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1. Inleiding
Na oprichting van de stichting hebben we in de eerste jaren tot 2019 weinig tot geen gebruik
kunnen maken van onze stichting om het werk in Zuidoost-Azië te kunnen ondersteunen. Dit
was vooral omdat we te weinig tijd en geld konden steken in reclame, PR en educatie. Begin
2019 hebben we geprobeerd om via sociale media te werken aan fondsenwerving, ter
ondersteuning van de projecten van WFFT (Wildlife Friends Foundation Thailand), onze
partner in Thailand.

2. Missie en doelstellingen
Wij blijven proberen de belangrijkste doelstellingen te bewerkstelligen, de steun aan de
Wildlife Friends Foundation Thailand, met name de redding, bescherming en rehabilitatie van
beschermde en bedreigde diersoorten. Steun aan het onderzoeksteam van WFFT met
betrekking tot de illegale handel in wilde dieren is daarin een tweede doelstelling.

3. Activiteiten in 2019
3.1 Wij hebben samen met WFFT, door financiële hulp te doneren, bijgedragen aan de
arrestatie van verschillende criminelen die zich schuldig maakte aan illegale handel of bezit
van beschermde diersoorten. Tientallen dieren zijn hierdoor in beslag genomen. Door
verschillende donaties aan WFFT te sturen in de periode Januari-December 2019 hebben we
de zorg en het voedsel van de geredde olifanten kunnen steunen. WFI heeft ook de reiskosten
van personeel van WFFT voor een bezoek aan de C.I.T.E.S. conferentie in Geneve in Augustus
2019 kunnen sponsoren. WFI was daardoor voor het eerst sinds de oprichting
vertegenwoordigd op deze zeer belangrijke internationale bijeenkomst.
3.2 Een totaalbedrag van EUR 10.815,34 is door WFI ontvangen aan donaties, en is volledig
besteed aan ondersteuning van ons werk in Thailand.
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3.3 Wij hebben opnieuw een verbeterde website opgezet en werken deze verder uit, het
webadres is www.wildlifefriends.nl
3.4 Een samenwerking met Stichting Leeuw in Anna Pawlowna is opgezet om meerdere
geredde tijgers uit de circussen een nieuw tehuis te geven in Thailand, waarvoor op dit
moment een nieuw project word gebouwd, ondersteund door WFI.

3.5 Tijdens de jaarlijkse Bestuursvergadering zijn het Jaarverslag 2019 en de Jaarrekening
2019 goedgekeurd, en zijn deze gepubliceerd op onze website www.wildlifefriends.nl
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4. Vooruitblik 2020
In 2020 gaan we door met het onderhouden en waar mogelijk uitbreiden van het gebruik van
sociale media zoals Facebook en Instagram. Daarnaast zijn we voornemens om de volgende
activiteiten uit te voeren:
• Ontwikkelen sponsorpakket voor bedrijven m.b.t. CSR.
• Fondsen werven (bij particulieren, bedrijven en organisaties)
• Mogelijkheden onderzoeken om illegale handel in wilde dieren beter te kunnen bestrijden
door middel van actief onderzoek.
• Uitbreiden informatie op de website en Engelstalige website.
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5. Dankwoord
Tenslotte gaat onze hartelijke dank uit naar onze donateurs en sponsoren. Zonder hen
kunnen wij ons werk niet doen. In de moeilijke tijden tijdens de Covid-19 crisis is het moeilijker
dan ooit om fondsen te werven, met een lijdende economie en verschillende landen
afgesloten vanwege de pandemie. Wij hopen dus dat wij hoe dan ook en misschien zelfs meer
dan ooit op Uw steun kunnen rekenen.

