 
inspireren deel te nemen aan positieve veranderingen ten voordele van alle levende wezens.  
 
De missie van JGI België bestaat meer bepaald uit:  
 
- Het bevorderen van respect voor dieren, mensen en het milieu in België en daarbuiten.  
- Sensibilisering en fondsenwerving voor de activiteiten van JGI in Afrika: onderzoek naar 

chimpansees, behoud van hun habitat, de ontwikkeling van lokale gemeenschappen en 
initiatieven in verband met het Roots&Shoots programma (R&S).  

- Ontwikkelen van Jane Goodall’s Roots&Shoots programma in België en interacties 
aanmoedigen tussen de verschillende Belgische R&S groepen, alsook contacten met alle 
andere R&S groepen in meer dan 134 landen. 

Doelstellingen van het  
Jane Goodall Instituut België 
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«We kunnen niet toestaan dat mensen in absolute armoede leven. We moeten dus 
de levensstandaard van 80% van de inwoners van onze planeet verhogen; dit 
terwijl we de andere 20% die bezig zijn met het vernietigen van onze natuurlijke 
rijkdom aanzienlijk moeten verminderen.»           

Jane Goodall, DBE 
 



JGI België steunt de inspanningen die geleverd worden voor het behoud van de chimpansees en hun 
leefgebieden door middel van ontwikkelingsprogramma's en onderwijs in verschillende Afrikaanse landen. 
Deze programma's worden geleid door lokale gekwalificeerde medewerkers in de verschillende nationale 
kantoren van het Jane Goodall Instituut. Dankzij sponsoring en donaties van vele Belgen heeft het JGI 
België het afgelopen jaar verschillende van deze programma’s financieel gesteund.  
Meer informatie over de Afrikaanse- en adoptieprogramma's http://goo.gl/vN2vcX 

Republiek Congo  
Dankzij een honderdtal meters en peters, kan het JGI 
België de dagelijkse activiteiten binnen het Chimpansee 
Opvangcentrum Tchimpounga financieel steunen. In 2013, 
konden de eerste 15 chimpansees vrijgelaten worden op 
het eiland Tchindzoulou in het natuurreservaat 
Tchimpounga. 
Video van chimpansee Wounda die vrijgelaten werd door 
Jane Goodall in de zomer van 2013 http://goo.gl/C2gYpp 

Tanzania  
Het herbebossingsproject dat deel uitmaakt van het 
gemeenschapsontwikkelingsprogramma TACARE opgericht 
door Jane Goodall wordt gesteund  via onze 
boomcertificaten. Dankzij dit project konden in 2013 voor 
de eerste keer twee bossen op elkaar aangesloten worden 
via een verbindingszone en konden de eerste chimpansees 
hiervan gebruik maken. 

Oeganda  
In Oeganda worden voormalige stropers getraind en 
heropgeleid tot boswachters. Op die manier wordt de 
stroperij bestreden. JGI België steunt het 
valstrikinterventieprogramma (snare removal) in het 
Budongo woud. 
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Het Roots&Shoots (R&S) programma is het internationale jongerenprogramma van het Jane Goodall Instituut. 
Het heeft tot doel de levenskwaliteit van mensen te verbeteren en het milieu en de dieren te beschermen. 
Dit programma dat door Jane Goodall in 1991 werd opgericht heeft dankzij duizenden jonge mensen in 134 landen, 
waaronder België, geleid tot een netwerk dat mensen samenbrengt die van onze planeet een betere wereld willen maken. 
Dit krachtige netwerk is een ontmoetingsplaats waar jongeren en volwassenen inspiratie en ideeën kunnen delen die op 
hun beurt leiden tot gemeenschapsprojecten. Zij nemen ook deel aan evenementen en wereldwijde campagnes. Ondertussen 
zijn zo’n twintigtal R&S groepen actief in België. 
Elke groep (klas, school, jeugdbeweging ...) die wil deelnemen aan het R&S programma kan zich inschrijven via onze 
website en gaat hierbij akkoord om gedurende een jaar aan projecten rond dieren, mensen en het milieu te werken. Deze 
projecten kunnen al dan niet gelinkt zijn aan elkaar. Het Jane Goodall Instituut België biedt technische, pedagogische 
en/of, indien nodig, materiële steun.  
Meer informatie over R&S wereldwijd (www.rootsandshoots.org) en in België (http://goo.gl/l6DYol). 

