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BIJDRAGE CONTRIBUTE
Contribute is de enige donor vanuit Nederland die Lowveld Rhino
Trust (LRT) financieel steunt. De bijdrage van Euro 90.000 van
Contribute wordt ingezet als core funding. Dit betekent dat LRT zelf
bepaalt waar het geld voor gebruikt wordt, wat vaak kosten zijn waar
moeilijk donoren voor te vinden zijn. Het is daarom geweldig dat
Contribute toegezegd heeft om de operationele kant van Lowveld
Rhino Trust te ondersteunen in plaats van specifieke activiteiten
in het veld. Om LRT operationeel draaiende te houden is deze
financiering essentieel. Hieronder lichten we de kostenposten van
het afgelopen half jaar toe.
De bijdrage van Contribute is deels gebruikt om de Community
Manager te betalen. De Community Manager werkt met de lokale
gemeenschappen in de Lowveld conservancies om de bevolking
te betrekken bij neushoornbescherming. De Community Manager
leidt de implementatie van het ‘Rhino Incentive Scheme’ voor
basisscholen in dorpen in de buurt van Save en Bubye Valley
Conservancy. Hoe beter het gaat met de neushoorns, hoe meer geld
er naar de lokale gemeenschappen gaat. De focus ligt op het creëren
van bewustzijn over het belang van neushoornbescherming en het
betrekken van de gemeenschappen in de buurt van neushoornopvangcentra bij LRT’s werk. Daarnaast werkt de Community
Manager nauw samen met traditionele leiders, lokale autoriteiten,
ondernemers en andere belanghebbenden in de conservancies om
ze te betrekken bij natuurbeschermingsinitiatieven, aangedreven en
ondersteund door de lokale bevolking. Het programma richt zich niet
alleen op natuurbescherming maar ook op het ondersteunen van de
lokale gemeenschappen en ontwikkeling in de dorpen.
Daarnaast is de bijdrage van Contribute gebruikt voor operationele
kosten van het kantoor in Harare. Dit betreft huur, gas/water/licht,
internet en kantoorartikelen.
Lowveld Rhino Trust heeft een monitoringsteam in dienst dat de
neushoornpopulaties monitort, hoorns voorziet van GPS-zender en
regelmatig waterpunten checkt. Met de bijdrage van Contribute is
medicatie aangekocht, o.a. om neushoorns te kunnen verdoven voor
het plaatsen van zenders en behandelen bij verwondingen.
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STAND VAN ZAKEN LOWVELD
RHINO TRUST
In Februari 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden
tussen Raoul du Toit, directeur LRT, Natasha
Anderson, monitoringscoördinator LRT en Elke
van Gils van WWF-NL, over de voortgang
van het werk. Tijdens het gesprek kwam
naar voren dat het moeilijk is voor LRT
om al het werk dat gedaan moet worden
ook daadwerkelijk uit te voeren. Ze zijn
beperkt door middelen, geld, personeel en
mogelijkheden in een land als Zimbabwe.
LRT doet er alles aan om de essentiële,
kritieke activiteiten uit te voeren, zoals het
monitoren van de neushoornpopulaties
om populatietrends te registeren. Daarnaast
focust LRT op de samenwerking met de lokale
scholen om bewustzijn te creëren over het belang
van de neushoorn en de lokale bevolking te motiveren om
een bijdrage te leveren aan natuurbescherming, door het ‘Rhino
Incentive Scheme’. Maar er is naast hun grote inzet weinig ruimte
om extra fondsen aan te schrijven, gedetailleerde rapporten
te schrijven voor donoren en aandacht te besteden aan het
terugdringen van mens-dier conflicten in de Lowveld regio. Helaas
neemt de stroperij weer toe en heeft het programma te lijden
onder de cycloon aan de kust van Mozambique. De gevolgen van
de cycloon hebben ook Zimbabwe getroffen en leveren opnieuw
problemen op voor de aanvoer van benzine, wat het werk van LRT
belemmert.
Het werk van LRT is een constante afweging tussen de grote lijnen
en doelen die LRT voor ogen heeft en de projecten waar donorgeld
