Weet je dat...

WWW.AAP.NL

… apen geen vlooien vangen als ze elkaar vlooien?
Ze maken dan elkaars vacht schoon, als teken van
vriendschap.

... je bij AAP een rondleiding kunt krijgen? Dat kan als je 12
jaar of ouder bent. De rondleiding is helaas niet voor jonge
kinderen, omdat dat voor drukte kan zorgen. Je kunt je
aanmelden voor een rondleiding via onze site www.aap.nl.

…je je voor een bezoek aan de Apeneilanden niet hoeft aan
te melden? Je kunt altijd vrij rondlopen over de vlonders,
ook als je nog geen 12 jaar bent. Op woensdag om 14.00 uur
en in het weekend om 11.30 en 14.00 uur houden onze
dierverzorgers een Apenpraatje op de vlonders. Ze vertellen
dan over de dieren die op de Apeneilanden wonen.

… AAP exotische dieren opvangt? Exotisch, ook wel
uitheems genoemd, betekent dat zulke dieren in Nederland
niet in het wild voorkomen. Een woestijnvos is bijvoorbeeld
uitheems, want hij hoort thuis in de Sahara. Een rode vos,
die in Nederland leeft, is inheems.

Apegapen?
… naast honden en katten ook apen brokken eten?
Apenbrokken bevatten alle vitaminen en mineralen die ze
nodig hebben. Daarnaast eten apen graag groente, fruit,
nootjes en zaadjes.

…je ook het Rondje AAP kunt lopen? Een lekkere
boswandeling rond ons terrein. Onze gebouwen en
buitenverblijven met de dieren zijn dan van een afstandje
te bewonderen. Bij het uitzichtpunt bij het Chimpansee
complex kun je de informatie over de chimpansees lezen en
hun gedrag door de verrekijker bestuderen.

… AAP jaarlijks zo’n 200 dieren opvangt? En voor zo’n 120
dieren dan ook weer een nieuw plekje vindt?

… je op onze site www.aap.nl nog veel meer informatie
over AAP’s werk en onze dieren kunt vinden?
… de dierverzorgers op de Zoogdierenafdeling ook
’s avonds ontbijt klaarmaken? Dat komt omdat daar ook
nachtdieren leven, zoals een genetkat. Die wordt
’s avonds pas wakker en gaan juist ’s ochtends weer slapen.

… apen niet gapen omdat ze moe zijn? Door hun mond
open te doen, tonen ze hun gevaarlijke hoektanden. Ze
bedoelen: “pas maar op!”

… een chimpansee per dag wel anderhalve kilo groente,
één kilo fruit en een half pond apenbrokken wegwerkt?
En dat een kleine eekhoorn al voldoende heeft aan een
paar gram graan, een eekhoornbrok, een blaadje groente,
een halve aardbei, een meelworm en een noot?

... het kleinste aapje bij AAP 15 cm. lang is en dat dat een
dwergzijdeaapje is? En dat een chimpansee wel 120 cm.
lang is?

Chimpansee Regina is een
soort achternichtje van
je! Chimpansees hebben
voor ruim 95% hetzelfde
DNA als mensen.

Soms is de noot bijna even
groot als de eekhoorn...

WAT KUN JE ZELF
DOEN VOOR AAP?
Heel veel! Met je spreekbeurt of werkstuk kun je je klasgenoten natuurlijk al
duidelijk maken hoe belangrijk het is om wilde dieren te beschermen, maar
vergeet het ook niet aan je vrienden, familie en buren te vertellen.
Je mag niet zomaar langs de deuren om geld op te halen voor AAP (voor een
collecte moet de burgemeester van je woonplaats toestemming geven), maar je
mag wel mobieltjes en inktcartridges voor AAP inzamelen.
Op www.aap.nl/help-mee lees je hoe je dat kunt doen.
Je mag ook zelfgemaakte spulletjes of spullen van zolder verkopen (tip voor
Koningsdag?) of een sponsorloop organiseren. En als je de handen echt uit de
mouwen wilt steken, kun je natuurlijk gras maaien of autoruiten wassen bij buren
of familie!
Als je geld voor AAP hebt ingezameld, stuur dan een mailtje naar info@aap.nl.
Je kunt het bedrag ook overmaken naar NL64INGBB000277530. Wij zijn er superblij
mee!

De @penstaart
SPREEKBEURTKRANT VAN STICHTING AAP

Wasbeer Opata

WAT DOET STICHTING AAP
AAP zet zich in voor een betere toekomst voor apen en
andere exotische zoogdieren, zoals wasberen, prairiehondjes, tijgers en leeuwen. Nog steeds hebben veel dieren
een afschuwelijk leven. Ze worden illegaal verhandeld,
als huisdier gehouden, als proefdier gebruikt of moeten
kunstjes doen om mensen te vermaken. AAP redt deze
dieren en vangt ze op zodat ze bij kunnen komen. We
helpen ze gezond te worden en weer ‘dier’ te zijn. Daarna
zoeken we een onderkomen waar ze voor langere tijd
kunnen blijven, bijvoorbeeld een reservaat of een goede
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Maar alleen dieren redden is niet genoeg. Als we de
oorzaken van dierenleed niet verhelpen, zullen er altijd
weer nieuwe dieren in nood komen. Daarom geven we
voorlichting en pleiten we voor betere wetten voor dieren
in heel Europa. We werken samen met verschillende
dierenbeschermingsorganisaties in binnen- en buitenland,
want samen sta je sterker.

berberaap Port speelt graag
met het water rond de
Apeneilanden
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dierentuin. Op deze manier kunnen we in de Nederlandse en
Spaanse vestiging van AAP weer nieuwe dieren opvangen.