Jaarlijkse Roots&Shoots Ceremonie België 
Europees Parlement, mei 2013 
 

Meer dan 300 Franse, Nederlandse en Engelse studenten en 
hun begeleiders kwamen in het Europees Parlement samen 
om hun gerealiseerde projecten voor te stellen aan Jane 
Goodall. Na een aantal korte presentaties die simultaan 
vertaald werden, kreeg elke groep van de Britse primatologe 
een ondertekend diploma. Dit jaar werd de Belgische 
jeugdboekenschrijver Marc de Bel ingewijd als 'Ridder in de 
Orde van de Eik’. Zijn missie is om bij de Belgische jeugd 
kleine zaden van hoop te laten ontkiemen...  
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R&S project ‘MolenGreen’ bij 
De Foyer van Molenbeek en de ‘Goutte d’Huile’ – 
februari tot november 2013 
Het Roots & Shoots programma stelt jongeren in staat hun leven 
in eigen handen te nemen, zich als verantwoordelijke burgers op 
te stellen en positief om te gaan met de milieu-en 
maatschappelijke uitdagingen die ze op hun weg tegenkomen. 
Het  programma openstellen voor alle jongeren uit allerlei 
milieus is een prioriteit voor het JGI België. Dankzij het 
programma werden in verschillende landen al vele uitzonderlijke 
ervaringen van jonge mensen die terug vertrouwen kregen in 
zichzelf opgetekend. In 2012 lanceerden wij het project 
MolenGreen bij de jeugd van de Foyer in Molenbeek. Vrijwilligers 
van het JGI leidden verschillende workshops rond milieu-educatie: 
in februari konden de jongeren meer leren over vogels in de 
stad en bouwden we samen een voedertafel. In april werkten we 
verder aan het moestuinproject dat van start ging in 2012. 
Verschillende honingplanten, cruciaal voor nectaretende insecten 
werden aangeplant.  We wezen de jongeren daarbij op het 
belang van de bestuiving. In juni waren de resultaten bijzonder 
bemoedigend! 

R&S project ‘Vredesduivenparade’ 
Grote Markt Brussel, oktober 2013 
Zoals elk jaar kwamen R&S groepen samen op de Grote Markt te 
Brussel om er ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde 
Naties hun reuze vredesduiven te laten rondvliegen. Deze activiteit 
liet toe de boodschap van Jane Goodall als ‘Boodschapper van de 
Vrede van de Verenigde Naties’ uit te dragen.  
Meer informatie http://goo.gl/XsTkNf 
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In november 2013 werd het project 
MolenGreen gelanceerd in het wijkhuis 
'Goutte d'Huile’.  
Meer informatie over het R&S project 
'MolenGreen’: http://goo.gl/MPlG5u 
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Recycle4Chimps was het boegbeeld van JGI België in 2013. 
Het doel? Het ontginnen van de ‘Belgische stedelijke mijn' 
van gebruikt elektronisch materiaal en het recycleren van de 
zeldzame metalen die dit materiaal bevat; dit dankzij onze 
technische partners. 
Door deel te nemen aan de campagne Recycle4Chimps, 
ondersteunen scholen, bedrijven, overheden en particulieren de 
bescherming van chimpansees en het milieubehoud in België 
en de Democratische Republiek Congo. De campagne 
financiert ook beurzen voor jongeren in Goma (DRC) in het 
kader van het project 'Basketball for Peace in DRC' van het 
Jane Goodall Instituut DRC. 
In 2013 hebben we ons partnernetwerk uitgebreid en zijn 
actief in de gemeenten Vorst, Elsene, Brussel-Stad, Sint-Pieters-
Woluwe en Tervuren. De inzamelpunten zijn gevarieerd: 
bibliotheken, biologische winkels en markten, boekhandels, 
café’s en gemeentelijke containerparken. 
  

 De gemeente Sint-Pieters-Woluwe is een bevoorrechte 
partner van deze campagne. Met haar steun, stelde JGI 
België in november de film 'Blood in the mobile’ voor. 
Deze documentaire werd gevolgd door een discussie tussen 
Colette Braeckman (journalist Le Soir), Dario Merlo 
(Directeur JGI DRC) en Ingrid Bezikofer (Voorzitster JGI 
België). Meer dan 100 mensen kwamen naar het cultureel 
centrum van de gemeente om dit evenement bij te wonen. 
 

