
JAAR RAPPORT 2009
Animal Life Line for Anti Poaching

2009 was het tweede volle jaar van operatie voor het ALL4AP anti stroperij team.
Ondanks dat de economische situatie iets verbeterde, resulteerde dit niet in een vermindering van
het stropen met strikken. Integendeel, stroperij nam toe.

In ons jaarplan voor 2009 meldden we dat onze focus zou liggen op het verwijderen van strikken
en minder op het aanhouden van verdachten. Dit was met name omdat de boetes niet de waarde
van de dieren vertegenwoordigden. 

Patrouilles
Dit jaar bestreken we iets meer grond dan vorig
jaar omdat we geen trainingen verzorgden voor
nieuwe scouts. Vooral in het hete seizoen (aug-

nov) deden we ons best een ‘vliegende unit’ te
zijn  daarbij  onze  kampeeruitrusting  ten  volle
benuttend.  
We kwamen verder van onze basis dan het jaar

ervoor. We gingen noordelijk naar de ‘Shangani’
rivier,  Westelijk  naar  Dete,  Oostelijk  naar
‘Ngamo’  en  naar  het  zuiden  naar  ‘Hwange
National Park’.

Jonge vrouwelijke bos bok met strik om haar middel 

Strikken verwijdering

We verwijderden  1515  strikken  met  ons  team  en  nog  eens  127  in  samenwerking  met  onze
zusterorganisatie  PDC,  wat  een totaal  opleverde  van  1642 voor  2009.  Een  respectabele  390
strikken meer dan het jaar ervoor.

Veroordelingen
In juli 2009 veranderden de boetes van de betreffende wet tegen stroperij van de Zimbabwe dollar
naar de United States Dollar. Dit is een enorme verbetering. We zullen zien wat de effecten zijn op
de stroperij, maar we verwachten dat de nieuwe regel een afschrikwekkend effect zal hebben.

Een voorbeeld: De boete voor het strikken van een buffel stier is nu US$ 6.000,-

Gwayi- Shangani gebied
Vergeleken met  het  vorige  jaar  is  er  niet  veel  veranderd toen Nationale  Parken in december

concludeerde dat de boeren in de Gwayi regio die ze ICA (Intensive Conservation Area) vormen
niet succesvol genoeg zijn in het beschermen van hun boerderijen tegen stropen.
Veel van deze boeren hebben een paar mensen op de boerderij die daarop zouden moeten letten,
maar deze mensen doen vaak het omgekeerde en beginnen zelf te stropen. Sommige boeren zijn

zelf zelden aanwezig, wat het probleem vergroot.
Positief is dat de meeste boeren ons op hun land laten en ons volledige steun geven.
 
Dierlijke verliezen (tabel 1 pag. 2)

Het  aantal  dieren dat  we  vonden als  karkas  in  strikken was  69 dit  jaar.  Belangrijkste  waren
Impala, Bos bok, Koedoe, Buffel en Duiker. Als we een waarde toekennen aan de dieren die we
vonden  in  strikken  welke  wordt  gebruikt  door  Nationale  Parken  (NPWAZ)  2009,  dan
vertegenwoordigen deze dieren een waarde van meer dan US$ 82.000,-
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(tabel 1)

Wildlife and Environment Zimbabwe 

In  juni  2009 vormde ALL4AP een compagnonschap met  W.E.Z.  Deze conservatie  en educatief

georiënteerde organisatie is erg hulpvaardig voor ons. Waarom we dit deden was omdat we vele
overlappende doelen hebben en dat W.E.Z. een reeds lang bestaand nationaal netwerk heeft. We
zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking voordelen zal opleveren voor beide organisaties. Voor
verdere informatie verwijzen wij naar onze website (www.all4ap.org) 

Olifant met verminkte slurf                                                   

Conclusi  e  

Over het geheel kunnen we stellen dat
het  een  succesvol  jaar  was  voor
ALL4AP.

Onze  verwachting  van het  vorige  jaar
kwam uit. Stropen was meer intensief
dit jaar. Stropen in 2009 vertoonde een
stijgende lijn.

Een  toename  van  390  strikken  t.o.v.
het jaar ervoor (meer dan 30%) Cijfers
van  onze  zusterorganisatie  PDC  laten

een vergelijkbare trend zien. Het totale aantal verwijderde strikken tussen de twee organisaties
bedroeg meer  dan 3.200.  Dit  komt  dicht  bij  het  jaar 2002 waar  een record  aantal  van 3450
strikken werden gevonden.
De cijfers werden beïnvloed door het feit dat we dit jaar geen training verzorgden en dat PDC

minder  voertuigproblemen kende (dat  ons  een tijdje  uit  het  bos hield)  maar  de  stijging  blijft
serieus.
Het jagen met honden blijft doorgaan. Deze stropers, zoals vermeld in ons vorige jaarrapport zijn
moeilijk te traceren, omdat ze niet op een bepaalde plaats hoeven terug te komen, zoals het geval

is met strikken. Helaas werden geen stropers met honden aangehouden. Het stropen met strikken
is echter een veel serieuzere vorm van jagen vanwege de verkwistende aard. Daarom zal dit altijd
ons hoofddoel blijven.

Animal Life Line 4 Anti Poaching zal zijn best blijven doen om deze stropers in de weg te zitten
door ze te arresteren en hun strikken te verwijderen en zo het leed en de verliezen die deze
vangmethodes teweegbrengen te verminderen.

We willen hierbij iedereen die ons heeft gesteund in het verleden bedanken en hopen dat jullie dit
zullen blijven doen in de toekomst.
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