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Højdepunkter fra 2016
2016 var et spændende år, hvor bl.a. rehabiliterede orangutang nummer 200 blev genudsat,
og hvor et nyt stort Ø-universitet og et nyt genudsættelsesområde blev sikret.

Fremtidens hjem for Borneos
orangutanger genopbygges
2016 startede fantastisk for Red Orangutangen. Med en milliondonation fra Aage V. Jensen
Charity Foundation kunne vi, i tæt samarbejde med vores lokale partner BOS Foundation,
fortsætte og udvide arbejdet med at genskabe 3.000 vilde orangutangers hjem i Mawas
området. Donationen gik til at blokere 27 menneskeskabte dræningskanaler, der hver dag
tømte et helt unikt tørvemoseområde for tusindvis af liter vand til trods for, at afvandingsprojektet blev opgivet for flere år siden. Ved at blokere kanalerne er et 2.300 hektar stort
område blevet genvædet, og genplantningsarbejdet er allerede i fuld gang, ikke mindst
takket være mange donationer til Red Orangutangens regnskovsprogram, SOS Borneo.
Som du kan læse i denne årsrapport, blev 2016 også året, hvor det lykkedes at sikre et nyt
stort Ø-universitet til Nyaru Mentengs orangutanger i sidste fase af deres rehabilitering, samt
et nyt genudsættelsesområde til de orangutanger, der er klar til et liv i frihed i regnskoven.
Selvom Red Orangutangen og vores lokale partnere oplever stor succes med genplantningen
og genudsættelserne af orangutanger i beskyttede skovområder, er det hjerteskærende at
bevidne, hvordan orangutanger stadig må reddes fra deres møde med mennesker og den
medfølgende økonomiske udvikling.

Januar:
Året skydes godt i gang
med en milliondonation
fra Aage V. Jensen Charity
Foundation til vores
regnskovsprogram.

I 2016 fik rehabiliteringscenteret Nyaru Menteng 83 forældreløse orangutanger ind. Heldigvis
stod de alle til at blive reddet, men med den hast som orangutangernes hjem destrueres med,
er det alarmerende at tænke på, at det inden for få årtier kan være et særsyn med vilde orangutanger i fri natur. Dette understreges af, at Borneos orangutang i 2016 ændrede status fra
’truet’ til ’kritisk truet’ på IUCN’s liste over truede dyrearter på grund af den fart, hvormed
afskovningen på Borneo foregår.

April:
Rehabiliterede
orangutang nummer
200 genudsættes
siden 2012.

Derfor er Red Orangutangens arbejde vigtigere end nogensinde før. Vi og vores lokale partnere
har travlt med at redde og rehabilitere alle de orangutanger, vi kan. Og vi kan ikke gøre det
uden den loyale støtte, vi modtager fra cirka 11.000 danskere samt fonde og virksomheder.
Tak for dit bidrag. Det gør en stor forskel hver eneste dag og giver en fremtid for Borneos
orangutanger og deres regnskovshjem. Vi fortsætter arbejdet for orangutangen. Sammen
- til orangutangerne er i sikkerhed!

Claus Staunstrup Nilsson
Direktør
Red Orangutangen

Juni:
Orangutang-ungen Hope reddes
efter at være blevet fundet i et
nedbrændt skovområde. Hun er
en af 83 nødstedte orangutanger, der er ankommet til Nyaru
Menteng i løbet af 2016.

November:
Gennem SOS Borneoprogrammet er over
35.000 træstiklinger
plantet, 27 kanaler
blokeret og fem planteskoler grundlagt.

August:
De første 10 orangutanger
flyttes til et nyt genudsættelsesområde med plads til
over 300 vilde orangutanger.

Januar

December:
17 orangutanger bliver
genudsat, hvilket bringer
årets total over genudsatte orangutanger op
på over 50.

December
Juli:
Borneos orangutang
erklæres desværre kritisk
truet af IUCN som følge af
rydningen af orangutangens
habitat.

Oktober:
De første 10 orangutanger
flyttes til et nyt genudsættelsesområde med
plads til over 300 vilde
orangutanger.

