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Animal Life Line for Anti-Poaching (ALL4AP™)

Kenia
Ten opzichte van de 3 voorgaande jaren zag 2011 er voor ALL4P iets anders uit. We dachten groenere
weiden in Kenia te vinden maar jammer genoeg vonden we ze niet. Elk land heeft zijn eigen
schoonheid en eigen problematiek en zoals bij iedereen bekend vormen de Afrikaanse landen hierop
geen uitzondering.
We hebben in Kenia veel mensen gezien en gesproken, leden van verschillende stammen,
landschappen en andere steden, waarvan we veel geleerd hebben. We kwamen erbarmelijke droge
omstandigheden tegen waarin mens, dier en vegetatie een dagelijkse strijd moeten leveren om te
overleven, zoals bijv. in Samburuland. Ondanks het feit dat we wisten dat Kenia te kampen heeft met
problemen zoals een zeer snel groeiende bevolking en de gevolgen daarvan, was het met eigen ogen
aanschouwen hiervan een doordringende en onuitwisbare ervaring.
De honderden, misschien wel duizenden zakken houtskool, welke door het hele land, langs de weg te
koop aangeboden worden, tonen de grote behoefte aan brandstof, zoals bijv. om te koken. De
bosgebieden in Kenia nemen hierdoor in rap tempo af waardoor er steeds minder bomen zijn om het
regenwater vast te houden en later weer af te geven. Het zorgvuldig omgaan met de bronnen die de
natuur biedt en te voorkomen dat deze bronnen opdrogen is een les die hieruit getrokken moet
worden. Het is van groot belang dat de bevolking beseft dat deze bron essentieel is om te kunnen
overleven, maar ook uitputtelijk wanneer er alleen maar bomen gekapt worden en er geen nieuwe
exemplaren voor worden geplant. Deze bewustwording en de daarmee gepaard gaande verandering
zal vanuit de bevolking zelf moeten komen hetgeen bemoeilijkt wordt door o.a. eeuwenoude en
diepgewortelde culturen. De bossen welke eerst de bevolking konden voorzien, zijn niet in dezelfde
mate meegegroeid als de bevolking, integendeel. Deze vermindering van vegetatie veroorzaakt een
tekort aan vers water en ook aan huisvesting voor de natuurlijke bewoners: Wildlife.
Wangari Maathai
Tot onze spijt is een voorbeeld van een groot Afrikaanse visionaire
overleden, de Keniaanse Wangari Maathai (Nobelprijs winnares) van
‘The Green Belt Movement’. Wangari was een voorbeeld van iemand
die zich realiseerde dat er actief iets gedaan moest worden aan de
ontbossing. Hetgeen volgens haar inhoudt: bomen planten, zo simpel
is het. Wij hopen dat men haar niet zal vergeten en haar goede weg
gevolgd zal worden om te voorkomen dat Kenia een woestijn wordt.
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We hebben ook mensen gezien en gesproken die, zij het op kleine schaal, effectief met bomen
planten bezig zijn. Ook hebben we oplossingen zoals bijv. de solar cooker (koken m.b.v. de zon als
warmtebron) gezien, besproken en gestimuleerd. Deze oplossingen zijn simpel en zeer effectief
echter hebben alleen resultaat wanneer de bevolking en de overheid hier achter staan en hiermee
gaan werken.
Kenia is een voorbeeld van uitdagingen en oplossingen zoals in zoveel andere landen. We zouden
graag geloven dat in ‘ons land’ deze dingen anders gaan maar op dit moment is dat niet zo. In feite
kunnen we veel van de problemen van Kenia spiegelen aan die van andere landen zoals o.a.
Zimbabwe. Er zijn verschillen maar zelfs hier zullen de mensen niet ontkennen dat er in het verleden
vaker en meer regen viel. Meer ontbossing resulteert uiteindelijk in minder waterdamp in de lucht
zodat minder regen zal terugkomen hetgeen weer resulteert in minder drinkwater, minder
gewassen, het verdwijnen van de vruchtbare topgrondlaag door erosie, enz.
Samburu’s
Met veel plezier hebben we
een training gegeven aan
de Samburu scouts van
‘Milgis Trust’ voor gebruik
van de GPS. Ondanks dat zij
in een vijandige omgeving
leven (hitte, droogte),
hebben de meesten een
constante glimlach op het
gezicht en waren erg
leergierig om hun kennis uit
te breiden m.b.t. de
beschikbare technische
hulpmiddelen. Zij
bepatrouilleren te voet ongelofelijk lange afstanden in ondragelijke hitte en kurkdroge gebieden
maar zijn trots op hun werk als beschermers van hun natuurlijk leefgebied.
Na onze beslissing om terug te gaan naar Zimbabwe hebben we het voorrecht gehad om deze unieke
reis met de auto te maken. Die leidde ons (na een tweedaagse ‘malariastop’ in Arusha) door
Tanzania, Malawi en Mozambique en tenslotte Zimbabwe. In deze tijd van het jaar (april) waren het
zuiden van Tanzania, Malawi, Mozambique en Zimbabwe, levendig groen hetgeen voor schitterende
landschappen zorgde.
ALL4AP Hwange
Het ALL4AP anti-stroperij team, nu onder leiding van het Hwange Lion Research, hebben
vooruitgang geboekt en zijn voornamelijk effectief in het zuidelijke deel van Hwange National Park.
Wij zijn overeengekomen dat het team niet meer onder de naam ALL4AP opereert, aangezien zij in
principe al een jaar onder leiding van het Leeuwenproject aan het werk waren. Deze overdracht zal
officieel in gaan op 31 januari 2012. Uiteraard blijven we in nauw contact met ons ‘home team’ en
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wij zullen hun verrichtingen zoveel mogelijk volgen. T/m november 2011 heeft het team 375 strikken
verwijderd.
WEPU opfriscursus
Martin, geassisteerd door Andrea, heeft een opfriscursus verzorgd in de Vumba voor de Wildlife and
Environmental Protection Unit (WEPU) welke we eerder hadden getraind. Het team heeft uitstekend
gepresteerd en in 8 maanden tijd
meer dan 800 strikken en ‘whiptraps’ verwijderd en 23 mensen
gearresteerd. Dit is een zeer goede
score voor een pas gestart team. Wij
wensen de pas aangestelde National
Parks Warden veel succes toe in het
komende jaar als teamleider van dit
belangrijke en veelbelovende team
voor National Parks. Dit is een
perfect voorbeeld van nauwe
samenwerking tussen private
initiatieven en locale autoriteiten.

