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Het is belangrijk om tot

    actie over te gaan…
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Meer dan 31.000 soorten zijn met uitsterven bedreigd. Dat is meer dan een kwart van de 
soorten die de International Union for the Conservation of Nature in 2020 onder de loep nam1. 

In 46 jaar (van 1970 tot 2016), hebben we  68% van de populatie wilde dieren op onze 
planeet verloren2. 

Bijna de helft van alle koraalriffen op aarde zijn in de laatste 30 jaar verdwenen3. 

Meer dan 75% van het aardoppervlak werd aangetast door menselijke activiteit. 
Als we onze levensstijl niet aanpassen, dan zullen deze cijfers stijgen tot 90% tegen 20504. 

Volgens het laatste Living Planet rapport van de WWF is het uitstervingspercentage van soorten 
100 tot 1.000 keer hoger dan een paar eeuwen geleden, vooraleer de menselijke activiteiten 
de biologie en chemie van de aarde begonnen te veranderen. Voor wetenschappers betekent dit dat er een 
massa-extinctie aan de gang is. De 6de in 500 miljoen jaar5.

Het is ieders verantwoordelijkheid om vandaag nog tot actie 
over te gaan. Samen kunnen we de biodiversiteit nog redden 
voordat het te laat is.

1 IUCN, 2020.
2 WWF (2020) Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., 
Grooten M. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.
3 Hughes, T.P., Kerry, J.T., Baird, A.H. et al. Global warming transforms coral reef assemblages. 
2018. Nature 556, 492–496.
4 Cherlet, M., Hutchinson, C., Reynolds, J., Hill, J., Sommer, S., von Maltitz, G. 2018. (Eds.), World 
Atlas of Desertification, Publication Office of the European Union, Luxembourg.
5WWF. 2018. Living Planet Report - 2018: Aiming Higher. Grooten, M. and Almond, R.E.A.(Eds). 
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Kom in actie  met 
  de Pairi Daiza Foundation 

De Pairi Daiza Foundation is ontstaan uit de wens om de 
aandacht te vestigen op de waarde van de biodiversiteit om 
ons heen, om een sterkere binding met de natuur te creëren en 
om met iedereen een blijvende inzet voor het behoud ervan 
op te wekken.
Pairi Daiza en haar Foundation bundelen de krachten in drie 
concrete stappen:  “See, Love & Save”.

“In the end we will conserve only what we love;
  we will love only what we understand; 
and we will understand only what we are taught.”
        (Baba Dioum, 1968.)“Uiteindelijk zullen we enkel beschermen waar we van houden;

  zullen we enkel houden van hetgeen we begrijpen; 
  en zullen we enkel begrijpen waar we over geleerd hebben.”

Inleiding
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WIE ZIJN WIJ? 

 Geconfronteerd met de huidige uitdagingen, kan 

niemand onverschillig blijven omdat het onze collectieve 

verantwoordelijkheid is om de schade die we door onze 

huidige levensstijl aan onze omgevingen hebben toegebracht 

te herstellen. In 50 jaar tijd hebben we ernstig beschadigd wat 

de aarde in miljoenen jaren heeft opgebouwd. We moeten ons 

dringend mobiliseren om dit natuurlijke kapitaal te behouden, 

zodat onze toekomstige generaties er op dezelfde manier van 

kunnen genieten en hetzelfde geluk kunnen ervaren. Deze 

Foundation is de logische voortzetting van onze wens om de 

biodiversiteit te beschermen voor ieder van ons, in België en 

ook buiten onze landsgrenzen.

“

”Eric Domb, 
Directeur-Stichter van Pairi Daiza en 

Voorzitter van de Pairi Daiza Foundation. 
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De Pairi Daiza Foundation is 
een stichting van openbaar nut, 
opgericht in 2015. Het strategische 
beheer ervan wordt gecontroleerd 
door een onafhankelijke raad van 
bestuur, bestaande uit mensen 
met een diverse culturele, 
sociale, politieke en filosofische 
achtergrond. 
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SAMEN KUNNEN WE HET VERSCHIL MAKEN! 

