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Een dag na terugkomst uit het Tasikoki Rescue Center zit ik 
alweer op mijn fiets naar kantoor. 

Wat een mooie sappige blaadjes zie ik overal onderweg voor de 
gibbons! Het kost me moeite niet af te stappen en ze te 
verzamelen in mijn fietsmand. De dagelijkse routine van het 
werk in Tasikoki zit duidelijk nog in mijn systeem...
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1. Tasikoki Wildlife Rescue Center

Het Tasikoki Wildlife Rescue Center ligt in Noord Sulawesi. 
Noord Sulawesi is DE hotspot voor het smokkelen van wilde 
dieren vanuit heel Indonesië. Hiervandaan gaan de dieren via 
de Filippijnen de hele wereld over. Tasikoki vangt dan ook 
voornamelijk wilde dieren op die gered zijn uit handen van 
smokkelaars. Om ze uiteindelijk weer uit te zetten in hun 
natuurlijke leefomgeving. Toch is dit vaak erg lastig. In 
hoofdstuk 3 vertel ik daar wat meer over.

Er zijn ontelbaar veel soorten dieren in Tasikoki; orang 
oetans, verschillende soorten makaken, sunbears, ontelbaar 
veel vogels, reptielen, herten, babirusa (soort zwijn), 
krokodillen en zeeschildpadden. Het overgrote deel van deze 
dieren wordt met uitsterven bedreigd. Het rescue center is 
opgezet door Willie Smits en wordt nu gerund door Simon 
Purser en Angela D’Alessio. 

Naast de opvang van dieren houdt Tasikoki zich bezig met 
educatie. Met uitbebreide schoolprogramma’s brengen ze 
schoolkinderen meer bij over natuur en milieu.



2. Bijzondere ontvangst

Ik had me grondig voorbereid op deze werkervaring. Ik wist al 
ongeveer hoe het werk en hoe de omgeving eruit zouden zien. 

Toch was mijn aankomst anders dan ik ooit had kunnen 
bedenken: bij de toegangspoort verzocht de bewaking me vrien-
delijk direct naar het hoofdverblijf te gaan want orang oetan 
Bento was ontsnapt! Geen paniek hoor, want er waren gelukkig 
genoeg professionele mensen aanwezig om Bento snel weer in 
zijn verblijf te krijgen. 

Bento had wel nog tijd genoeg om behoorlijk huis te houden 
in de gebouwen waar we eten voor de dieren klaarmaken en ge-
reedschap bewaren... wat een kracht! Plafonds eruit geslagen 
en het hele interieur vernield. Zelfs een grondboor met zijn 
blote handen omgebogen...

Bento slaapt zijn roes uit na zijn 
ontsnappingsavontuur. Bento 
woont hier samen met Iskander. 
Op dit moment wordt er geld 
ingezameld voor een groter 
verblijf voor deze twee puber 
orang oetans.



3 Rondleidng en achtergrondinformatie

Diezelfde middag kreeg ik een uitgebreide rondleiding. Een 
kleine selectie van de verschillende soorten dieren:

Casuarius. Een waanzinnig grote 
en vleugelloze vogel. Ze kunnen 
wel 1.70 groot worden en kunnen 
behoorlijk gevaarlijk zijn als ze in 
het nauw worden gedreven. Met 
hun klauwen kunnen ze enorm 
hard trappen. Ze komen voor in 
Nieuw Guinea en Australie.

Babirusa. Een zwijn met 3 slagtanden, een inheem-
se diersoort van Sulawesi. De vrouwtjes krijgen 
slechts 1 tot 2 biggen in hun leven. Het dier is zo 
goed als uitgestorven. Voor een groot deel omdat 
ze zijn opgegeten door de lokale bevolking.



Orang oetans (Bento en Iskander). Deze pubers van 9 en 11 jaar oud leven al geruime tijd in 
Tasikoki. Het is erg lastig om ze terug te brengen naar hun natuurlijke leefomgeving in Borneo, 
omdat er steeds minder gebied over is voor de orang oetans door boskap. Daarnaast worden de 
rescue centers daar al overspoeld met orang oetans! 