Meer informatie ivm de campagne Recycle4Chimps: http://goo.gl/VbN9GX 
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In het kader van het bezoek van Jane Goodall aan Brussel, 
organiseerde JGI België op 7 mei 2013 in de VUB de 
voorstelling van de film LoveMEATender. 
 

In samenwerking met EVA (Donderdag Veggiedag) en Planète-
Vie (filmproducent) wees JGI België de zowat 700 bezoekers 
op de gevolgen van de vleesconsumptie op het milieu, de 
dieren en de volksgezondheid. 
 

Nav de voorstelling van haar boek ‘Harvest for Hope’ gaf Jane 
Goodall een sterk pleidooi mbt duurzaam voedsel. Ze maakte 
een inventarisatie van het huidige landbouwsysteem en liet 
verschillende boeren over de hele wereld aan het woord die 
besloten de industriële landbouw vaarwel te zeggen en te 
streven naar een milieuvriendelijker alternatief voor natuur en 
mens.  
 

Meer informatie over de lezing: http://goo.gl/9Vo9hd 

In samenwerking met de boekhandel Waterstones en in aanwezigheid van 
een twintigtal geïnteresseerden, getuigde Patricia Poaty over haar werk 
als verantwoordelijke van het educatieve programma bij Tchimpounga.  
De Congolese wees op het belang van het combineren van het behoud 
van de chimpansees en hun leefomgeving en het onderwijzen van de 
lokale bevolking.  
Zij beëindigde haar getuigenis met de presentatie van diverse educatieve 
middelen die gebruikt worden om de aandacht te trekken van jongeren 
en volwassenen in de omgeving van Pointe Noire in de Republiek Congo. 
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De actie 'CHIMPioen van de Netheid’ nodigt mensen uit zich te 
verenigen en samen te werken om hun wijk properder en 
aantrekkelijker te maken.  
In maart, kwamen in Tervuren een 50-tal mensen bijeen die samen 
zo’n 40 zakken vuilnis vulden tijdens een opruimactie.. 
Tijdens de autoloze dag in september probeerde JGI België, op 
uitnodiging van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, het publiek bewust 
te maken over de lokale en wereldwijde problematiek mbt de 
afvalberg en mobiliseerde hen voor een reinigingsactie op het 
Dumonplein.  
In november verzamelden een 30-tal personen zo’n 100kg afval in 
Sint-Pieters-Woluwe.   
 

Meer informatie over 'CHIMPioen van de netheid': 
http://goo.gl/g59vcc 

Onder de naam ‘Run4Chimps’ rekruteert JGI België sinds 2013 
lopers voor verschillende jaarlijkse loopwedstrijden. Tien lopers 
namen deel aan de 20 km van Brussel en 5 anderen namen 
deel aan verschillende wedstrijden tijdens de Marathon van 
Brussel.  

 
In 2013 hebben de lopers 500 € ingezameld tvv het 
Tchimpounga opvangcentrum in Congo Brazzaville.  

 
Meer informatie over ‘Run4Chimps': http://goo.gl/v3vqt4 
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JGI België heeft haar activiteiten aan het publiek voorgesteld tijdens 
verschillende gelegenheden zoals het Irisfeest, het Milieufeest in het 
Jubelpark, Autoloze zondagen, Natuurfeest en de Kerstmarkt in 
Molenbeek. 

Om up-to-date informatie te verstrekken op een aantrekkelijke 
manier en om de navigatie te vergemakkelijken werd de JGI Belgë 
website tijdens het afgelopen jaar geherstructureerd en verbeterd. 
De website van JGI België: www.janegoodall.be 

JGI België houdt haar Facebook pagina levend. Steeds meer mensen 
volgen nieuws dat bijna dagelijks gepost wordt. Op het moment dat 
dit verslag werd opgesteld, had de pagina 818 'likes'.  
JGI België op Facebook: https://www.facebook.com/janegoodall.be 

JGI België beheert ook een YouTube-kanaal. Hierdoor kan JGI België 
video's (met Nederlandse en Franse ondertiteling) verspreiden over de 
progressie van de Afrikaanse programma's. We tellen momenteel 74 
abonnees. 
JGI België op YouTube: www.youtube.com/user/JGIBelgium 

Maandelijks publiceert JGI België een nieuwsbrief die wordt verzonden 
aan een 1000-tal mensen. De nieuwsbrief laat toe te communiceren 
rond activiteiten en campagnes in België. 
De nieuwsbrief bevat ook meer algemene informatie over de 
Afrikaanse programma's. 