We willen verandering bewerkstelligen op 5 gebieden, waar het dringend is om tot actie over te gaan:

• Bedreigde leefgebieden beschermen. 
• Bedreigde soorten beschermen en – wanneer daar 

mogelijkheid toe is – deze opnieuw introduceren in het wild. 
• Wetenschappelijk onderzoek steunen om deze bedreigde 

soorten nog beter te kunnen helpen.
• Beschermen en opwaarderen van natuurlijk erfgoed.
• Opvangen van achtergelaten of in beslag genomen 

reptielen en amfibieën.
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Ontdek onze projecten op de volgende pagina’s en

 help zelf het verschil te maken!

— 9 —



BEDREIGDE LEEFGEBIEDEN BESCHERMEN 
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Veel ecosystemen worden bedreigd door menselijke activiteiten. Het is onze 
verantwoordelijkheid om onze bescherming te bieden aan de leefgebieden die 
door de menselijke voetafdruk aangetast zijn. 

Door de habitat van een bedreigde soort te beschermen, helpen we eigenlijk een heel 
ecosysteem. Bekende zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen leven in constante 
interactie met insecten, planten en micro-organismen.

Naast hun essentiële rol voor het voortbestaan van diersoorten, hebben deze 
leefgebieden ook een zeer waardevolle ecologische waarde. Klimaatregulatie, 
genezing en welzijn, of zelfs het voorzien in hout en moleculen van farmaceutisch 
belang: de voordelen zijn talrijk, gevarieerd en kunnen op wereldwijde schaal 
worden gemeten.
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De orang-oetans in Borneo helpen  
om hun bos terug te krijgen

De Borneose orang-oetans zijn kritiek met uitsterven bedreigd. Er leven er nog maar 57.000 in de bossen op het 
eiland Borneo, hun enige leefgebied op deze wereld. Ontbossing is grotendeels de oorzaak van dit alarmerende cijfer. 

Wat kan er voor de “man van het bos” (de letterlijke betekenis 
van het woord “orang-oetan”) verschrikkelijker zijn dan zijn 
bos verliezen?

Om deze prachtige primaten hun kostbare bos terug te geven, 
steunt de Pairi Daiza Foundation een project met als doel 11.000 
bomen te planten en de bodem opnieuw vochtig te maken. 
Dankzij jullie ondersteunen wij dit project sinds september 2019. 

Dit is een project van de Borneo Orangutan Survival Foundation 
(te Borneo). Sinds 2019 heeft de Pairi Daiza 
Foundation al € 23.750 bijgedragen.

Bedreigde leefgebieden beschermen 
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Het uitsterven  
van de Amazonepapegaaien  
in Dominica verhinderen  
na een verwoestende orkaan
1979, 2015 en 2017: deze jaren lieten zich kenmerken door een gewelddadige 
natuurramp op Dominica, een Caribisch eiland tussen Martinique en Guadeloupe. 
De orkaan van september 2017 bracht de eilandbewoners in grote moeilijkheden. 
Dit was ook het geval voor de inheemse dieren die hun leefgebied verloren door 
de vele omgewaaide bomen en planten.

Voor de keizeramazone (het embleem van Dominica, dat op de vlag staat) en de 
roodkeelamazone, twee soorten die al bedreigd waren, was het risico op uitsterven 
reëel. De Pairi Daiza Foundation heeft een programma voor natuurbehoud 
ondersteund onder leiding van de regering van Dominica en de Association for 
the Conservation of Threatened Parrots (Duitsland). Het doel: een deel van de nog 
bestaande populaties veiligstellen en hun natuurlijke leefomgeving herstellen. 
In 2019 zijn er 4.000 bomen geplant. De Pairi Daiza Foundation heeft € 40.000 
bijgedragen aan dit project.