Op dit moment zamelt Tasikoki geld in voor een groter verblijf. Ik heb daar een bijdrage kunnen 
leveren met een inzamelingsactie onder collega’s en vrienden (nogmaals heel hartelijk dank 
daarvoor!)



Kuifmakaken
Een zwarte makaak die alleen 
voorkomt in Noord Sulawesi. In 
het wild leven ze in gemengde 
groepen van wel 100 dieren. zeer 
bedreigde diersoort door boskap 
en bushmeat.

Lori’s, kakatoes en papagaaien
Een bonte verzameling van 
prachtige vogels. 



Vier gibbons afkomstig uit 
Kalimantan. Ook de gibbon 
wordt met uitsterven bedreigd 
omdat hun leefgebied wordt 
vernietigd door boskap.

Verschillende longtail makaken, waaronder Hanuman, een 
albino longtail makaak.

Javaanse hert, oorspronkelijk 
van Java en Bali



Simon Purser, de manager van het park, vertelde over de 
problematiek van de dieren, het rescue center en de 
bedreigingen van de natuur van het gebied. Daar kan ik een 
boek over volschrijven. 

In het kort:
De meeste dieren in Tasikoki zijn gered uit handen van smok-
kelaars . Ze komen uit Kalimantan, Sumatra, Java, Papua om zo 
via Noord Sulawesi te worden verscheept naar andere landen. 
De grenzen zijn niet te controleren door de vele kustlijnen. 
Andere oorzaken voor opvang zijn de ontbossing door bomenkap 
voor de olieindustrie, palmolie en papier. En last but not 
least: de lokale bevoling van Noord Sulawesi eet alles wat 
los en vast zit; apen, babirusa, wat er maar ‘langs’ komt. 
Bushmeat noemen ze dat. De handel in bushmeat is groot in dit 
gedeelte van het land. Tasikoki kampt daarnaast ook met gro-
te personele problemen. Geschoold personeel is nauwelijks te 
vinden of veel te duur en materiaal om verblijven te bouwen 
is erg duur. 

Sunbears
Deze honingberen komen oor-
spronkelijk uit Kalimantan. Het 
zijn solitaire dieren, maar in 
Tasikoki leven BinBin en BonBon 
(een mannetje en een vrouwtje) 
bij elkaar. Das best bijzonder! Ze 
worden ongeveer 120-150 cm 
lang en zijn daarmee de klein-
ste vertegenwoordigers van de 
berenfamilie. Het zijn hele goede 
klimmers met slechte ogen maar 
een bijzonder ontwikkeld reuk-
vermogen. 



De geredde dieren zitten vaak lang in Tasikoki om verschil-
lende redenen:
◆ omdat ze niet terug kunnen naar hun natuurlijke leef-
omgeving. Simpel omdat er geen bos meer voor ze over is 
(orang oetan, kuifmakaak)
◆ de rescue centers in hun oorspronkelijke land overvol 
zitten (orang oetan);
◆ omdat ze door hun gewenning aan mensen direct op zoek gaan 
gebied waar mensen wonen om aan voedsel te komen (sunbear); 
◆ omdat ze niet meer kunnen overleven in het wild (groepen 
lori’s waarvan de vleugels zijn geknipt);
◆ omdat niemand ze wil hebben (krokodillen)
◆ omdat de herkomst moeilijk te achterhalen is en je niet 
zomaar verschillende rassen bij elkaar kunt zetten (vogels, 
makaken).
 
Met deze achtergrondinfo ging ik de volgende dag aan de slag!

Les van Simon



Lori’s, kakatoes en papagaaie-
Zonsopgang in Tasikoki



4 05.30 opstaan!

Gedrild door Stichting Aap kon ik al 
snel mijn weg vinden in de dagelijkse 
werkzaamheden. Tasikoki hanteert 
dezelfde werkwijze: hands-off beleid, 
afstand houden, geen menselijk contact 
maken, makaken niet recht aankijken, 
geen tanden laten zien en last but not 
least: alle sloten dubbel checken!

Elke dag verzamelden wij bij zonsop-
gang met zijn allen van 6 tot 8 verse 
groene bladeren en vruchten in de bos-
sen en deelden dit uit aan de makaken, 
gibbons, orang oetans en de imposante 
casuarius. Samen met 3 miljoen muggen 
(die maling hebben aan deet), mieren en 
vliegen.