+ 31 36 5238787
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info@aap.nl

Java-aapvrouwtjes Nakal,
Asmara en Lemah

HOE HET
BEGON
Stichting AAP is op 14 april 1972 in Amstelveen opgericht
door het echtpaar Okko en Riga Reussien. Eerst vingen
ze de dieren gewoon thuis op, maar het huis werd al
gauw te klein. Ze zijn daarom naar een grotere locatie in
Amstelveen gegaan. Toen ook die locatie te klein werd,
is AAP in 1996 naar Almere verhuisd. Sinds 2009 is er ook
een vestiging in Spanje (meer daarover lees je verderop in
deze krant). In Almere hebben we nu:
		
		

Het Apenhuis, waar bijna 120 apen in groepen
verblijven.

		
		

De Apeneilanden, waar acht groepen apen op
leven. In totaal zijn dat zo’n 40 dieren.

		
		

De Zoogdierenafdeling, waar gemiddeld 130
dieren verblijven.

		
		
		
		
		
		

Het Chimpanseecomplex, dat onderdak biedt
aan verschillende chimpanseegroepen. In totaal
zijn dat zo’n 40 chimpansees.

		

Overal zijn binnenverblijven en buitenverblijven.

Een quarantainegebouw, waar de dieren bij 		
binnenkomst goed onderzocht worden.

Als een dier bij AAP binnenkomt, wordt hij eerst onderzocht door de dierenarts.
Als het nodig is krijgt het dier medicijnen, maar elke behandeling begint met
goede voeding en veel rust. Sommige dieren zijn namelijk eten gewend dat
helemaal niet goed voor ze is, zoals koekjes, chips en pudding.
Wanneer een dier is opgeknapt, stellen we hem voor aan groepsgenoten. Want
rust is goed, maar ook saai! Door te spelen leert een dier zijn spieren weer op
de juiste manier te gebruiken. Ook leert hij hoe het is om zich als een dier te
gedragen; iets wat veel dieren nooit of lang niet hebben kunnen doen.

AAP OVER DE GRENS!
AAP vangt niet alleen dieren op in Nederland. Sinds 2009
hebben we ook een vestiging in Spanje: AAP Primadomus.
Het ligt in de buurt van Alicante en heeft een oppervlakte van
ongeveer 200 hectare. Dat zijn zo’n 300 voetbalvelden!
Omdat we in Nederland steeds te weinig ruimte hadden, kochten
we dit grote stuk land. Hieronder lees je meer over Primadomus
en wat voor internationaal werk AAP verder doet.

Zodra een dier zich prettig en veilig voelt in de groep met soortgenoten, is het
tijd om voor de groep een nieuw thuis te vinden waar de dieren voor lange tijd
kunnen blijven.
Hieronder lees je hoe dat ging bij aap Cookie.

HET VERHAAL VAN COOKIE
Cookie is een groene meerkat, zo heet deze apensoort. Op Schiphol werd hij als piepjong aapje ontdekt in een vliegtuig dat van
Soedan (Afrika) onderweg was naar Engeland. De eigenaren wisten niet dat het verboden is om een aap in bezit te hebben of over
de grens te brengen. Cookie werd in beslag genomen en naar AAP gebracht. Hij was nog maar een baby van 12 weken oud die zijn
moeder nog hard nodig had. Waarschijnlijk is zij doodgeschoten toen handelaren Cookie te pakken wilden krijgen.
Eerst kwam Cookie in de quarantaine (hieronder lees je wat
dat betekent) waar alle dieren bij AAP binnenkomen.
Cookie was eenzaam en bang. Zelfs de knuffel die hij kreeg
om zich aan vast te houden, kon hem niet troosten.

In de quarantaine worden alle dieren van top tot
teen onderzocht. Ze krijgen inentingen en worden
behandeld tegen parasieten. Dieren zitten apart
van elkaar, zodat ze elkaar niet kunnen besmetten
als ze ziek zijn. Pas als we zeker weten dat een dier
helemaal gezond is, mag hij naar zijn soortgenoten.

In Nederland wordt er aan zo’n huisdierenlijst gewerkt.
AAP hoopt dat veel dieren een beter leven krijgen als de
lijst straks echt in gebruik is. En als het goed is hoeven we
dieren zoals prairiehondjes dan niet meer zo vaak op
te vangen, waardoor we andere dieren in nood beter
kunnen helpen!
In België en Luxemburg is er al een huisdierenlijst, maar in
veel andere Europese landen is het nog heel gewoon om
exotische dieren als huisdier te hebben. Daarom gaat AAP
praten met de regeringen van die landen. Als zij bereid zijn
om ook zo’n lijst in te voeren, dan willen wij hen daar
graag bij helpen!