13 

http://www.janegoodall.be/
http://www.janegoodall.be/
http://www.janegoodall.be/
http://www.janegoodall.be/
http://www.janegoodall.be/
https://www.facebook.com/janegoodall.be
https://www.facebook.com/janegoodall.be
https://www.facebook.com/janegoodall.be
https://www.facebook.com/janegoodall.be
https://www.facebook.com/janegoodall.be
https://www.facebook.com/janegoodall.be
https://www.facebook.com/janegoodall.be
https://www.facebook.com/janegoodall.be
https://www.facebook.com/janegoodall.be
https://www.facebook.com/janegoodall.be
http://www.youtube.com/user/JGIBelgium
http://www.youtube.com/user/JGIBelgium
http://www.youtube.com/user/JGIBelgium
http://www.youtube.com/user/JGIBelgium
http://www.youtube.com/user/JGIBelgium
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=54643b41c765b77b4d9e5b6fc&afl=1


14 

Dit jaar werd een aanzienlijke investering gedaan door het aanwerven van een personeelslid, gespecialiseerd in 
fondsenwerving. Deze investering werpt geleidelijk zijn vruchten af omdat mede door de steun aan onze 
projecten specifieke vaardigheden kunnen worden geïntegreerd binnen het team van vrijwilligers. Daarnaast 
heeft dit project ook bijgedragen tot het professionaliseren van onze organisatie en duidt het ook op de 
noodzaak toegang te krijgen tot structurele subsidies om zo onze inspanningen voor een betere wereld en 
voor het behoud van mensapen in Afrika te kunnen blijven financieren. 

Bank:

KBC 1135,08 Kapitaal 31134,81

Triodos 18921,15 Balans inkosten/uitgaven 2013 -11078,58

Financiële Balans 2013

Totaal: 20056,23 Totaal: 20056,23

Actief Passief

Inkomsten 2013

Lidmaatschappen € 1.087,45

Giften € 3.198,07

Giften tvv JGI Projecten in het Buitenland € 6.116,66

Giften tvv JGI Projecten in België € 524,31

Subsidies tvv JGI Projecten in het Buitenland € 2.500,00

Subsidies tvv JGI Projecten in België € 1.500,00

Opbrengsten uit verkoop € 2.593,85

Bankrente € 3,10

TOTAAL € 17.523,44

Uitgaven 2013

Aankoop goederen € 4.593,83

Steun aan JGI Projecten in het buitenland € 6.897,37

Bankkosten € 93,87

Verzekeringen € 249,22

Telefoonkosten € 175,55

Huur kantoor € 1.800,00

Algemene administratieve kosten € 1.296,41

Lonen werknemers € 13.495,77

TOTAAL € 28.602,02

Balans: Ontvangsten-uitgaven 2013 € -11.078,58

Inkomsten trends per soort 
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Terracycle en Farah Onclinx 
voor hun donatie in het 
kader van de 'Bic Essay 
Wedstrijd' tvv onze 
activiteiten in België. 

De Stad Brussel voor haar 
steun aan het Roots&Shoots 
programma ‘Promo Jeunes 
Basket’ in de DRC en aan 
het bewustmakingspro-
gramma in het kader van de 
campagne Recycle4chimps bij 
kansarme jongeren in 
Brussel. 

Recyca voor het partnerschap 
in het kader van de campagne 
Recycle4chimps, dit ten 
voordele van studiebeurzen 
voor jonge Congolezen in 
Goma, DRC. 

Triodos Bank voor haar steun 
aan het JGI België 
boomplantingsevene-ment dat 
zal doorgaan in november 
2014. 

« Het grootste 
gevaar voor onze 
toekomst is 
apathie.”  
Jane Goodall, DBE 
 



E-mail : info@janegoodall.be – Website: www.janegoodall.be –  
Facebook : Jane Goodall Institute Belgium 

Edinburgstraat  26 – 1050 Elsene – Tel. : 0488/87.80.41 
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