Eten voor de orang oetans, ver-
stopt in bamboestokken en dozen

Het werkschema



Kuifmakaken voeren

Het eten voor Bento 
en Iskander buiten 
armbereik, zodat 
ze het met stokken 
naar binnen moeten 
hengelen

De betaalde (lokale) dierverzorgers geven het grootste ge-
deelte van het reguliere voer aan alle dieren. De vrijwilli-
gers worden ingezet voor het maken van verrijking: het voer 
onherkenbaar inpakken en verstoppen zodat de dieren er wat 
voor moeten doen om hun eten te vinden. Dit tegen verveling 
en het stimuleren van natuurlijk gedrag van de dieren. Bij-
na alle verrijking maken we van natuurlijk materiaal wat we 
overdag zelf verzamelen in het bos.



Een verfrissende 
douche voor BonBon

Na het ontbijt verdeelden we ons in verschillende teams: 
Het routineteam maakt verrijking voor diverse groepen dieren, 
allemaal met materiaal uit het bos, en maakt het 
berenverblijf schoon. Mijn favoriete moment van de dag, want 
dan kon ik de sunbears douchen!



Voor de grote schoon-
maak van het berenver-
blijf, eerst de beren in het 
kleine verblijf ernaast 
opsluiten

Balletjes rijst met een 
laagje aarde eromheen 
voor de makaken



Herinrichten makaken verblijf 

Makaken genieten van de 
nieuwe inrichting

Boomstammen sjouwen 

5 met je billen een kokosnoot kraken
Dat gaat wel lukken als je een paar dagen in het groenteam 
meedraait: Binnen een dag een makakenverblijf of het beren-
verblijf opnieuw inrichten met boomstammen, takken, blad en 
zand. In 36 graden met nog meer muggen en oh ja, heuvels. 
Heel veel heuvels. Hier kan geen sportschool workout tegenop! 
We hebben allemaal bijzonder gespierde billen nu...



6. Nieuwe liefde: the sunbears
Alle dieren zijn me even lief – behalve muggen - maar de sun-
bears hebben definitief mijn hart gestolen!

Sunbears zijn solitaire dieren. Dat BonBon (mannetje) en 
BinBin (vrouwtje) bij elkaar kunnen verblijven is best wel 
bijzonder. Elke dag maakten we hun verblijf schoon en ver-
stopten hun voer onder rotsblokken, onder de grond en tus-
sen boomstammen. Sunbears kunnen slecht zien, maar vreselijk 
goed ruiken. Door het voer te verstoppen, waren ze een tijdje 
zoet. 
Tussendoor gaven we ze een lekkere douche. Pas geleden is 
er een nieuwe sunbear gered, Jelly. Jelly zit nu nog in een 
klein verblijf, maar voor mijn komst heeft een andere groep 
vrijwilligers de fundering uitgegraven voor het nieuwe ver-
blijf van Jelly, naast dat van BinBin en BonBon. Dat ze ooit 
in 1 verblijf kunnen, is onwaarschijnlijk. Maar door het 
nieuwe verblijf ernaast te plaatsen, kunnen ze in ieder ge-
val aan elkaar wennen. Tasikoki start binnenkort een actie om 
geld in te zamelen voor de bouw van het verblijf.

Bonbon geniet van zijn 
kokosnoot



Het verblijf schoonmaken

Jelly, in afwachting van zijn nieuwe verblijf

‘Ontmiert’ door de andere 
vrijwilligers, nadat ik in 
een nest rode mieren ben 
gestapt



7. Back to basic
Slapen in stapelbed op een kamer met 7 andere vrouwen, geen 
airco, alleen koud water. Ik moest even slikken toen ik het 
vrijwilligershuis binnen kwam. Er waren ook een aantal zieken 
- dengue fever - dus ik maakte me best wel een beetje 
ongerust en spoot nog maar eens een flesje deet over mezelf 
leeg. Maar wat vond ik het super in het vrijwilligershuis! 
Lekker knus zo’n stapelbed! Koude douche: top. Toch veel te 
heet voor een warme. 
En het eten: jammie!!