Bedreigde leefgebieden beschermen 
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BEDREIGDE SOORTEN BESCHERMEN 
EN ZE HERINTRODUCEREN IN HET WILD 
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Elke soort, dier of plant, vertegenwoordigt 
een onvervangbaar erfgoed maar ook een 
belangrijke schakel in een ecosysteem.

Herintroductie van bedreigde of uitgestorven soorten in hun 
natuurlijke omgeving helpt om de schatten die de natuur 
ons heeft toevertrouwd in stand te houden, maar 
bevordert ook de duurzaamheid van de 
ecosystemen waarvan ze deel uitmaken.
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Laten we deelnemen aan een ongelooflijke uitdaging:  
het herintroduceren van de Spix’ Ara, 
een in het wild uitgestorven vogelsoort 

We kennen deze vogelsoort als “Blu” in de 
tekenfilm “Rio”. Helaas is de Spix’ ara sinds 
2000 volledig in het wild verdwenen. 
Oorzaak hiervan is voornamelijk stroperij 
en het verdwijnen van zijn leefgebied, de 
Caatinga, in het noordoosten van Brazilie.

Een succesvol fokprogramma met 
de laatste in gevangenschap levende 
exemplaren hielp de soort te redden! We 
hebben nu de eer om bij te dragen aan 
het uiteindelijke doel van dit epos: de in 
gevangenschap gekweekte Spix’ ara’s in 
hun natuurlijke habitat vrijlaten. 

Bedreigde soorten beschermen en ze herintroduceren in het wild 
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Dankzij jullie hebben Pairi Daiza en haar 
Foundation een kweekcentrum gebouwd 
in Pairi Daiza, het derde kweekcentrum van 
Spix’ ara’s ter wereld. Anderzijds hebben we 
deelgenomen aan de bouw en exploitatie 
van faciliteiten voor het grootbrengen en de 
rehabilitatie van deze vogels in Brazilië. In 
2020 arriveerden de eerste 52 Spix’ ara’s in 
dit nieuwe centrum, hun laatste stop voor de 
grote terugkeer naar het wild!  

Dit project wordt uitgevoerd door de Association 
for the Conservation of Threatened Parrots 
(Duitsland), de Braziliaanse autoriteiten, Pairi 
Daiza, haar Foundation en andere partners. 
Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation hebben 
tot nu toe meer dan € 3.000.000 bijgedragen.
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Geboren in Pairi Daiza 
om daarna in het wild rond te springen: 
laten we de geelbuikvuurpad opnieuw
introduceren in onze contreien 

Bedreigde soorten beschermen en ze herintroduceren in het wild 
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Geboren in Pairi Daiza 
om daarna in het wild rond te springen: 
laten we de geelbuikvuurpad opnieuw
introduceren in onze contreien 

Menselijke activiteit heeft het leven van de geelbuikvuurpad moeilijk gemaakt! Dit 
kleine amfibie, herkenbaar aan zijn felgekleurde buik, verdween in de jaren 1980 
bijna volledig in ons land. De landbouw, de verharding van paden en de aanleg 
van nieuwe wegen zorgden voor het verdwijnen van de kleine, tijdelijke poelen. 
Geelbuikvuurpadden zijn afhankelijk van deze poelen voor de voortplanting. 

Na het redden van de laatst overgebleven individuen, heeft Natagora een 
herintroductieprogramma opgestart, waar Pairi Daiza en haar Foundation sinds 
2016 aan deelnemen: we kweken met geelbuikvuurpadden in Pairi Daiza en 
laten ze vervolgens vrij in het wild. Dankzij jullie steun hebben al meer dan 1.000 
geelbuikvuurpadden die in Pairi Daiza geboren zijn, de sprong naar een leven in 
het wild gemaakt! 

