JAARVERSLAG
ANIMAL LIFE LINE FOR ANTI POACHING

Terugkijkend kunnen we zeggen dat 2008 een geslaagd jaar was voor het anti stroperij
team van Animal Life Line for Anti Poaching (ALL4AP).

Behaalde successen
Zoals voorspeld hebben we een hoop grond bestreken en onze waarnemingen waren
soms verontrustend. Verontrustend op een manier dat we bijvoorbeeld met ons team
alleen meer dan twee maal zoveel strikken binnen haalden dan onze zusterorganisatie
Painted Dog Conservation (PDC) met twee teams het jaar ervoor. Onder zeer moeilijke
omstandigheden hebben we opmerkelijke resultaten geboekt.
Verwijdering van strikken
We hebben zelf 1097 strikken verwijderd en nog eens 88 vanuit woningen van
dorpelingen in gecombineerde acties met National Parks, de Boswachterij en de Politie.
Samen met Painted Dog Conservation hebben we nog eens 67 strikken verwijderd, wat
een totaal geeft van 1252 strikken!
Arrestaties
Samen met PDC hebben we 54 stropers
aangehouden. De meesten waren
stropers voor vlees of een combinatie van
het kappen van hout en het zetten van
strikken. Veel boomstammen zijn aan de
Boswachterij afgeleverd. Tien van deze
arrestaties werden gemaakt tijdens
gecombineerde operaties met National
Parks, Boswachterij en Politie. Dit ten
opzichte van 10 arrestaties het vorige
jaar (PDC).
Nieuw anti stroperij team
Aan het einde van 2008 hebben we geassisteerd in het recruteren en opleiden van een
nieuw, derde anti stroperij team voor PDC, om zo onze positie in het gebied te
verstevigen.
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Telefoondraad
Om mensen te ontmoedigen oude telefoondraden te gebruiken om te stropen heeft
ALL4AP het voortouw genomen in een operatie, samen met andere belanghebbenden, in
het verwijderen van oude telefoondraden. Een totaal van 2,2 ton draden werd verwijderd
in ons gebied in de maand oktober. Een zeer heet werkje! We weten dat we deze
koperen draden met stalen kern in de toekomst nog steeds zullen aantreffen, maar nu
wordt het veel moeilijker voor stropers om aan het draad te komen, dat hiervoor overal
te vinden was.
Bevrijd dier
Ons team heeft het klaargespeeld om een volwassen waterbok te bevrijden uit de strik
die het om zijn voorpoot had. Het dier was gelukkig niet gewond en kon ter plaatse
worden vrijgelaten, wat het wel leek te waarderen toen het ontwaakte uit zijn shock
toestand... (zie de website www.all4ap.org)
Slachtoffers
Het aantal dieren dat dood werd aangetroffen in strikken bedroeg 82. Dit betekent een
minimum succespercentage van 6,5%. Het actuele succes is natuurlijk veel hoger.
Voertuig
Ons voertuig, de Land Rover genaamd ‘Lady’ heeft bewezen een betrouwbare aanwinst
te zijn. Ondanks de moeilijke ‘werkomstandigheden’ ; ze moet werken onder zware
lasten ( zowel in de auto als in de trailer) doet ze het goed.
Missers
Door de moeilijke situatie in het land was het team niet altijd in staat om naar de
gebieden te gaan die we graag zouden willen patrouilleren. Met name gedurende de
verkiezingen was er nogal wat spanning en hebben wij het advies om ‘er niet op uit te
gaan’ ook opgevolgd.
National Parks
De samenwerking met National Parks was niet wat het had kunnen zijn. Helaas werden
slechts enkele patrouilles in het Nationale Park uitgevoerd. We hopen dat National Parks
ons toestaat in het volgende jaar meer gecombineerde patrouilles te doen.
Politie en Veroordeling
De politie faalde ons correcte informatie te verstrekken over wat er werkelijk gebeurd
was met door ons aangehouden verdachten tot een punt waar het verkwisting van tijd
leek om hier steeds naar te vragen. Te veel stropers ontsnapten uit een politiebasis in
Gwayi. Dit probleem is aangekaart met het Politiebureau in Dete en zal worden
verbeterd.
Helaas is het niveau van straffen voor zowel vlees- als houtstropers bijna te
verwaarlozen ten opzichte van wat de stroperij oplevert (verkoopprijs dieren en houthoutsnijwerk).
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Landeigenaren in het Gwayi rivier conservatie gebied
Na ongeveer 8 jaar kunnen we stellen dat de meeste landeigenaren in deze regio niet
echt geïnteresseerd zijn in het beschermen van het wild dan wel in het investeren in de
landgoederen. Dit staat in een rapport van December 2008 van National Parks.
Te veel van deze landeigenaren zien ons als degenen die hun land zouden moeten
beveiligen in plaats van dat wij hun inspanningen zouden aanvullen. Veel van de
eigenaren zijn zelden te vinden op de landerijen.
Positief bericht is dat de meeste landeigenaren ons op hun land toelaten en dat sommige
eigenaren en bevolkingsgroepen echt hun best doen.
Conclusie
Stropen heeft dit jaar sterk toegenomen. Het totaal van verwijderde strikken (1252
ALL4AP+ 1421 PDC= 2673) is aan het toenemen naar het niveau van het jaar 2002
waarin slechts 1 (PDC) team 3420 strikken verzamelde. Dit ten opzichte van 502 strikken
in 2007 (PDC).
Onze verwachting is dat als deze situatie niet verandert, stroperij nog intensiever zal zijn
in het komende jaar.
Jagen met honden lijkt een trend. Deze stropers zijn moeilijker te traceren omdat ze niet
naar dezelfde plek hoeven gaan zoals met strikken. Alhoewel deze vorm van jagen
illegaal is, is het de traditionele manier van jagen en niet zo verkwistend en pijnlijk als
met strikken.
Onze focus voor 2009
zal zijn het verwijderen
van strikken en het
bevrijden van dieren in
strikken. Minder tijd zal
worden besteed aan
het assisteren van de
Politie inzake het
bezoeken van de plaats
delict en het ophalen
en wegbrengen van
verdachten.
De toekomst ziet er somber uit voor wilde dieren en mensen en de uitdaging wacht.
M. Stiemer
ALL4AP
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