Sweden Chimpanzee Trust 2012
Vår underbara Penny som tyvärr inte finns med oss längre.
Penny gick bort i mars i sviter från hennes diabetes typ 1.
Penny finns i minnet bevarat och vi tackar för den ambassadör hon

varit i så många år för sina vilda artfränder i Afrika.
ho

Sweden Chimpanzee
Trust vill med detta
lilla nyhetsbrev önska
alla som hjälpt oss
under året en riktigt
GOD JUL OCH GOTT
NYTT ÅR

Ännu ett år har förflutit och Sweden Chimpanzee Trust har glädjen
att berätta att vi även 2012 har haft möjlighet att kunna påverka
och göra situationen bättre för många av våra håriga vänner! Detta
beror till hundra procent på er alla underbara människor som har
förtroende för oss och stödjer oss i vårt arbete.
Vi vill med detta lilla nyhetsbrev kort berätta vad vi uträttat och
tacka från hela vårt hjärta för det gångna året. Utan er hade inte
vårt viktiga arbete kunna utföras. Tack för att ni finns och at ni
verkligen bryr er!
Ing-Marie Persson
Ordförande Sweden Chimpanzee Trust
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Reservatet J.A.C.K. i DRC
Våra vänner i reservatet J.A.C.K. i Demokratiska Republiken Kongo
fortsätter sitt fantastiska arbete!
Men mycket små medel så lyckas Franck och Roxane göra underverk varje år! Det är fantastiskt
att kunna vara en del av deras viktiga arbete. Varje år utvecklar de reservatet, de arbetar hårt
med att få myndigheterna förstå vikten av att rädda djurlivet. Ett arbete som inte är alldeles för
enkelt eftersom korruptionen är så utvecklad i landet.
Franck och Roxane har förstått att ett viktigt mål för att rädda schimpansen är utbildni ng. Därför
är det med stor glädje vi kan berätta att en helt ny utbildningsdel har blivit klar och används nu
för fullt. Hit kommer barn, ungdomar och vuxna som på ett pedagogiskt sett får lära sig om djur
och natur och varför vi måste vara rädd om allt levande som har rätt att bo på vår jord, givetvis
med stor vikt på schimpansen situation. Även ett volontär läger med tält och allt som behövs har
färdigställts. Det kommer innebära en stor hjälp för Franck och Roxane att kunna ta emot hjälp
från människor som vill göra en insats för schimpansen.

Är ni intresserade att läsa vad som händer hos J.A.C.K. gå
in på www.jack.wildlifedirect.org
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TACUGAMA
Sierra Leone

utgåva, datum

I reservatet Tacugama i Sierra Leone
fortsätter arbetet med att försöka
skydda de 4000 vilda schimpanser som
i dag lever på oskyddat områden i den
spillra av regnskog som finns kvar i
landet.

Nu kan vi presenter den färdiga
rapporten som är stort steg emot
den viktiga uppgiften att rädda
den vilda schimpansen i Sierra
Leone. Tillsammans med
myndigheterna och andra
erfarna och kunniga personer
blev det möjligt under 2012 sitta
ner och ta fram viktiga riktlinjer
för bevarandet av schimpansen.
Bala Amarasekaran som är
general manager för reservatet
Tacugama har varit den drivande
kraften. Han har vigt sitt liv åt att
hjälpa schimpanserna i Sierra
Leone.
Utan Balas enorma engagemang
och förmåga att få människor att
ta fram sitt yttersta så skulle
situationen för schimpansen
vara långt mycket värre än var
det är i Sierra Leone!
Balas och hans medarbetare i
reservatet Tacugama har en
förhoppning att de i framtiden
inte ska behöva ta emot så
många konfiskerade
traumatiserade små
schimpansbarn.

Sweden Chimpanzee Trust har
under året donerat 100 000
kronor till Tacugama.
Är ni intresserade att läsa hela den
avslutande rapporten gå då in på
www.swedenchimp.se

3

lorem ipsum dolor

Wild Chimpanzee Foundation

utgåva, datum

Ett krig drabbade Elfenbenskusten 2011 där WCF bedriver sin verksamhet för
att skydda den vilda schimpansen. Hela deras utbildningscenter
vandaliserades och allt blev stulet. Nu är allt återuppbyggt och de slipper sitta
ute i naturen med barnen. Tack vare er hjälp kunde Sweden Chimpanzee Trust
hjälpa WCF. Är ni intresserade av att läsa hela slutrapporten från WCF gå i så
fall in på www.swedenchimp.se

Lyckliga barn som nu kan få ta del av det nya centret och lära sig att
de ska vara rädda om sina kusiner i skogen och allt annat som lever
där.
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Mamma med sitt lilla
barn som har fått
fötts i det vilda!
En liten veterinärstation
har byggts mitt ute i
regnskogen. Den behövs
när någon av
schimpanserna behöver
omedelbar vård.

utgåva, datum

I vårt förra Nyhetsbrev
rapporterade vi att Chimpanzee
Conservation Center i Guinea satt
ut 12 schimpanser från reservatet
till de vilda.
Mama födde sin första unge ute i
det fria men tyvärr förlorade Mama
sitt barn. Förmodligen i strid med
de allt för stora grupper babianer
som finns i området. Glädjande är
att hon åter fått en ny unge och den
här gången verkar det som om
Mamma har lärt sig hur hon ska
skydda sitt barn.
Tyvärr så uppdagades att det
smugglades schimpanser från
Guinea till China. CCC lyckades
konfiskera några av dem innan de
smugglades iväg till den hemska
hantering de skulle fått i China.
Givetvis hjälpte vi CCC med
30 000 kronor så att de kunde föra
individerna till tryggheten i
reservatet.

Vi vill även tacka Ola och Tommy
som skrivit ” Ledarskap på
apstadiet” Deras generositet att
donera pengarna från boken till
schimpansens fortsatta existens
bidrar till en stor förändring.
Tillsammans med er utgör Ola och
Tommy grunden till allt som blivit
gjort under året!
I år valde Ola och Tommy att
donera 100 000 var till J.A.C.K och
Pan Africa Sacntuary Alliance som
är en medlemsorganisation för alla
reservat i Afrika. Om något
oförutsett inträffar så är det PASA
som ställer upp med den hjälp som
behövs.
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Ipsum a volutpat ornare,
metus sem tincidunt magna,
eu varius enim dolor id sem.
Även Orangutangerna har fått hjälp av Sweden
Chimpanzee Trust. Vi har donerat 50 000 kronor
till att plantera ny regnskog. Runt
palmoljeplantagen behövs ny regnskog som en
buffert för orangutangerna som annars går i på
plantagerna och då blir skjutna. Detta arbete
startades för ett antal år sedan och vi kan nu se att
många arter har kommit tillbaka till den nya
skogen som nu sakta växer fram.

Mauris laoreet elit sed dolor.

Pellentesque venenatis.

[Mottagare]

En beklämmande bild! Dagligen utnyttjar vi
människor dessa underbara djur!
Låt oss göra allt för att detta ska få ett slut!
Tack för i år, hoppas ni är med oss nästa år igen!