Dit project wordt uitgevoerd door Pairi Daiza en haar Foundation, Natagora en de 
Waalse overheidsdienst Natuur en Bos. Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation 
hebben tot dusver € 24.000 bijgedragen, terwijl onze teams er 275 uur per jaar 
aan besteden.

Bedreigde soorten beschermen en ze herintroduceren in het wild 
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Bedreigde soorten beschermen en ze herintroduceren in het wild 

Het korhoen, of “kleine heidehaan”, verdween 
bijna volledig uit ons land. Oorzaak hiervan is 
de jacht en het verdwijnen van zijn leefgebied. 
De exemplaren die op de Hoge Venen wonen 
zijn de laatste in België, maar het aantal is veel 
te laag geworden om zonder onze hulp te 
overleven (in 2015 werden slechts 2 mannetjes 
en 1 vrouwtje geteld!).

In 2017 werden er Zweedse korhoenen (waar 
ze overvloedig voorkomen) in de Hoge Venen 
vrijgelaten, om de populatie te versterken. 
Deze inspanningen werpen hun vruchten af! 
In 2019 werden minstens 19 jonge korhoen 
geboren in de Hoge Venen.

Vanaf 2021 zal deze nog kwetsbare populatie 
ook worden versterkt dankzij een innovatieve 
semi-vrijheid kweekmethode. De Pairi Daiza 
Foundation financiert voor dit project de 
bouw van de kweekvolière voor een bedrag 
van € 50.000.

Dit project wordt uitgevoerd 
door de Universiteit Luik, het 
Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen 
en de Waalse overheidsdienst 
Natuur en Bos.

Werken aan het behoud van de kornhoen,  
een emblematische soort van de Hoge Venen
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Deelnemen aan de bescherming van de 
grootste levende hagedis ter wereld,  
de Komodovaraan 
De Komodovaraan, die eruitziet als een onoverwinnelijke kolos, wordt bedreigd door stroperij en menselijke activiteiten. 
Op dit moment blijven er ongeveer 5.000 individuen over in het wild.

Het is dus hoog tijd om tot actie over te gaan en deze uitzonderlijke diersoort van de uitsterving te redden! Gelukkig 
zijn er beschermingsprogramma’s ontwikkeld en zijn er natuurreservaten ontstaan. Hun beheer vereist dagelijkse 
inspanningen: onderhoud van de reservaten, controlepatrouilles, bewustmaking van lokale gemeenschappen, enz. 
Deze inspanningen worden ondersteund door de Pairi Daiza Foundation door jaarlijks € 1.000 aan deze projecten te 
besteden, in het kader van het Europese programma (EEP) voor de Komodovaraan. 

Bedreigde soorten beschermen en ze herintroduceren in het wild 

— 21 —



We hebben een monniksgier,  
geboren in Pairi Daiza, zijn vleugels laten 
strekken in het wild
Bernardus, de monniksgier die in 2015 in Pairi Daiza geboren 
werd, is op de leeftijd van vier maanden vrijgelaten in de Verdon 
(Frankrijk). Door hem de mogelijkheid te bieden om zich bij zijn 
wilde tegenhangers aan te sluiten, hebben we deze bedreigde 
soort een boost gegeven om de Zuidelijke Alpen opnieuw te 
koloniseren. Een broodnodige versterking voor deze vogels 
die slachtoffer zijn van vergiftiging (via inname van gifstoffen 
bestemd voor vossen en wolven) en de aantasting van hun 
leefgebied door menselijke activiteiten.

Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met de Liga voor 
de bescherming van vogels Provence-Alpes-Côte d´Azur (LPO 
PACA). De Pairi Daiza Foundation heeft € 10.000 bijgedragen.

