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Aandacht voor: door Pierre Maréchal

Stichting Apen Adoptie & Protectie

(AAP) onderdak voor primaten en

andere exoten

De ’Adoptiekrant’ bevat foto’s en een korte be-

schrijving van allerlei dieren die men kan steu-

nen. Zo’n dagelijkse verzorging over een maand

loopt uiteen van f 10,-- voor een kleine papegaai

tot f 75,-- voor een Chimpansee.
De stichting heeft T-shirts en sweaters van Ame-

rikaanse hoge kwaliteit met prachtige opdrukken

van allerlei apesoorten.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Stichting
Apen Adoptie & Protectie (AAP), Legmeerdijk

118, 1187 NH Amstelveen, 020 - 6 453 786 (na

1300 uur).

Stichting Mondiaal Alternatief

De Stichting Mondiaal Alternatief is in 1972 op-

gericht door de veldbioloog en ecoloog Ernst

Bartels en Fanny Rosenzweig. Bij natuurvrien-

den is de actie ’Redt de trekvogels, redt onze

kinderen' in de jaren zeventig ongetwijfeld be-

kend. Mondiaal Alternatief wees toen nadrukke-

lijk op het belang van het behoud van een goede
vogelstand voor de loekomst. De acties warden

internationaal gevoerd en speciaal gericht op Ita-

lic. In Europees verband is veel initiatief geno-

men om tot Internationale wetgeving te komen.

De EU-Vogelrichtlijn is een rechtslreeks gevolg

geweest van dit initiatief.

Mondiaal Alternatief is een kleine actieve organi-

satie die niet zo op de voorgrond treedt, maar

binnen allerhande overlegvormen probeert bij te

dragen aan in ecologisch opzicht waardevolle

initiatieven. De organisatie werkt vanuit de fun-

damentele stellingname: ’De biosfeer is ontstaan

en functioneert als 66n geheel; zij moet als 66n

geheel worden beheerd, anders functioneert zij
niet.’

Enkele projecten zijn: Agricol (Agrobusiness en

ecologie). Dit project is onderverdeeld in een

agro-forestry- en een agrobiotechnologieproject.
Met het Camels nose-project wordt de Internatio-

nale communicatie tussen milieu-organisaties

(met Email) bevorderd. Dan zijn er nog de projec-
ten chemische ’tijdbommen’, het Family Cooker

project en natuurlijk het project Ecologische en

Economische Betekenis van Vogels.
De stichting geeft publikaties (Ecoscripten) uit en

jaarverslagen. Nadere informatie: MA-secreta-

riaat, postbus 151, 2130 AD Hoofddorp. Men kan

donateur worden a f 30,- per jaar. Postbanknum-

mer 2 031 039, Triodosbanknummer 212 191 152.

Problemen met tropische zoogdieren, vogels of

reptielen? Bel 020 - 6 453 786. De Stichting Apen

Adoptie & Protectie (afgekort AAP) is een op-

vangcentrum voor als huisdier ongeschikte vo-

gels, reptielen en zoogdieren (in hoofdzaak

apen), die onnadenkende mensen in een vlaag

van verbijsterend optimisme hebben aange-

schaft en waarmee ze later, geschrokken en te-

leurgesteld, de grootste moeite hebben om ze

weer kwijt te raken. Men brengt dan uiteindelijk

de afdankertjes, de kneusjes, de wegwerpdieren

naar deze ’psychiatrische kliniek voor verknoei-

de medeschepsels’. Bij de Stichting Apen Adop-

tie & Protectie wordt geduldig geprobeerd, ze

weer geestelijk en lichamelijk in orde te krijgen.
Bijdragen zijn welkom op postbus 2 777 530,

Amstelveen van de Stichting AAP of Rabobank

Amstelveen 38.23.60.001. Men kan ook donateur

worden van de Stichting AAP voor een minimum

van ƒ 25,- per jaar. Daarvoor ontvangt men ook

het kwartaalblad ’Apenote’ en de ’Adoptiekrant’
van de stichting. Begunstigers van de Stichting
AAP geven een door henzelf vastgestelde gift.

Vignet van de Stichting Apen Adoptie & Protectie.

Verleden maand is nu ook een speciale ’Adoptie-
krant’ verschenen. Bij de stichting zijn enkele

honderden exotische dieren ondergebracht.Vele

van hen hebben een trieste achtergrond. Ze zijn

afgedankt door de eigenaar of meer dood dan le-

vend aangetroffen door de douane op een schip
of in het ruim van een vliegtuig.