Disse virksomheder og
fonde har i løbet af 2016
støttet vores arbejde :

Store regnskovsområder
sikret til orangutangerne
Red Orangutangen og vores indonesiske partner, BOS Foundation, har
i længere tid kigget efter nye regnskovsområder som kan hjælpe os i
arbejdet med at redde den kritisk truede orangutang. Det er derfor med
stor glæde, at det i løbet af 2016 er lykkedes at sikre to store regnskovsområder, der er perfekt egnede til at fungere som henholdsvis Ø-universitet og genudsættelsesområde.

#ORANGUTANFREEDOM

Nyt Ø-universitet

MÅLSÆTNINGEN FOR 2017

Vores indonesiske partner har sikret 2.000 hektar regnskov på øen Salat
Island. Øen, der ligger i midten af den flod som også passerer forbi Nyaru
Menteng, er perfekt egnet til cirka 200 orangutanger, da der er masser af
regnskov med frugttræer og et rigt plante-og dyreliv. Fremover vil øen
fungere som sidste stop for orangutanger, der skal finpudse deres overlevelsesevner i regnskoven, inden de bliver genudsat.

ER, AT 100 ORANGUTANGER
SKAL FLYTTE IND PÅ DET NYE
Ø-UNIVERSITET. DERUDOVER
SKAL 100 ORANGUTANGER

Nita blandt pionererne på øen

GENUDSÆTTES

I november 2016 blev de første 12 orangutanger fra Nyaru Menteng sat ud
på øen, og heriblandt var Nita, som tidligere var en del af Red Orangutangens adoptionsprogram. Til stor glæde for os er tilbagemeldingerne fra øen
positive. Nita og de andre orangutanger har klaret omstillingen til livet i
regnskoven flot, og Nita nyder den større frihed, hun har fået dér.

I LØBET AF ÅRET.

Nyt genudsættelsesområde sikret
På grænsen mellem den vestlige og den centrale del af indonesisk Borneo
(Kalimantan) ligger Bukit Baka Bukit Raya Nationalpark, opkaldt efter to
store bjerge i parken. Den 235.000 hektar (fire gange større end Bornholm)
store nationalpark er perfekt orangutanghabitat med over 126 forskellige
frugttræer, og området er naturligt afskærmet af floder og bjerge. Der lever
ingen vilde orangutanger i området, men det estimeres, at der er plads til
cirka 450 orangutanger. Via vores genudsættelsesprogram vil vi sikre en
bæredygtig bestand af orangutanger, som i fremtiden vil bidrage til områdets biodiversitet, der allerede inkluderer træleoparder, malajbjørne,
flyvende egern og et væld af flotte og farvestrålende fugle såsom Borneos
påfuglefasan.

Genudsætningerne er begyndt
Regnskovsområdet ligger kun 10 timers kørsel fra Nyaru Menteng, og efter
at arbejdet med at etablere en monitorerings camp blev færdiggjort, er
genudsætningerne af de første orangutanger begyndt. I august 2016 blev de
første orangutanger genudsat, og siden har yderligere 37 orangutanger gjort
dem selskab. Alle de genudsatte orangutanger har klaret omstillingen til de
nye omgivelser flot.

Nature Planet
Calligraphen
Essential Foods
Euromonitor
Zoo shirts
KEEP
Vimobil
Run4Charity
Charii
DinArv
Betternow
Stenbroens ApS
Furuno Electric Co. LTD.
Monkeyglasses
A/S Baltic Control LTD Århus
CreaSign Aps
SPT VILECON
Esbjerg Galvano Industri Aps
Södra Timber A/S
Fiskeskipper Kresten Hjelm Christensen
EMCO Controls A/S
Tolkecenter Danmark A/S
Schier Håndværker Service
Verner Petersen og Søn ApS
BRØDRENE A&O JOHANSEN A/S
Palsgaard A/S
DAO Aviation
Dane Chartering ApS
Speciallægeselskabet Siemssen
Consultants ApS
Krarup-Thomas International ApS
Quality Pellets
Danish Speciality Food ApS
Dalum Dyreklinik ApS
SGM A/S
Patientprotector Danmark c/o
Glarmester Henrik og Bent A/S
Mil-tek Danmark A/S
Sort til Hvidt Rengøring ApS
Jørgen Kruuse A/S
Pentia A/S
Quality Wind Inspections ApS
Dancover A/S
Coco Bed & Breakfast ApS
Salon Centrum ApS
Rigtig Hundemad
Mureren.nu A/S
Svane Rejser
Vision Care ApS
Shoe by Shoe
Paragraph3 Advokatfirma
Proces Konsulenterne
Radiflex ApS
Tandlæge Therese Hamilton ApS
Bee’s Knees
Fysioterapi & Træning ApS
Xavana Consulting
Lindquist & CO
KG Holding 1