Bedreigde soorten beschermen en ze herintroduceren in het wild 
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We brachten onze zeeschildpad Peggy
terug naar haar geliefde oceaan 

Ze werd op de Malediven door de organisatie “Marine 
Savers” gered uit visnetten en in 2016 toevertrouwd aan 
Pairi Daiza. Ernstig gewond, lijdend aan een longinfectie 
en met een geamputeerde poot, stond deze Warana 
schildpad (een van de kleinere soorten zeeschildpadden) 
een lange revalidatie te wachten. Ze werd gedurende 3 
jaar toegewijd verzorgd door de teams van Pairi Daiza 
en leerde opnieuw zwemmen. 

In juni 2019 kon Peggy eindelijk terugkeren naar ‘haar’ 
Indische Oceaan. Een terugkeer naar vrijheid die haar 
alle kansen biedt om zich voort te planten en zo bij te 
dragen aan het voortbestaan van deze kwetsbare soort.

Bedreigde soorten beschermen en ze herintroduceren in het wild 
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK STEUNEN

Naast instandhoudings- en educatieve doelstellingen moet de aanwezigheid van 
dieren in dierenparken ook synoniem zijn voor wetenschappelijke vooruitgang 
die gunstig is voor bedreigde soorten.

De Pairi Daiza Foundation steunt zowel onderzoeksprojecten ex situ, maar eveneens 
projecten in situ, in de natuurlijke leefomgeving van bedreigde soorten. 
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Reuzenpanda’s helpen door 
voor nakomelingen te zorgen
Jongen op de wereld zetten is voor reuzenpanda’s best ingewikkeld! Het vrouwtje is slechts 1 tot 3 dagen per jaar 

loops, de dracht is moeilijk te bevestigen en de periode waarin ze zal bevallen is moeilijk vooraf te bepalen. Een 
hele uitdaging dus voor deze diersoort die volgens de IUCN1 als “kwetsbaar” wordt geclassificeerd.

Om de kans op het kweken met reuzenpanda’s te vergroten, eerst in gevangenschap en uiteindelijk 
in het wild, steunen we een wetenschappelijk onderzoeksproject dat erop gericht is dit biologisch 

proces beter te begrijpen en zo de instandhouding van de soort te verbeteren.

Het project, geleid door Dr. Jella Wauters, onderzoeker aan de Universiteit Gent, 
startte in 2018 voor een periode van 4 jaar. Dankzij jullie steun kwam er in 

augustus 2019 dubbel goed nieuws: de geboorte van de tweeling Bao Di en 
Bao Mei, die na de geboorte van Tian Bao in 2016 zorgde voor een verdere 

uitbreiding van pandafamilie. De Pairi Daiza Foundation draagt met een 
bedrag van € 60.000 per jaar bij aan dit onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek steunen

1 IUCN staat voor International Union for the Conservation of Nature. Het is een 
internationale organisatie die wereldwijd de toestand van het milieu beoordeelt 
en maatregelen aanbeveelt om deze te beschermen.
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Wetenschappelijk onderzoek steunen
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Onderzoek steunen om olifanten  
te beschermen tegen het verwoestende  
herpesvirus Het herpesvirus brengt jonge Aziatische olifanten, in dierenparken maar ook in 

het wild, in gevaar door een acute hemorragische ziekte te veroorzaken die binnen 
enkele uren tot 7 dagen een plotselinge dood kan veroorzaken.

Tot op heden is er geen effectieve profylaxe om de ziekte te 
voorkomen, die een belangrijke oorzaak is van sterfte bij jonge 

Aziatische olifanten.

Het onderzoek, gericht op het ontwikkelen van een vaccin 
tegen deze dodelijke ziekte, uitgevoerd door de University 

of Surrey (Verenigd Koninkrijk), ging van start in 2020.

Wetenschappelijk onderzoek steunen
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Pairi Daiza, een onderzoeksgebied om de 
biodiversiteit te ontdekken 
Het verzamelen van een eenvoudig bodemmonster en 
alle soorten die er voorbijkwamen achterhalen: dit is het 
doel van de methode die streeft naar de ontwikkeling van 
“e-biom”. Een team van onderzoekers is gespecialiseerd in het 
uitvoeren van biologische inventarissen volgens de methode 
van omgevings-DNA (dit is DNA die levende wezens via hun 
haren of ontlasting in hun omgeving achterlaten).