Het enige wat echt als een schok 
binnenkwam was het bierverbod in heel 
Indonesië! Bleek uiteindelijk allemaal 
erg mee te vallen en wij hadden 
gelukkig genoeg ingeslagen.



Boodschappen doen met de discobus

Bintang time! 

Volle bak 



8. De suikerfabriek van Willie Smits
Tasikoki is onderdeel van de Masarang Stichting van Willie 
Smits. Deze stichting heeft als missie natuurbescherming door 
samenwerking met en versterking van de lokale bevolking: het 
behoud en herstel van de regenwouden van Indonesië en betere 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de lokale bevolking. 
Op het moment dat ik de suikerfabriek van Willie Smits be-
zoek, wordt ie gerund door zijn broer Theo. In de fabriek 
wordt duurzame suikerpalm verbouwd en omgezet in allerlei 
producten in plaats van de allesvernietigende oliepalm. 

In een artikel uit Trouw legt Willie goed uit waarom we over 
moeten stappen op duurzame suikerpalm (klik op de titel van 
het artikel om het te openen):

“De suikerpalm als redder van het regenwoud”

Theo Smits en Selina



9. National Park Tangkoko
Een ander mooi uitstapje heb ik 
gemaakt naar het Tangkoko regen-
woud. Het beschermde woud is 8890 
hectare groot. Binnen 10 minu-
ten stond ik al tussen een grote 
groep kuifmakaken. Zo bijzon-
der om ze ook in hun natuurlijke 
leefomgeving te zien! 

Een ander heel bijzonder dier wat 
er leeft is de Tarsius. Een aapje 
van slechts 10 cm met hele grote 
oren en ogen. Het is een nacht-
diertje dat insecten eet. 

Heel hoog in de bomen spotte de gids ook een paar Cuscus 
beren (ik had ze zelf nooit ontdekt). Dit zijn buideldieren 
die bovenin bomen wonen van het tropische regenwoud. Sulawesi 
is een van de weinige plekken waar ze voorkomen. 

Een groep 
kuifmakaken 
in het wild



10. Work to do!
Terug in Nederland lig ik al een aantal nachten wakker.
Wanneer kan ik terug naar Tasikoki? Hoe krijg ik dat voor 
elkaar? Hoe kan ik Tasikoki nog meer helpen? Waar haal ik de 
tijd vandaan om me verder in crowdfunding/fundraising te 
verdiepen?

Tasikoki heeft goed geschoold personeel nodig, meer funding 
en zoveel dieren wachten met smart op een groter verblijf.
De ruwe schets zit al in mijn hoofd en samen met mijn aller-
grootste ‘fan’ en steun en toeverlaat Ruud ga ik me hier de 
komende tijd over buigen.

Ik vond het werken in Tasikoki echt behoorlijk pittig, met 
name door de omstandigheden. Vreselijk heet, insecten waar-
door je je de hele dag en avond volledig moest bedekken, de 
omstandigheden voor de dieren, maar ook ziekten zoals dengue 
waar je je niet tegen kunt wapenen.

Maar al je zweten en zwoegen wordt iedere dag weer direct 
beloond. De dieren genieten elke keer weer van een nieuw 
ingericht verblijf- al proberen ze natuurlijk meteen zoveel 
mogelijk te slopen. Maar het houdt ze bezig en wat geeft er 
meer voldoening na een dag hard zwoegen dan dat! Een lekkere 
douche en een paar verrotte kokosnoten en BinBin en BonBon 
zijn weer uren zoet. De rijstbolletjes in aarde – verrijking 
voor de makaken - was misschien geen onverdeeld succes, maar 
toch waren de makaken lekker aan het plukken om de rijst uit 
de bollen krijgen.

Eigen initiatief, suggesties en ideeen zijn van harte welkom 
en veel ervan kan je direct uitvoeren. Dat is heerlijk werken 
en je voelt je echt gewaardeerd! Ik heb diep respect voor 
Simon en Angela, die samen Tasikoki rescue center runnen, 
zeker gezien alle problematiek waar ze tegen aanlopen. Dit 
runnen in Indonesië is echt geen piece of cake.
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