Kennis delen
AAP heeft sinds haar oprichting heel veel geleerd. We we
ten goed hoe we van eenzame, gefrustreerde dieren weer
gelukkige, zelfverzekerde dieren kunnen maken. En we
leggen vast waar de dieren vandaan komen en in welke
omstandigheden we ze aantreffen. We delen onze erva
ring en deskundigheid met dierenopvangcentra en dieren
beschermingsorganisaties in heel Europa.

Je kent vast wel het ‘ijsberen’ van tijgers en leeuwen in een dierentuin? Je noemt dat ‘stereotiep
gedrag’: steeds hetzelfde rondje lopen of steeds
dezelfde beweging maken. Dieren doet dat uit
verveling, omdat ze te weinig te doen hebben en
niet zelf naar eten hoeven zoeken. Bij AAP krijgen
de dieren allerlei speeltjes, waardoor ze het te
druk hebben om zich te vervelen. Vaak verstoppen
we ook hun eten in de speeltjes, zodat het een uitdaging is om iets lekkers te vinden. Net als in de
natuur!

Toen Cookie van helemaal onderzocht was, mocht hij naar
het Apenhuis. Daar maken nieuwe dieren kennis met
andere dieren. In het Apenhuis zaten twee soortgenoten
van Cookie; het volwassen stel Rocky en Tara. We hoopten

Er zijn ook dieren die juist wel graag alleen leven.
Tijgers bijvoorbeeld, maar ook vossen en sommige
soorten eekhoorns. Deze dieren noemen we
‘solitaire dieren’.

Oké, Primadomus is een stuk groter dan het terrein van
AAP in Almere, maar verder lijkt het best wel op elkaar: in
Primadomus is ook een quarantaine, dieren leren er met
elkaar samenleven én er zijn veel apen. Er is alleen één
groot verschil en dat is dat Primadomus ook leeuwen, tij
gers en ander grote katachtigen opvangt, zoals luipaarden
en poema’s. De dieren komen meestal uit circussen, waar
ze jarenlang kunstjes moesten doen en in een veel te klein
hok zaten. In Primadomus hebben ze lekker veel ruimte,
worden ze goed verzorgd en kunnen ze weer gewoon
‘dier’ zijn! Het warme weer in Spanje past ook nog eens
goed bij deze dieren.

dat zij het kleine jongetje zouden accepteren en ja hoor,
dat was het geval! Tara nam Cookie in haar armen alsof hij
haar eigen zoon was en Rocky gedroeg zich als een wijze
vader. Later kwam daar nog leeftijdsgenootje Yala bij.

Bescherming van berberapen

ervoor dat ze elkaar niet kunnen bijten. Als alles goed
gaat, mogen de dieren bij elkaar. Zo is Cookie ook aan
Rocky, Tara en Yala voorgesteld.
AAP heeft uiteindelijk een fantastisch herplaatsadres voor
Cookie en zijn groep gevonden. Ze konden naar een reser
vaat in het Afrikaanse land Malawi! Cookie woont nu dus
weer in de Afrikaanse bossen, waar hij ooit vandaan werd
geroofd.
Bij AAP kunnen dieren altijd rustig aan elkaar wennen. Een
nieuwe aap komt in een verblijf vlakbij andere apen te zit
ten. Door het gaas kunnen ze elkaar kunnen horen, zien en
ruiken. Als ze elkaar aardig vinden, dan kunnen ze elkaar
door het gaas heen vlooien, maar bij ruzie zorgt het gaas

Bij AAP in Almere en Spanje vangen we veel jonge berber
aapjes op. Ze hebben niet bepaald een leuke achtergrond.
De aapjes zijn door stropers bij hun familie weggehaald in
de bossen van het Atlasgebergte en het Rifgebergte in
Noord-Afrika en daarna in een kleine kooi op markten in
Marokko verkocht. Veel berberaapjes worden naar Europa
gesmokkeld. Ze eindigen bij mensen thuis als huisdier of
moeten verkleed met toeristen op de foto.

Lijst met geschikte huisdieren

Een buitenkansje als een reservaat is niet voor al
onze dieren weggelegd. Meestal worden ze
herplaatst in een dierentuin. Wij kijken daarbij
altijd heel nauwkeurig of het een betrouwbare
dierentuin is en of ze er goede zorg en voldoende
ruimte kunnen bieden.

Apen zijn groepsdieren: ze voelen zich het prettigst
in een groep soortgenoten. Een aap wordt in z’n
eentje ongelukkig. Groepsdieren worden ‘sociale
dieren’ genoemd. Prairiehondjes zijn bijvoorbeeld
ook sociale dieren. Zonder soortgenoten vereenzamen ze.