Overtuigd van het belang van dit onderzoek voor het 
behoud van de biodiversiteit en de bescherming van het 
milieu, bieden Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation 
onderzoekers de mogelijkheid om toegang te krijgen tot 
verschillende dierenverblijven in het park om grondstalen 

te nemen. Waarom zijn zulke monsters waardevoller voor 
hun onderzoek dan de stalen die ze in een veld of langs een 
pad zouden nemen? Omdat we bij Pairi Daiza al decennialang 
precies weten welke diersoorten er in een specifiek verblijf 
leven. Deze informatie maakt het mogelijk om met zekerheid 
het resultaat van de analyses te bevestigen, terwijl het in de 
vrije natuur veel minder voor de hand ligt om een volledige 
lijst op te stellen van de soorten die in een gebied voorkomen.

Dit onderzoeksproject “Earth” (e-DNA Applications Reveal 
Territorial History) wordt uitgevoerd door e-biom, een spin-
off van de Universiteit van Namen, ondersteund door het 
Waals Gewest.

Wetenschappelijk onderzoek steunen
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Het natuurlijk leefgebied  
van ijsberen beschermen 

Wetenschappelijk onderzoek steunen
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IJsberen zijn afhankelijk van zee-ijs om zich te verplaatsen, 
te jagen en zich voort te planten. Helaas verdwijnt 
er iedere 10 jaar ongeveer 12,85% van het poolijs! 
Wanneer het aan dit tempo verder gaat, verkeren de 
ijsberen en andere diersoorten die in het poolgebied 
leven, in groot gevaar. 

De Pairi Daiza Foundation is zich bewust van deze 
noodtoestand en engageert zich om de fauna en flora 
in de poolgebieden te beschermen. Dit is waarom de 
Foundation een project zal ondersteunen om de impact 
van de opwarming van de aarde te onderzoeken op de 
levenswijze van ijsberen in de Hudsonbaai (Canada).  

Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation zijn bovendien 
uitgeroepen tot ‘Arctic Ambassador’ door Polar Bears 
International, de grootste internationale organisatie 
voor de bescherming van ijsberen in hun natuurlijke 
habitat. Deze erkenning laat ons engagement blijken 
voor de strijd tegen de klimaatsverandering en onze 
inzet om het publiek te sensibileren voor de gevaren 
die de biodiversiteit bedreigen. 

Wetenschappelijk onderzoek steunen

O�cial PBI Arctic Ambassador Center
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BESCHERMEN VAN ONS NATUURLIJK ERFGOED

Bossen, meren, rivieren, oceanen, ... zijn niet alleen natuurlijke bronnen die we moeten 
beschermen in naam van de biodiversiteit. Het zijn ook plaatsen van inspiratie, 
verwondering en het bewaren van evenwicht in de relatie tussen mens en natuur.  
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Nassonia : 
“samen voor het bos van morgen” 

Beschermen van ons natuurlijk erfgoed
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Bosbouw, jacht, recreatieve activiteiten ... er gebeurt 
veel in het bos. Maar brengt onze relatie met het bos de 
toekomst ervan niet in gevaar? Met de opwarming van 
de aarde wordt het probleem des te urgenter. Misschien 
moeten we zelf tot actie overgaan?

Dit is de grote uitdaging van het Nassonia-project, op de 
1.645 ha van het bos Saint-Michel Freyr. Op basis van een 
innovatief contract tussen het Waals Gewest en de Pairi 
Daiza Foundation (ondertekend in juni 2018), willen we 
het bosmassief opnieuw zo natuurlijk mogelijk maken, 
iedereen op een kwalitatieve manier van het bos laten 
genieten en lokale ontwikkeling en de duurzaamheid 

van bosproducten in de verf zetten. Dit is een project op 
lange termijn. Het gaat om een verbintenis voor 80 jaar. 

