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1. Motivatie, missie en doelstelling 
 

1.1 Motivatie 

 

De mens eist steeds meer ruimte op en gaat destructief om met de natuur als hulpbron. 

Door het kleiner worden van leefgebieden en het doden of misbruik maken van dieren, 

staan veel diersoorten op het punt van uitsterven. Een structureel alternatief bieden 

voor lokale bevolking is de enige oplossing. Geld voor kosten en salarissen van de 

natuurbeschermingsprojecten, investeringen in duurzame ontwikkelingen van lokale 

leefgemeenschappen en niet destructief gebruikmaken van de natuur. Gelukkig zijn er 

wereldwijd vele projecten die zich actief inzetten voor bepaalde diersoorten en hun 

leefgebied. Door de vaak letterlijk grote afstand tot westerse investeerders en 

hulporganisaties, hebben de projecten vaak grote moeite om jaarlijks hun begroting weer 

rond te krijgen. Om te zorgen dat deze organisaties hun werk kunnen voortzetten gaat 

stichting World of Wildlife financiële steun bieden en bemiddelen in vrijwilligers die een 

bijdrage aan deze projecten kunnen leveren.  

       1.2  Missie 

World of Wildlife is een stichting met als ideëel doel het bieden van financiële, materiële 

en immateriële steun aan lokale projecten. Deze projecten hebben als doel het 

beschermen en opvangen van dieren en het beschermen van hun natuurlijke 

leefomgeving. Daarnaast wil stichting World of Wildlife bewustzijn creëren en /of 

vergroten omtrent natuur- en milieuproblematiek alsmede het vergroten van duurzame 

betrokkenheid bij flora en fauna in brede zin. 

1.3  Doelstelling 

Alle doelen staan in het teken van het verwezenlijken van de ideële missie van de 

organisatie.  

 Het verwerven van geld, goederen en/of menselijke inzet om steun te geven aan lokale 

projecten die zich inzetten voor het beschermen van dieren en hun natuurlijke 

leefomgeving.  

 Het creëren van duurzame betrokkenheid in de samenleving voor de bescherming van 

flora en fauna in de breedste zin. 

 Een bemiddelende rol spelen tussen potentiele vrijwilligers en stagiaires en de wildlife 

conservation projecten waar zij hun vrijwilligerswerk of stage willen vervullen.   

Wij richten ons dit jaar volledig op het steunen van het Limbe Wildlife Centre en zijn officieel 

hun Nederlandse samenwerkingspartner. Voor de komende jaren is er de ambitie om 

daarnaast nog een of twee andere wildlife conservation projecten te gaan steunen die zich 

richten op de bescherming en opvang van andere dieren dan het LWC.  
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2. Middelen 

2.1 Fondsenwerving 

Voor het verkrijgen van financiële middelen is World of Wildlife afhankelijk van 

fondsenwerving en sponsoring. Dit zowel bij particulieren als bedrijven. Het is de doelstelling 

om 100% van de via donateurs binnengekomen bedragen aan de wildlife projecten ten goede 

te laten komen. De kosten worden zoveel mogelijk gedekt door sponsoren en vanuit andere 

inkomsten. Met name via internet, de website en gericht gebruik van social media worden 

nieuwe donateurs gevonden. Maar inmiddels zijn er ook andere inkomsten. Het totaal van de 

baten bestaat uit: 

 Maandelijkse incasso bij donateurs 

 Eenmalige donaties van particulieren 

 Eenmalige donaties vanuit bedrijven (al dan niet voor een gericht project) 

 Maandelijkse donaties vanuit bedrijven 

 Statiegeldbonnen die door klanten kunnen worden gedoneerd 

 Spaarpotten die op diverse (winkel) locaties in Nederland staan 

 Verkoop van merchandise en door apen in Kameroen gemaakte schilderijtjes 

 Andere incidentele acties om geld in te zamelen voor het Limbe Wildlife Centre (LWC) in 

Kameroen gestart door derden. 

Aangezien we pas recent weer met fondsenwervingsactiviteiten zijn gestart, verwachten we 

een significante groei in de komende jaren. 

2.2 Vrijwilligers en stagiaires 

Vrijwilligers en stagiaires zijn belangrijk voor het LWC. Ten eerste om werk te verrichten, 

waarvoor anders extra betaalde krachten aangetrokken zouden moeten worden. Daarnaast 

betalen vrijwilligers en stagiaires om bij het LWC te mogen verblijven. Een deel van het 

bedrag is voor de huisvesting van de vrijwilligers en stagiaires, maar er wordt op deze wijze 

ook financieel bijgedragen aan het project. En de meeste vrijwilligers en stagiaires zijn bij 

terugkomst goede ambassadeurs die zich veelal vanuit hier ook nog blijven inzetten voor het 

LWC. Hetzij als vrijwilliger via WOW, hetzij door het zelfstandig opzetten van acties.  