PRIMADOMUS

AAP is groot voorstander van een lijst waarop dieren staan
vermeld die geschikt zijn als huisdier. Deze huisdierenlijst
wordt de ‘positieflijst’ genoemd. Op deze lijst staan bij
voorbeeld honden, katten, cavia’s en konijnen. Door deze
lijst wordt duidelijk welke dieren je wél als huisdier kunt
hebben, maar zeker ook welke je níet als huisdier kunt
hebben. Heel vaak komen er bij AAP dieren binnen die als
huisdier gekocht zijn, bijvoorbeeld een wasbeerhond,
stinkdier of prairiehondje, maar die daarna toch niet zo ge
schikt blijken:
-	Ze maken bijvoorbeeld spullen kapot, kunnen bijten of
overal in huis poepen en plassen;
-	Mensen weten vaak niet wat voor verzorging of huis
vesting die bijzondere dieren nodig hebben;
-	Als zo’n dier ziek is, dan weet een gewone dierenarts
lang niet altijd wat er precies aan de hand is en hoe het
dier beter kan worden;
-	
Dit soort dieren hebben soms ziektes die gevaarlijk
kunnen zijn voor de mens.

Gelukkig was er eind 2016 goed nieuws voor de berberaap.
Mede door de inzet van AAP en veel andere dierenbescher
mers, is toen internationaal besloten dat het stropen en
verhandelen van de berberaap zwaarder strafbaar wordt!
Vóór dit besluit was het stropen en handelen ook al verbo
den, maar er werd lang niet altijd streng opgetreden. Daar
komt dus verandering in!

!
Je weet toch wel dat je eerst
heel goed moet nadenken
voor je een huisdier neemt?
Ook een hond, kat, cavia of
konijn heeft zorg, aandacht,
liefde en ruimte nodig.

Een andere manier om de berberaap te beschermen is de
inzet van rangers. AAP zet zich daar samen met een buiten
landse dierenbeschermingsorganisatie voor in. De rangers
werken in een natuurgebied in Marokko waar veel berbe
rapen leven. Door te patrouilleren en verborgen camera’s
neer te zetten, proberen de rangers stropers weg te hou
den. En dat lukt! Sinds de komst van de rangers in 2015, zijn
er in dat gebied geen gevallen van stroperij meer bekend.

WWW.AAP.NL

WAAR KOMEN ONZE
DIEREN VANDAAN?
Als je denkt dat we met al onze gebouwen wel genoeg ruimte voor alle dieren hebben:
helaas, nee. Nog altijd wachten er in heel Europa honderden dieren in nood op een
plaatsje bij AAP. Waarom zijn er zoveel dieren die opvang nodig hebben? Waar komen
ze vandaan?

GESMOKKELD UIT HET BUITENLAND
Veel exotische dieren worden illegaal ons land binnengebracht. Ze worden gesmokkeld. Niet alleen per vliegtuig,
zoals Cookie, maar ook per boot. In de haven van Rotter
dam ontdekt de douane regelmatig dieren die door zeelui
zijn meegenomen. Smokkel per auto komt het meest voor,
door toeristen die vaak niet weten dat ze iets doen wat niet
mag. Ze hebben dan een aapje meegenomen omdat ze
hem leuk vonden of juist medelijden met hem hadden.

BIJ MENSEN THUIS
Veel dieren bij AAP zijn door mensen als huisdier gekocht,
maar bleken daarvoor toch niet zo geschikt... Denk bijvoor
beeld aan wasbeerhonden, stinkdieren en prairiehondjes.
Deze dieren zien er vaak heel aaibaar en schattig uit, maar
kunnen het hele huis overhoop halen. Wasbeerhonden ma
ken de koelkast of vuilniszak open, stinkdieren zijn dol op
het graven van holen, prairiehondjes knagen aan alles wat
ze tegenkomen…

Echte smokkelaars willen alleen geld verdienen. De dieren
worden door hen op afschuwelijke manier vervoerd. Ze
worden bijvoorbeeld in dozen of tassen gepropt, of zelfs in
flessen. Onderweg gaan veel dieren dood, maar de dieren
die nog leven brengen genoeg geld op.

GEBRUIKT ALS PROEFDIER
Apen worden al heel lang als proefdier gebruikt. Omdat ze
veel op mensen lijken, zijn ze erg geschikt om proeven mee
te doen. In laboratoria worden bijvoorbeeld medicijnen op
hen getest. Vaak worden de dieren na afloop van de proe
ven afgemaakt.
In 2003 werden dierproeven op mensapen verboden in
Nederland. AAP bood toen aan om 28 geïnfecteerde chim
pansees uit een onderzoekscentrum op te vangen. De die
ren hebben nu een heerlijk leven in een aparte afdeling
van het chimpanseecomplex.

x

Wil jij ook niet dat
circusdieren moeten lijden
om mensen aan het lachen te
maken? Ga dan niet naar een
circus met wilde dieren. Er zijn
genoeg fantastische shows
zonder dieren!
doende ruimte over om andere dieren in nood op te van
gen. De afgelopen tien jaar zijn er bij AAP zo’n 180 exproefdieren binnengekomen. Helaas worden er in heel
Europa nog duizenden apen als proefdier gebruikt.