voor beschikbaar is. LRT richt zich op het creëren en behouden van
grote populaties (>100) met een hoge genetische variatie zodat
er een vruchtbare groep ontstaat die zich voort kan planten. Dit
levert op de lange termijn veel meer op dan focussen op kleine,
verspreide populaties die veel onderhoudskosten vragen maar niet
levensvatbaar zijn.
De bijdrage van Contribute aan Lowveld Rhino Trust is uiterst
belangrijk om ook fondsen beschikbaar te hebben voor
kostenposten die vaak vergeten worden, maar essentieel zijn om
natuurbeschermingswerk in de regio uit te blijven voeren in een land
waar natuurbescherming een grote uitdaging is. Zimbabwe heeft de
vier-na-grootste neushoornpopulatie van de wereld. Bubye Valley
Conservancy is van nul naar 210 zwarte neushoorns gegroeid in een
periode van ongeveer 16 jaar (en er is potentie om deze populatie te
verdubbelen). De Lowveld-populaties zijn ook van belang voor de
totale Afrikaanse neushoornpopulatie en die in andere Afrikaanse
landen. Idealiter vinden er translocaties plaats tussen populaties in
Afrika om gezonde, grote populaties terug te brengen en uiteindelijk
vrije uitwisseling te hebben tussen gebieden.
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NEUSHOORNWEES INOPA
De herintroductie van de neushoorn Inopa heeft vertraging
opgelopen door de droogte in het gebied. De regen liet lang
op zich wachten waardoor het gebied niet geschikt was om de
jonge neushoorns vrij te laten. De herintroductie is daarnaast een
spannende aangelegenheid omdat neushoorns (vooral zwarte
neushoorns) sociale dieren zijn die snel gestrest kunnen raken door
verstoring van de sociale structuur in de groep. Inopa en de andere
kalfjes zijn niet gewend aan een groepsstructuur en samenleving
met volwassen neushoorns doordat ze jong wees zijn geworden
als gevolg van stroperij. Zodra de omgevingscondities geschikt zijn
wordt Inopa samen met de andere jonge neushoorns vrijgelaten in
het leeuw-vrije gebied. Met een leeftijd van ongeveer 5 jaar zullen
ze oud genoeg zijn om zichzelf te verdedigen tegen leeuwen. Na
verwachting wordt Inopa in april vrijgelaten in het wild.
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INTRODUCTIE
De Lowveld Rhino Trust (LRT) is een Zimbabwaanse stichting die
zich richt op de bescherming van neushoorns in de Lowveldregio in Zimbabwe, voornamelijk in de Save Valley Conservancy
(SVC) en Bubye Valley Conservancy (BVC). Een conservancy is
een door de lokale gemeenschap beheerd beschermd gebied.
LRT werkt aan het realiseren van een omgeving waarin groei van
grote populaties zwarte en witte neushoorns mogelijk is door hun
leefgebied veilig te stellen en afspraken te maken over landgebruik
met belanghebbenden in het gebied. En tegelijkertijd onderneemt
LRT directe natuurbeschermingsacties om de soort te behouden,
zoals monitoring, management en het bewust maken van de lokale
bevolking over het belang van neushoornbescherming.
LRT draagt zorg voor monitoring en management van interventies
(translocaties, veterinaire behandelingen etc.) voor alle zwarte
en witte neushoorns in de regio. De conservancies zelf zijn
verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen en algemene
natuurbescherming (watervoorraad, afrastering, antistroperij, etc.).
Vanaf het begin heeft LRT nadruk gelegd op het stimuleren van
grote populaties (>100) neushoorns om zo de voortplantingssnelheid
en genetische variatie hoog te houden in geschikte leefgebieden.
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Het doel van LRT is om de aantallen neushoorns te laten toenemen,
leefgebied veilig te stellen en uit te breiden in de Lowveld-regio,
en tegelijkertijd het optimaliseren van duurzame baten voor direct
betrokkenen, zoals de lokale bevolking. LRT heeft de volgende doelen
gesteld voor FY 2018:

1

Levensvatbare populaties neushoorns
beschermen in Lowveld door intensieve
monitoring, management en bespoedigen van
anti-stroperijmaatregelen en wetshandhaving

2

Het betrekken van de lokale bevolking in
landgebruiksprojecten gebaseerd op wildlife,
met de neushoorn als ambassadeur

3

Regionale en internationale
beschermingsinitiatieven voor neushoorns
ondersteunen door het geven van advies

4

Voldoen aan administratieve eisen en
sponsoring behouden
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BETALING VOOR
ECOSYSTEEMDIENSTEN
LRT maakt gebruik van Payment for Ecosysteem Services
(betaling voor ecosysteemdiensten) om neushoornbescherming
te kunnen financieren: het ‘rhino production incentives
scheme’. De populatietrend van neushoorns wordt gezien als
een indicator van natuurlijk kapitaal waarvan bescherming de
hele wereld ten goede komt. De gedachte hierachter is dat
gebieden met grote wilde populaties aan neushoorns strikte
beschermingsmaatregelen vereisen om een rijke diversiteit aan
Afrikaans wildlife (leeuwen, olifanten, cheeta’s, wilde honden
etc.) te behouden. Dit draagt vervolgens weer bij aan het in stand
houden van de mondiale biodiversiteit. Deze gebieden vragen
daarom om internationale financiële steun om hun jaardoelen voor
de bescherming van neushoorns te kunnen behalen.
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Het ‘rhino production incentives scheme’ werkt als volgt. Hoe meer
jonge neushoorns (door effectieve antistroperij), hoe meer financiële
steun de lokale bevolking ontvangt. Dit is een directe beloning voor
de lokale bevolking om een bijdrage te leveren aan het beschermen
van neushoorns. Als de stroperij toeneemt en het aantal neushoorns
daalt gaat ook de financiële steun omlaag, en moet de lokale
bevolking betere maatregelen nemen.
De hoeveelheid geld die jaarlijks het ‘rhino production incentives
scheme’ ingaat hangt af van donoren. LRT verdeelt jaarlijks het
opgebrachte geld als volgt, waarin populatiegroei staat voor de
netto toename van zwarte en witte neushoorns in een jaar per
conservancy:

NET ANNUAL
RHINO POP GROWTH
IN YEAR
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HUIDIGE
STAND VAN ZAKEN
De totale populatie neushoorns in Lowveld wordt geschat op 474
zwarte en 289 witte neushoorns. In 1 jaar tijd (juni 2017-juni 2018) is
de neushoornpopulatie in de Lowveld conservancies toegenomen
met 32 zwarte en 4 witte neushoorns. In het laatste half jaar zijn
er 2 zwarte neushoornkalfjes in SVC gespot en 5 zwarte en 2 witte
neushoornkalfjes in BVC. Verwacht wordt dat het aantal geboortes
zelfs nog hoger ligt; er zijn sporen van kalfjes gezien maar door het
dichte struikgewas is de identiteit van de moeder nog niet bevestigd
(dit staat voor later dit jaar op de planning).
Het aandeel van de populatie zwarte neushoorns in Lowveld in het
totale aantal zwarte neushoorns in Zimbabwe is gegroeid van 4% in
1990 tot 89% in 2018. Dit is bereikt dankzij de leden en het personeel
van de conservancies, die onder moeilijke economische en politieke
omstandigheden samen met LRT werken aan het managen en
monitoren van de neushoorns en het tegengaan van stroperij. Het
beschikbare gebied in Lowveld conservancies is groot genoeg voor
twee keer de huidige hoeveelheid neushoorns. In samenwerking met
Gonarezhou Conservation Trust werkt LRT aan het creëren van een
nieuw neushoorngebied in Gonarezhou NP op de grens met ZuidAfrika’s Kruger NP en Mozambique’s Limpopo NP.
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ZIMBABWE RHINO
POPULATIONS BOTH SPECIES
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Helaas blijft stoperij een grote bedreiging, voornamelijk in BVC,
met 8 neushoorns gestroopt voor hun hoorn (6 zwarte en 2 witte
neushoorns) afgelopen half jaar.
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Inopa (links) met
een van de andere
neushoornwezen en
hun geitenfamilie in het
opvangcentrum

ALL RHINO POACHING
DEATHS IN ZIMBABWE
(KNOWN TO LRT) - TO
END JUNE 2018
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BLACK RHINOS

WHITE RHINOS

SUB-TOTAL

TOTAL
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MONITORING
LRT-teams hebben gedurende het afgelopen jaar intensieve
monitoring-activiteiten in het veld uitgevoerd in zowel SVC en
BVC. Maandelijks worden er routines uitgevoerd om neushoorns te
identificeren, in BVC 25 per maand en in SVC 18 per maand. Hierdoor
zijn ze op de hoogte van het aantal neushoorns dat rondloopt in de
conservancies.
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ZENDERS IN DE HOORN
LRT implanteert regelmatig zenders in de
hoorn van de neushoorns in de Lowveld
conservancies, zodat ze individuen kunnen
monitoren over langere periodes. Begin
2018 stond een aantal ingrepen gepland
om neushoorns te verdoven vanuit een
helikopter en ze daarna te zenderen.
Deze acties werden echter uitgesteld
door vertraging van officiële papieren
voor LRT en door politieke issues die te
maken hadden met controversiële plannen
om neushoorns te exporteren naar China.
Dit heeft LRT kostbare helikoptertijd gekost,
maar inmiddels is het probleem opgelost, zijn
de papieren voor 2018 binnen en kunnen ze
alsnog starten.