Fonde:

Torben og Alice Frimodts Fond
Johan Schrøders Erhvervsog Familiefond
Lund Fonden
Knud og Rigmor Wiedemanns Fond
Fabrikant Frands Køhler Nielsen
og Hustrus Mindelegat
Beckett-Fonden
Aage V. Jensens Charity Foundation
Civilsamfund i Udvikling (CISU)

Mød Hope

Hjælp til Borneos
orangutanger og
oprindelige folk er to
sider af samme sag

Få steder i verden fældes regnskoven så hurtigt som
på Borneo af tømmer- og palmeolieselskaber. Hvis
kommende generationer af orangutanger skal have et
regnskovshjem, fordrer det et stærkt samarbejde med
Borneos lokalbefolkning (dayakker). Derfor arbejder
Red Orangutangen målrettet på at styrke samarbejdet
med dayakkerne i de områder, hvor vilde orangutanger
også lever.
Selvom Red Orangutangen, i samarbejde med BOS
Foundation, hvert år hjælper hundredvis af nødstedte
orangutanger, har vi også brug for at begrænse skovrydningen på Borneo, hvis artens overlevelse skal sikres.
Og her spiller Borneos lokalbefolkning en afgørende rolle.

Denne lille hun-orangutang blev reddet den
1. juni 2016 efter at være blevet fundet i et
nedbrændt skovområde. Hun er i dag den
nyeste orangutang i vores adoptionsprogram.

SOS Borneo samarbejder med dayakkerne
Gennem Red Orangutangens regnskovsprogram SOS
Borneo hjælper vi desuden lokalbefolkningen med at
skabe bæredygtige indtægtskilder. I 2016 har vi bl.a.
finansieret træningen og oprettelse af fem planteskoler,
der leverer træstiklinger til vores genplantningsprojekter,
sørget for at miljøundervisning er kommet på skemaet i
skolerne, skabt bedre muligheder for små dambrug, landbrug og andre alternative indtægtskilder samt undersøgt
mulighederne for bæredygtigt skovbrug.
Med projekter som disse er Red Orangutangen med til at
sikre en udvikling, der både gavner naturen, orangutanger
og lokalbefolkningen på Borneo.

Dayakkerne er begyndt at opnå jordrettigheder
Internationale undersøgelser viser, at den mest effektive
måde at beskytte regnskovsområder oftest er ved at
sikre oprindelige folks rettigheder til de skovområder, de
har levet på og af i generationer. Her er dayakkerne ingen
undtagelse, da de gennem deres historie, kultur og religion er tæt forbundet til regnskoven. Og netop på den
front er der gode nyheder fra Indonesiens regering. Fra
2013 anerkendte regeringen, at de oprindelig folk har ret
til de skovområder, de har levet i og af i hundredvis af år.
2016 blev året, hvor de første ni landsbyer fik papir på
den jord, de har levet på og af i så mange år. Det er virkelig gode nyheder for naturen, og Red Orangutangen
støtter allerede flere dayaklandsbyer i deres ansøgninger
om at opnå jordrettigheder til regnskovsområder. I 2016
fik vi en ny bevilling fra Civilsamfund i Udvikling (CISU),
og vi vil derfor øge vores indsats på dette område i de
kommende år.

I løbet af 2016 har SOS Borneo
programmet sørget for;
36.686 træstiklinger blev plantet
5 planteskoler er oprettet i landsbyerne
27 kanaler blev blokeret
2.300 hektar tørvemose blev genvædet

40 procent af
Borneos regnskov
ER BLEVET RYDDET SIDEN 1973
Heldigvis nåede Nyaru Mentengs redningshold at finde
og pleje hende i sidste øjeblik, da hun var slemt underernæret og forkommen. De efterfølgende dyrlægeundersøgelser på centeret viste, at hun blot var fire-fem
måneder gammel. Hun havde desuden en række sår
på kroppen, der var påført af kugler fra et luftgevær.
I dag har Hope det godt i Vuggestuen, hvor hun lever
sammen med andre forældreløse orangutang-unger.
Her tager hun hver dag små skridt på vej mod at kunne
klare sig selv i regnskoven. Indtil videre har hun vist sig
at være en nysgerrig lille orangutang med en glubende
appetit. Hun er dog endnu ikke glad for at komme for
langt væk fra sin babysitters trygge favn, og hvis hun
kan få babysitteren til at bære hende derhen, hvor hun
gerne vil se noget, er det jo lettere og tryggere end selv
at skulle bevæge sig derhen.