UIT CIRCUSSEN
De chimpansees mogen bij AAP blijven, omdat het door
hun infecties lastig is om een ander plekje voor ze te vin
den. Maar voor de meeste ex-proefdieren gaat AAP op
zoek naar een geschikt nieuw onderkomen. Zo blijft er vol

✔
Meestal begrijpt een eigenaar pas dat wilde dieren niet in
huis horen als het ‘schattige, leuke huisdier’ de woonkamer
heeft gesloopt of agressief is geworden. Het komt regelma
tig voor dat de dieren gaan bijten. In het beste geval staat
de eigenaar het dier dan af aan AAP, maar helaas komt het
ook vaak voor dat mensen het dier gewoon dumpen. In het
bos of op een parkeerterrein bijvoorbeeld. Voor de meeste
dieren is het dan moeilijk om te overleven, omdat ze niet
gewend zijn om zelf naar eten en beschutting te zoeken.
Als het dier geluk heeft, wordt hij op tijd gevonden en naar
AAP gebracht. Meestal lukt het om zo’n uitgeput dier te
redden, maar soms is het te laat.

✔

STA NIET VOOR GEK OP
VAKANTIE, MAAR STA VOOR
AAP! Geef geen geld voor
foto’s van jou met een
wild dier!

x

Olifanten in polonaise, beren op een fietsje of apen die
koppeltjeduiken… Gelukkig is het sinds september 2015
verboden om wilde dieren te laten optreden in Nederland
se circussen. Maar in het buitenland is dat helaas nog niet
het geval. Daar treden nog steeds wilde dieren op. De die
ren hebben regelmatig gezondheidsproblemen, want
kunstjes doen is voor een dier onnatuurlijk. Ook lijden de
dieren aan stress door de dagelijkse voorstellingen (soms
twee keer per dag) met harde muziek en felle lampen.
Of de stress ontstaat juist door de eindeloze verveling in de
transportwagens, als het circus op reis is. Circusapen moe
ten vaak weg als ze volwassen worden, omdat ze anders te
sterk en te gevaarlijk zijn. Ze worden dan afgemaakt,
levenslang opgesloten of verkocht aan handelaren.

GEBRUIKT ALS ‘FOTOMODEL’
In veel toeristische gebieden kom je ze tegen; mannen met
dieren waarmee je op de foto kunt. Een schattig berberaap
je dat op je schouder springt, een enge slang die je om je
nek kunt hangen of een chimpansee die verkleed is als zee
man of ridder. Als je een selfie wilt maken, dan komt de ei
genaar snel op je af want hij wil er geld voor hebben. Maar
ga nooit met zo’n dier op de foto! Het wordt uitgebuit en
mishandeld. Let er maar eens op dat de eigenaar de hand
van de aap nooit loslaat. Door de hand van het dier te ver
draaien of zijn pink pijnlijk achterover te drukken, beveelt
hij de aap kusjes te geven of te grijnzen. Door geld voor een
foto te geven, houd je het rotleven van het dier in stand.

Iemand probeerde aapje
Malta in een sporttas
het land Malta uit te
smokkelen. Hij is gelukkig
bij AAP terechtgekomen.

x

Een boomstam of boom in
de vrije natuur, om op te
zitten of tegen te leunen...
Zo hoort het!

Als een dier bij AAP binnenkomt, wordt hij eerst onderzocht door de dierenarts.
Als het nodig is krijgt het dier medicijnen, maar elke behandeling begint met
goede voeding en veel rust. Sommige dieren zijn namelijk eten gewend dat
helemaal niet goed voor ze is, zoals koekjes, chips en pudding.
Wanneer een dier is opgeknapt, stellen we hem voor aan groepsgenoten. Want
rust is goed, maar ook saai! Door te spelen leert een dier zijn spieren weer op
de juiste manier te gebruiken. Ook leert hij hoe het is om zich als een dier te
gedragen; iets wat veel dieren nooit of lang niet hebben kunnen doen.

AAP OVER DE GRENS!
AAP vangt niet alleen dieren op in Nederland. Sinds 2009
hebben we ook een vestiging in Spanje: AAP Primadomus.
Het ligt in de buurt van Alicante en heeft een oppervlakte van
ongeveer 200 hectare. Dat zijn zo’n 300 voetbalvelden!
Omdat we in Nederland steeds te weinig ruimte hadden, kochten
we dit grote stuk land. Hieronder lees je meer over Primadomus
en wat voor internationaal werk AAP verder doet.

Zodra een dier zich prettig en veilig voelt in de groep met soortgenoten, is het
tijd om voor de groep een nieuw thuis te vinden waar de dieren voor lange tijd
kunnen blijven.
Hieronder lees je hoe dat ging bij aap Cookie.