De vrijwilligers worden bereikt door: 

 Vermelding op diverse websites voor vrijwilligerswerk in het buitenland 

 Mensen die ons via zoekmachines vinden bij vrijwilligerswerk apen 

 Door ons bereik via social media 

 Via voormalig vrijwilligers 

 Via de website van de samenwerkingspartner stichting Weesaapjes 

Het aantal vrijwilligers groeit gestaag door en de doelstelling is om jaarlijks 10 vrijwilligers 

meer naar het LWC te laten gaan. In 2017 waren dit er 11. 
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Stagiaires: 

Het benaderen van stagiaires is een recent gestarte activiteit. We bereiken hen via 

gespecialiseerde dierverzorging of dier management opleidingen, waar er inmiddels enkele 

tientallen van zijn in Nederland. Inmiddels worden wij uitgenodigd door de scholen om op 

specifiek daarvoor bestemde dagen daar op school workshops te verzorgen en het stage 

lopen bij het LWC onder de aandacht te brengen. Het aantal stagiaires dat jaarlijks naar het 

LWC zal gaan, is naar verwachting beperkt vanwege de kosten en de grote afstand en het 

onbekende land. Het doel om jaarlijks 10 tot 20 stagiaires naar het LWC te laten gaan. 

2.3 Materiële steun 

In Nederland zamelen wij goederen, medische hulpmiddelen en medicijnen (die niet onder 

de Opiumwet vallen) in, waar het LWC specifiek behoefte aan heeft. Vrijwilligers en stagiaires 

wordt gevraagd of als zij naar het LWC gaan om hier wat van mee te nemen. Bij voorkeur 

waar op dat moment in het LWC de meeste behoefte aan is. Het is lastig om er een specifieke 

waarde aan te hangen, maar het vertegenwoordigt zeker enkele duizenden euro’s per jaar. 

Het doel is om dit naar de toekomst verder uit te bouwen. Bottleneck daarbij is het daar 

krijgen van alle goederen. De capaciteit via de vrijwilligers en stagiaires is beperkt. Er wordt 

gezocht naar andere transportmogelijkheden om de spullen daar te krijgen. Uiteraard 

moeten de kosten daarvoor wel in verhouding staan tot het resultaat. Afgelopen jaar werden 

de onder meer de volgende materialen naar het LWC gebracht: 

Medicijnen, vitaminepillen, steriele handschoenen, verbanden, injectienaalden, andere 

medische hulpmiddelen, werkkleding voor medewerkers, werkschoenen en laarzen voor de 

medewerkers, regenkleding voor de medewerkers, materiaal voor het verrijkingsprogramma 

voor de dieren en nog veel meer. 

2.4 Vrijwilligers voor World of Wildlife 

Om onze doelstellingen te realiseren zal het team met vrijwilligers verder uitgebreid worden 

de komende jaren. Inmiddels is er een vaste groep toegewijde vrijwilligers die een 

bovengemiddelde inzet tonen. Dit is de kurk van onze organisatie. Het bestuur en de 

vrijwilligers krijgen geen salaris of onkostenvergoeding voor hun activiteiten. De voorzitter 

heeft ervoor gekozen om de onkostenvergoeding waar hij recht op zou hebben te doneren 

aan de organisatie. 
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3. Begroting 

De kostenposten zijn voldoende gespecificeerd en de bedragen relatief laag, dat ervoor is gekozen dat een 

nadere toelichting ervan niet noodzakelijk is. 

 

(in hele euro's) Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

Baten
Donaties particulieren 2.000€          4.000€         5.000€          

Donaties bedrijven 2.500€          3.000€         3.500€          

Sponsoring 500€             750€             1.000€          

Verkoop 300€             1.000€         1.000€          

Overig 200€             500€             500€             

Som der baten 5.500€    9.250€      11.000€  

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Steun aan wildlife project 4.500€          7.700€         9.250€          

Informatieverstrekking Nederland 300€             500€             500€             

Salaris en onkostenvergoeding -€              -€              -€              

Totaal lasten tbv doelstellingen 4.800€    (87%) 8.200€      (89%) 9.750€    (89%)

Beheer en administratie

Kosten bank 200€             300€             400€             

Kosten kantoorbenodigdheden 150€             250€             350€             

Kosten website en e-mail 300€             300€             300€             

Overige kosten 50€               200€             200€             

Totaal lasten beheer en administratie 700€        1.050€      1.250€    

Som der lasten 5.500€    9.250€      11.000€  

Resultaat -€         -€          -€         

Vrijwilligers 2018 2019 2020

Aantal 20 30 40

Gemiddelde verblijfsduur (weken) 4,0 4,5 4,5

Kosten per week 250€             250€            250€        

Budget vrijwilligerswerk 20.000€       33.750€      45.000€  

Stagiaires 2018 2019 2020

Aantal 2 10 20

Gemiddelde verblijfsduur (weken) 4,0 4,0 4,0

Kosten per week 250€             225€            225€        

Budget stagiaires 2.000€         9.000€        18.000€  

Totaal 22.000€       42.750€      63.000€  

Goederen / materialen 2018 2019 2020

Geschatte waarde 2.000€         3.000€        5.000€    