Du kan adoptere Hope og få opdateringer og billeder af
hendes udvikling, mens du støtter arbejdet med at
hjælpe Borneos truede orangutanger.
Ring til Susanne på 33 93 06 50
eller læs mere på redorangutangen.dk

Navnet
HOPE
BLEV FUNDET VIA
EN NAVNEKONKURRENCE,
HVOR OVER 3.000
DANSKERE DELTOG.

Sådan blev pengene
brugt i 2016
2016 blev endnu et godt år, hvor Red Orangutangens projekter
på Borneo fik en større sum penge, da vi både øgede indsamlingsindtægterne og mindskede omkostningerne i Danmark
og Sverige. Derudover opnåede projekterne på Borneo nogle
væsentlige mål, der gør os i stand til at hjælpe orangutangerne
endnu mere i de kommende år.
Indsamlede midler
Red Orangutangen indsamlede 18.439.000 kr. i 2016 fra private
bidragsydere, fonde og virksomheder i Danmark og Sverige.
Dette beløb er knap en halv million kroner mere end i 2015, og
det viser en fortsat bred opbakning til arbejdet med at redde
den kritisk truede orangutang.
Fordeling af midlerne
Af danske midler blev der i 2016 doneret 7.360.000 kr. til rehabiliteringscenteret Nyaru Menteng, hvor knap 500 orangutanger dagligt bliver passet og plejet. Disse midler er med til at
finansiere centerets drift og hjælpe orangutangerne, indtil de
er klar til at blive genudsat i regnskoven. Derudover finansierede organisationen blandt andet oprettelsen af fem planteskoler i Mawas-området, hvorfra tusindvis af stiklinger bliver
brugt til at genplante og genskabe cirka 3.000 vilde orangutangers delvist ødelagte regnskovshjem. I alt blev der uddelt
midler for 14.180.000 kr., hvilket svarer til 76.9 procent af de
indsamlede midler i Danmark og Sverige.
Red Orangutangen har i 2016 sammenlagt brugt 5.128.000 kr.
på medlemsservice, administration og indsamlingsarbejdet.
Dette er en nedgang på over én millioner kroner i forhold til
året før, og skyldes en række organisatoriske engangsinvesteringer i 2015 og effektiviseringer i organisationen.
2017 bliver et spændende år
Med sikringen af et nyt Ø-universitet og genudsættelsesområde vil Red Orangutangen forhåbentligt kunne øge hastigheden hvormed, at orangutanger bliver flyttet ud i regnskoven.
I 2017 er planen, at cirka 100 orangutanger skal flyttes fra
Skovskolen og ud på Ø-universitetet, mens yderligere 100
orangutanger skal flyttes fra Ø-universitetet og ud i regnskoven.

■ Projekter og formidling:
14.180.000 DKK - 77%
■ Indsamlingsaktiviteter
2.828.000 DKK - 15%
■ Medlemsservice
1.372.000 DKK - 7 %
■ Administration
927.000 DKK
- 5 %*
*På grund af store engangsinvesteringer giver fordelingsdiagrammet over udgifter sammenlagt 104%. De ekstra
udgifter er blevet dækket af Red Orangutangens egenkapital.

Find os på sociale medier
og få daglige orangutangnyheder og billeder.

SavetheOrangutan_org

Red Orangutangen
Får du vores
månedlige nyhedsbrev?
Hvis du har yderligere spørgsmål eller
gerne vil modtage vores månedlige
nyhedsbrev, så skriv til Susanne
på info@redorangutangen.dk

Amagertorv 13, 3. sal
1160 København K
Danmark

T +45 33 93 06 50
E info@redorangutangen.dk
www.redorangutangen.dk