HET VERHAAL VAN COOKIE
Cookie is een groene meerkat, zo heet deze apensoort. Op Schiphol werd hij als piepjong aapje ontdekt in een vliegtuig dat van
Soedan (Afrika) onderweg was naar Engeland. De eigenaren wisten niet dat het verboden is om een aap in bezit te hebben of over
de grens te brengen. Cookie werd in beslag genomen en naar AAP gebracht. Hij was nog maar een baby van 12 weken oud die zijn
moeder nog hard nodig had. Waarschijnlijk is zij doodgeschoten toen handelaren Cookie te pakken wilden krijgen.
Eerst kwam Cookie in de quarantaine (hieronder lees je wat
dat betekent) waar alle dieren bij AAP binnenkomen.
Cookie was eenzaam en bang. Zelfs de knuffel die hij kreeg
om zich aan vast te houden, kon hem niet troosten.

In de quarantaine worden alle dieren van top tot
teen onderzocht. Ze krijgen inentingen en worden
behandeld tegen parasieten. Dieren zitten apart
van elkaar, zodat ze elkaar niet kunnen besmetten
als ze ziek zijn. Pas als we zeker weten dat een dier
helemaal gezond is, mag hij naar zijn soortgenoten.

In Nederland wordt er aan zo’n huisdierenlijst gewerkt.
AAP hoopt dat veel dieren een beter leven krijgen als de
lijst straks echt in gebruik is. En als het goed is hoeven we
dieren zoals prairiehondjes dan niet meer zo vaak op
te vangen, waardoor we andere dieren in nood beter
kunnen helpen!
In België en Luxemburg is er al een huisdierenlijst, maar in
veel andere Europese landen is het nog heel gewoon om
exotische dieren als huisdier te hebben. Daarom gaat AAP
praten met de regeringen van die landen. Als zij bereid zijn
om ook zo’n lijst in te voeren, dan willen wij hen daar
graag bij helpen!

Kennis delen
AAP heeft sinds haar oprichting heel veel geleerd. We we
ten goed hoe we van eenzame, gefrustreerde dieren weer
gelukkige, zelfverzekerde dieren kunnen maken. En we
leggen vast waar de dieren vandaan komen en in welke
omstandigheden we ze aantreffen. We delen onze erva
ring en deskundigheid met dierenopvangcentra en dieren
beschermingsorganisaties in heel Europa.

Je kent vast wel het ‘ijsberen’ van tijgers en leeuwen in een dierentuin? Je noemt dat ‘stereotiep
gedrag’: steeds hetzelfde rondje lopen of steeds
dezelfde beweging maken. Dieren doet dat uit
verveling, omdat ze te weinig te doen hebben en
niet zelf naar eten hoeven zoeken. Bij AAP krijgen
de dieren allerlei speeltjes, waardoor ze het te
druk hebben om zich te vervelen. Vaak verstoppen
we ook hun eten in de speeltjes, zodat het een uitdaging is om iets lekkers te vinden. Net als in de
natuur!

Toen Cookie van helemaal onderzocht was, mocht hij naar
het Apenhuis. Daar maken nieuwe dieren kennis met
andere dieren. In het Apenhuis zaten twee soortgenoten
van Cookie; het volwassen stel Rocky en Tara. We hoopten

Er zijn ook dieren die juist wel graag alleen leven.
Tijgers bijvoorbeeld, maar ook vossen en sommige
soorten eekhoorns. Deze dieren noemen we
‘solitaire dieren’.

Oké, Primadomus is een stuk groter dan het terrein van
AAP in Almere, maar verder lijkt het best wel op elkaar: in
Primadomus is ook een quarantaine, dieren leren er met
elkaar samenleven én er zijn veel apen. Er is alleen één
groot verschil en dat is dat Primadomus ook leeuwen, tij
gers en ander grote katachtigen opvangt, zoals luipaarden
en poema’s. De dieren komen meestal uit circussen, waar
ze jarenlang kunstjes moesten doen en in een veel te klein
hok zaten. In Primadomus hebben ze lekker veel ruimte,
worden ze goed verzorgd en kunnen ze weer gewoon
‘dier’ zijn! Het warme weer in Spanje past ook nog eens
goed bij deze dieren.

dat zij het kleine jongetje zouden accepteren en ja hoor,
dat was het geval! Tara nam Cookie in haar armen alsof hij
haar eigen zoon was en Rocky gedroeg zich als een wijze
vader. Later kwam daar nog leeftijdsgenootje Yala bij.

Bescherming van berberapen

ervoor dat ze elkaar niet kunnen bijten. Als alles goed
gaat, mogen de dieren bij elkaar. Zo is Cookie ook aan
Rocky, Tara en Yala voorgesteld.
AAP heeft uiteindelijk een fantastisch herplaatsadres voor
Cookie en zijn groep gevonden. Ze konden naar een reser
vaat in het Afrikaanse land Malawi! Cookie woont nu dus
weer in de Afrikaanse bossen, waar hij ooit vandaan werd
geroofd.
Bij AAP kunnen dieren altijd rustig aan elkaar wennen. Een
nieuwe aap komt in een verblijf vlakbij andere apen te zit
ten. Door het gaas kunnen ze elkaar kunnen horen, zien en
ruiken. Als ze elkaar aardig vinden, dan kunnen ze elkaar
door het gaas heen vlooien, maar bij ruzie zorgt het gaas

Bij AAP in Almere en Spanje vangen we veel jonge berber
aapjes op. Ze hebben niet bepaald een leuke achtergrond.
De aapjes zijn door stropers bij hun familie weggehaald in
de bossen van het Atlasgebergte en het Rifgebergte in
Noord-Afrika en daarna in een kleine kooi op markten in
Marokko verkocht. Veel berberaapjes worden naar Europa
gesmokkeld. Ze eindigen bij mensen thuis als huisdier of
moeten verkleed met toeristen op de foto.

