Tchimpounga – Jane Goodall Institute
Jane Goodall Institute är en organisation som är hängiven till att bemöta
de problem som hotar de stora människoapornas överlevnad i det vilda.
Organisationen har också sett det stora behovet av att skydda dem som
fallit offer för den illegala kötthandeln (bush meat) -de som har skadats
eller de små som har förlorat sina föräldrar och som ofta hålls under
vidriga förhållanden.

Tchimpounga Rehabiliterings Center
har kapacitet för 40 schimpansungar,
men är idag hem åt 140 stycken för att
bemöta en ständigt ökande ström av
föräldralösa schimpanser.

1992 startade Jane Goodall Tchimpounga Schimpans Rehabiliterings
Center. Centret har kapacitet för 40 schimpansungar, men på grund utav
det ständigt ökande antalet offer för bushmeat-handeln bor där idag 140
stycken. Det gör Tchimpounga, som ligger i Tchimpounga Naturreservat
i Republiken Kongo, till Afrikas största fristad för föräldralösa
schimpanser.
Rehabiliteringscenter är en nödvändig och bra nödlösning, men i det långa loppet blir schimpanserna här helt beroende av
människor för sin säkerhet och överlevnad. I ett utsättningsprogram däremot skulle både schimpanserna och andra arter i de
områden där de släpps ut, vinna på det skydd området skulle få. Även människor i närheten som är beroende av naturtjänster
skulle dra fördel av schimpans-återintroduktion. Därför arbetar man i Tchimpounga med att undersöka sina möjligheter till
återintroduktion och man ska i ett första steg skapa en träningsmiljö för schimpanserna där de kan öva på att söka mat, bygga
bon och skapa sociala band för att överleva i det vilda.

Inte bara rehabilitering
I Tchimpunga har man samarbeten med forskningsinstitutioner som
studerar schimpansers beteende och man studerar även möjligheten att
kunna återintroducera schimpanser till det vilda inom Republiken
Kongo.
Här skapas dessutom arbete för lokalbefolkningen, och centret fungerar
som ett nav för bevarandesamverkan och miljöutbildningsaktiviteter.
Arbetet inkluderar att engagera byborna som lever i centrets närhet
som partners och man arbetar för att förbättra deras livsmiljö, tillgång
till utbildning och hälso- och sjukvård.

JGI och Tchimpounga arbetar för
att ändra hjärtat och värderingarna
hos de människor som
schimpansernas överlevnad beror
av.

Till sist, men kanske viktigast av allt, här får människorna en möjlighet
att för första gången stå öga mot öga med schimpansernas mänsklighet.
De unga skolbarnen som besöker centret kommer att växa upp med en
förståelse för hur viktigt det är att skydda schimpanserna och deras
känsliga ekosystem. Även många vuxna som besökt centret har sagt att
de aldrig kommer se dessa vackra djur på samma sätt igen.

På JGI och Tchimpoungas hemsida kan du bli en Chimp Guardian, och stödja en av schimpanserna i Tchimpounga!
Läs mer om detta och hitta mer information om centret på www.janegoodall.ca/prog-africa-sanctuaries.php