Zambezi Mbire council scout training
Aan het eind van het jaar werden we gevraagd een training te verzorgen voor het ‘Carbon Green
Africa’ project op de hellingen rondom de Zambezi. Martin en Andrea trokken daarvoor naar het
noorden alwaar ze werden verwelkomd door temperaturen van meer dan 43 C˚. Ondanks zware
omstandigheden (geen stromend water) hebben (ook wij!) de training compleet en succesvol
volbracht voor de 25 Mbire Council & Ward scouts. Bij de officiële diploma uitreiking ontvingen zij
trots hun certificaat uit handen van de lokale VIP’s die voor deze bijzondere gelegenheid speciaal
bijeen waren gekomen.
Budget
Aangezien wij als ALL4AP niet zeker wisten hoe de zaken in Kenia zouden gaan verlopen en zodoende
geen concreet overzicht hadden op onze activiteiten in 2011, hebben wij geen voorstellen gestuurd
naar onze hoofdsponsors voor dit jaar. 2011 Hebben wij kunnen bekostigen met de reserves die we
hadden uit de vorige 3 jaren. Dit houdt in dat wij op dit moment door onze financiële bronnen heen
zijn. Echter, wij hebben er alle vertrouwen in dat onze sponsors ons in 2012 zullen blijven steunen.
Een jaar waarin wij ons uiterste beste doen om zoveel mogelijk trainingen te kunnen geven. Ervaring
leert dat educatie iets is waar veel behoefte aan is en cruciaal is voor de scouts en rangers die
uiteindelijk het zware werk uitvoeren en daar in het algemeen weinig waardering voor krijgen.
Hierbij willen we onze dank uitspreken aan alle scouts en rangers voor hun belangrijke en onmisbare
werk.
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Speciaal dankwoord
Graag willen wij een bijzonder dankwoord uitspreken aan Dr. Zeke Davidson van Marwell Wildlife
Trust en zijn vrouw Kate, voor al hun goede zorgen en hulp bij het leggen van contacten in Kenia.
Jullie hulp en gastvrijheid zullen we nooit vergeten.
Daarnaast willen we een aantal mensen in Zimbabwe bedanken zoals Dr. Willie K. Nduku van Wildlife
and Environment Zimbabwe(WEZ), Lisa Hywood van Tikki Hywood Trust, Charlene Hewatt van
Environment Africa en Peter Blinston van Painted Dog Conservation, voor hun trouwe vriendschap en
de hulp ons weer in het zadel te krijgen bij onze terugkomst in Zimbabwe. Ook dank aan onze
assistent instructeur Andrea Sibanda voor zijn enthousiaste en professionele input in ons
trainingsprogramma.
Tot slot enorm veel dank aan al onze donateurs en supporters die ons werk mogelijk maken in een
omgeving waar bescherming ervan het meer dan waard is. Dit wordt enorm gewaardeerd en niet in
de laatste plaats door het wild en hun omgeving zelf.

Dank
u
wel !

Martin Stiemer, voorzitter ALL4AP
Zimbabwe, februari 2012.
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