Lijst met geschikte huisdieren

Een buitenkansje als een reservaat is niet voor al
onze dieren weggelegd. Meestal worden ze
herplaatst in een dierentuin. Wij kijken daarbij
altijd heel nauwkeurig of het een betrouwbare
dierentuin is en of ze er goede zorg en voldoende
ruimte kunnen bieden.

Apen zijn groepsdieren: ze voelen zich het prettigst
in een groep soortgenoten. Een aap wordt in z’n
eentje ongelukkig. Groepsdieren worden ‘sociale
dieren’ genoemd. Prairiehondjes zijn bijvoorbeeld
ook sociale dieren. Zonder soortgenoten vereenzamen ze.

PRIMADOMUS

AAP is groot voorstander van een lijst waarop dieren staan
vermeld die geschikt zijn als huisdier. Deze huisdierenlijst
wordt de ‘positieflijst’ genoemd. Op deze lijst staan bij
voorbeeld honden, katten, cavia’s en konijnen. Door deze
lijst wordt duidelijk welke dieren je wél als huisdier kunt
hebben, maar zeker ook welke je níet als huisdier kunt
hebben. Heel vaak komen er bij AAP dieren binnen die als
huisdier gekocht zijn, bijvoorbeeld een wasbeerhond,
stinkdier of prairiehondje, maar die daarna toch niet zo ge
schikt blijken:
-	Ze maken bijvoorbeeld spullen kapot, kunnen bijten of
overal in huis poepen en plassen;
-	Mensen weten vaak niet wat voor verzorging of huis
vesting die bijzondere dieren nodig hebben;
-	Als zo’n dier ziek is, dan weet een gewone dierenarts
lang niet altijd wat er precies aan de hand is en hoe het
dier beter kan worden;
-	
Dit soort dieren hebben soms ziektes die gevaarlijk
kunnen zijn voor de mens.

Gelukkig was er eind 2016 goed nieuws voor de berberaap.
Mede door de inzet van AAP en veel andere dierenbescher
mers, is toen internationaal besloten dat het stropen en
verhandelen van de berberaap zwaarder strafbaar wordt!
Vóór dit besluit was het stropen en handelen ook al verbo
den, maar er werd lang niet altijd streng opgetreden. Daar
komt dus verandering in!

!
Je weet toch wel dat je eerst
heel goed moet nadenken
voor je een huisdier neemt?
Ook een hond, kat, cavia of
konijn heeft zorg, aandacht,
liefde en ruimte nodig.

Een andere manier om de berberaap te beschermen is de
inzet van rangers. AAP zet zich daar samen met een buiten
landse dierenbeschermingsorganisatie voor in. De rangers
werken in een natuurgebied in Marokko waar veel berbe
rapen leven. Door te patrouilleren en verborgen camera’s
neer te zetten, proberen de rangers stropers weg te hou
den. En dat lukt! Sinds de komst van de rangers in 2015, zijn
er in dat gebied geen gevallen van stroperij meer bekend.

Weet je dat...

WWW.AAP.NL

… apen geen vlooien vangen als ze elkaar vlooien?
Ze maken dan elkaars vacht schoon, als teken van
vriendschap.

... je bij AAP een rondleiding kunt krijgen? Dat kan als je 12
jaar of ouder bent. De rondleiding is helaas niet voor jonge
kinderen, omdat dat voor drukte kan zorgen. Je kunt je
aanmelden voor een rondleiding via onze site www.aap.nl.

…je je voor een bezoek aan de Apeneilanden niet hoeft aan
te melden? Je kunt altijd vrij rondlopen over de vlonders,
ook als je nog geen 12 jaar bent.

… AAP exotische dieren opvangt? Exotisch, ook wel
uitheems genoemd, betekent dat zulke dieren in Nederland
niet in het wild voorkomen. Een woestijnvos is bijvoorbeeld
uitheems, want hij hoort thuis in de Sahara. Een rode vos,
die in Nederland leeft, is inheems.

Apegapen?
… naast honden en katten ook apen brokken eten?
Apenbrokken bevatten alle vitaminen en mineralen die ze
nodig hebben. Daarnaast eten apen graag groente, fruit,
nootjes en zaadjes.

…je ook het Rondje AAP kunt lopen? Een lekkere
boswandeling rond ons terrein. Onze gebouwen en
buitenverblijven met de dieren zijn dan van een afstandje
te bewonderen. Bij het uitzichtpunt bij het Chimpansee
complex kun je de informatie over de chimpansees lezen en
hun gedrag door de verrekijker bestuderen.

… AAP jaarlijks zo’n 200 dieren opvangt? En voor zo’n 120
dieren dan ook weer een nieuw plekje vindt?