Zenderen neushoorn

DATABASE
Radio Frequency Identification (RFID)zenders die geplaatst zijn bij een aantal
neushoorns in BVC in 2016 en 2017 leveren
nog steeds signalen op als de dieren
waterplekken bezoeken (waar lezers
van die zenders geplaatst zijn).
Een aantal neushoorns wordt ook
gemonitord met behulp van Sigfox,
een nieuw systeem dat nog in de
ontwikkelings- en onderzoeksfase
zit. Verder heeft één neushoorn een
oormerk gekregen, het kalf Inopa.
Gegevens die zijn verzameld met de
zenders en tijdens luchtobservaties
en veldwerk worden opgeslagen in een
database voor monitoring. Deze informatie
geeft inzicht in de ontwikkelingen van de
dieren gedurende langere periodes en de
populatietrends.

Lowveld Rhino
Trust-team tijdens
helikopteroperatie
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NOODINTERVENTIES
Lowveld Rhino Trust heeft in de eerste 6 maanden van 2018 vier
noodinterventies uit moeten voeren. Twee interventies waren om
een gewonde moeder en kalf te redden, waarbij de moeder helaas
moest worden geëuthanaseerd als gevolg van een gebroken poot.
De andere twee interventies waren voor twee kalfjes waarvan de
moeders gestroopt zijn. Hiertoe behoorde ook Inopa, de geredde
zwarte neushoorn uit BVC, vernoemd naar Stichting Contribute.
De weesjes zijn na binnenkomst met de fles groot gebracht in het
opvangcentrum in BVC. Als ze groot genoeg zijn worden ze later dit
jaar uitgezet in een leeuw-vrij deel van de conservancy.

Tabel:
Interventies 2018

Malilangwe

1257

1

1

11 Jan 2018

Malilangwe

2384

1

21 Jun 2018

Bubye Valley
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1
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SAMENWERKING MET DE
LOKALE BEVOLKING
Om de lokale bevolking te betrekken bij de bescherming van
neushoorns en te onderwijzen over het belang ervan, werkt LRT
samen met scholen die grenzen aan de conservancies. Scholen
ontvangen financiële steun naar rato van de groeisnelheid van de
neushoornpopulaties in het gebied. Op deze manier wordt de lokale
bevolking gemotiveerd om bij te dragen aan bescherming doordat
het ze wat oplevert.
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Inopa in het
opvangcentrum
samen met 3 andere
neushoornwezen,
slachtoffer van stroperij
Lowveld
Lowveld Rhino
Rhino Trust
Trust
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FILM OVER NEUSHOORNS
Om de lokale bevolking te betrekken bij de bescherming van
neushoorns en te onderwijzen over het belang ervan, werkt LRT
samen met scholen die grenzen aan de conservancies. Scholen
ontvangen financiële steun naar rato van de groeisnelheid van de
neushoornpopulaties in het gebied. Op deze manier wordt de lokale
bevolking gemotiveerd om bij te dragen aan bescherming doordat
het ze wat oplevert.

EDUCATIEMATERIALEN
Er is een lied gemaakt met bescherming van
neushoorns als thema en verspreid onder
scholen rondom BVC om zich te kunnen
voorbereiden op een muziekcompetitie
die in november 2018 gehouden is.
Ook is het materiaal van LRT voor het
educatieprogramma over de bescherming
van neushoorns herontwikkeld en
geactualiseerd in lijn met het huidige
Zimbabwaanse onderwijscurriculum.

VERDELING INCENTIVES
Tenslotte heeft LRT het saldo van 2017 verdeeld volgens het
‘rhino production incentives scheme’, als vergoeding voor de
bescherming van de neushoorns door de lokale bevolking. Dit
geld komt direct bij de scholen terecht en wordt gebruikt voor
natuurbeschermingseducatie op alle 54 basisscholen rondom BVC

STEUN CONTRIBUTE
De financiële steun van Contribute aan LRT wordt gebruikt voor
essentiële zaken om het werk te kunnen blijven uitvoeren: salarissen,
kantoorhuur, onderhoud en gebruik van voertuigen, en diverse
operationele kosten.
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Inopa in het dichte
struikgewas, nog steeds
wat terughoudend na zijn
opname in de opvang

Inopa in het
opvangcentrum
samen met 3 andere
neushoornwezen,
slachtoffer van stroperij

Inopa, ongeveer 11
maanden oud, kort
na zijn opname in het
opvangcentrum
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Onze missie
We streven ernaar de rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde
te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand
brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.
wwf.nl
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