… je op onze site www.aap.nl nog veel meer informatie
over AAP’s werk en onze dieren kunt vinden?
… de dierverzorgers op de Zoogdierenafdeling ook
’s avonds ontbijt klaarmaken? Dat komt omdat daar ook
nachtdieren leven, zoals een genetkat. Die wordt
’s avonds pas wakker en gaan juist ’s ochtends weer slapen.

… apen niet gapen omdat ze moe zijn? Door hun mond
open te doen, tonen ze hun gevaarlijke hoektanden. Ze
bedoelen: “pas maar op!”
… een chimpansee per dag wel anderhalve kilo groente,
één kilo fruit en een half pond apenbrokken wegwerkt?
En dat een kleine eekhoorn al voldoende heeft aan een
paar gram graan, een eekhoornbrok, een blaadje groente,
een halve aardbei, een meelworm en een noot?

... het kleinste aapje bij AAP 15 cm. lang is en dat dat een
dwergzijdeaapje is? En dat een chimpansee wel 120 cm.
lang is?

Chimpansee Regina is een
soort achternichtje van
je! Chimpansees hebben
voor ruim 95% hetzelfde
DNA als mensen.

Soms is de noot bijna even
groot als de eekhoorn...

WAT KUN JE ZELF
DOEN VOOR AAP?
Heel veel! Met je spreekbeurt of werkstuk kun je je klasgenoten natuurlijk al
duidelijk maken hoe belangrijk het is om wilde dieren te beschermen, maar
vergeet het ook niet aan je vrienden, familie en buren te vertellen.
Je mag niet zomaar langs de deuren om geld op te halen voor AAP (voor een
collecte moet de burgemeester van je woonplaats toestemming geven), maar je
mag wel mobieltjes en inktcartridges voor AAP inzamelen.
Op www.aap.nl/help-mee lees je hoe je dat kunt doen.
Je mag ook zelfgemaakte spulletjes of spullen van zolder verkopen (tip voor
Koningsdag?) of een sponsorloop organiseren. En als je de handen echt uit de
mouwen wilt steken, kun je natuurlijk gras maaien of autoruiten wassen bij buren
of familie!
Als je geld voor AAP hebt ingezameld, stuur dan een mailtje naar info@aap.nl.
Je kunt het bedrag ook overmaken naar NL64INGBB000277530. Wij zijn er superblij
mee!

De @penstaart
SPREEKBEURTKRANT VAN STICHTING AAP

Wasbeer Opata

WAT DOET STICHTING AAP
AAP zet zich in voor een betere toekomst voor apen en
andere exotische zoogdieren, zoals wasberen, prairiehondjes, tijgers en leeuwen. Nog steeds hebben veel dieren
een afschuwelijk leven. Ze worden illegaal verhandeld,
als huisdier gehouden, als proefdier gebruikt of moeten
kunstjes doen om mensen te vermaken. AAP redt deze
dieren en vangt ze op zodat ze bij kunnen komen. We
helpen ze gezond te worden en weer ‘dier’ te zijn. Daarna
zoeken we een onderkomen waar ze voor langere tijd
kunnen blijven, bijvoorbeeld een reservaat of een goede
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Maar alleen dieren redden is niet genoeg. Als we de
oorzaken van dierenleed niet verhelpen, zullen er altijd
weer nieuwe dieren in nood komen. Daarom geven we
voorlichting en pleiten we voor betere wetten voor dieren
in heel Europa. We werken samen met verschillende
dierenbeschermingsorganisaties in binnen- en buitenland,
want samen sta je sterker.

berberaap Port speelt graag
met het water rond de
Apeneilanden
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uitgave van Stichting AAP
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dierentuin. Op deze manier kunnen we in de Nederlandse en
Spaanse vestiging van AAP weer nieuwe dieren opvangen.

+ 31 36 5238787

|

info@aap.nl

Java-aapvrouwtjes Nakal,
Asmara en Lemah

HOE HET
BEGON
Stichting AAP is op 14 april 1972 in Amstelveen opgericht
door het echtpaar Okko en Riga Reussien. Eerst vingen
ze de dieren gewoon thuis op, maar het huis werd al
gauw te klein. Ze zijn daarom naar een grotere locatie in
Amstelveen gegaan. Toen ook die locatie te klein werd,
is AAP in 1996 naar Almere verhuisd. Sinds 2009 is er ook
een vestiging in Spanje (meer daarover lees je verderop in
deze krant). In Almere hebben we nu:
		
		

Het Apenhuis, waar bijna 120 apen in groepen
verblijven.

		
		

De Apeneilanden, waar acht groepen apen op
leven. In totaal zijn dat zo’n 40 dieren.

		
		

De Zoogdierenafdeling, waar gemiddeld 130
dieren verblijven.

		
		
		
		
		
		

Het Chimpanseecomplex, dat onderdak biedt
aan verschillende chimpanseegroepen. In totaal
zijn dat zo’n 40 chimpansees.

		

Overal zijn binnenverblijven en buitenverblijven.

Een quarantainegebouw, waar de dieren bij 		
binnenkomst goed onderzocht worden.