De Pairi Daiza Foundation draagt € 100.000 per jaar 
bij aan dit project.

In 2020 zijn dankzij jullie steun camera’s geïnstalleerd 
die de mogelijkheid bieden om discreet nesten, holen, 
vijvers, stroompjes of modderpoelen te observeren. 

Het bos bezoeken van bij u thuis: www.nassonia.be.

Beschermen van ons natuurlijk erfgoed
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OPVANGEN VAN ACHTERGELATEN OF IN BESLAG 
GENOMEN REPTIELEN EN AMFIBIEËN.
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Elk jaar worden honderden reptielen en amfibieën 
achtergelaten door hun eigenaars of in beslag genomen 
door de douane of de politie. In 2019 werden er meer 
dan 700 van deze dieren opgevangen in Pairi Daiza. 

Door hen een veilige opvangplaats aan te bieden 
voorkomen wij dat deze invasieve soorten uitgezet 
worden in de vrije natuur en op deze manier schade 
zouden toebrengen aan onze inheemse fauna en flora. 

We trachten potentiële kopers van reptielen en 
amfibieën ook bewust te maken van de moeilijkheden 
en beperkingen om deze dieren thuis in geschikte 
omstandigheden te houden. Wij hopen zo aankopen 
die niet grondig overwogen zijn te verminderen. 

De teams van Pairi Daiza besteden jaarlijks 4.400 uren 
aan de verzorging van deze dieren.
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Help ons om nog meer te doen:  
DOE EEN GIFT 
De Pairi Daiza Foundation wil, naast het samenbrengen van de energie van iedereen die onze planeet wil beschermen, ook 
fondsen werven om de ondersteunde projecten te financieren.

Wij hebben jullie hulp nodig! Elke gift zal gebruikt worden om de verschillende projecten die in deze brochure beschreven 
staan te financieren.   

Een donatie doen? Ga naar:  

 www.pairidaiza.eu/foundation 
Jullie vinden er alle info terug.

BEDANKT, 
ELKE EURO TELT VOOR DE NATUUR!
Elke jaarlijkse gift van meer dan €40 is voor 60% fiscaal aftrekbaar. Een gift van €100 kost u bijgevolg slechts €40. 
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» Word peter of meter
Als peter of meter kan u een speciale band opbouwen met 
een diersoort die in Pairi Daiza aanwezig is, maar ook in het 
bijzonder met die soorten waarvoor de Foundation middelen 
ter beschikking stelt in het kader van haar projecten.

Het geld dat op deze manier wordt ingezameld, wordt 
volledig besteed aan de realisatie van projecten en 
programma’s van de Foundation, in België en de rest van 
de wereld.

Andere manieren om ons te helpen? ?

BEZOEK 
www.pairidaiza.eu/foundation 

» In uw nalatenschap 
Het opnemen van de Pairi Daiza Foundation als legataris in 
uw testament is een manier om projecten van de Foundation 
te ondersteunen.

Zo kunt u uw waarden van respect voor de natuur, dieren en 
het harmonieuze samenleven van mens en dier overdragen. 
Meer informatie via www.testament.be 
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» Word vrijwilliger
Wilt u uw talenten inzetten ten voordele van de Pairi Daiza 
Foundation? Sluit u dan aan bij ons team van vrijwilligers! 
U kunt de Foundation op twee manieren helpen:

• Door uw aanwezigheid in het Park om bezoekers 
te informeren over de projecten van de Pairi Daiza 
Foundation en hen bewust te maken van het behoud 
en de bescherming van bedreigde diersoorten.

• Door uw vaardigheden beschikbaar te stellen in 
juridische, logistieke, wetenschappelijke zaken, enz.
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p. 12 Orang-oetans p. 13 Amazonepapegaaien

p. 16-17 Spix’ ara’s 

p. 18-19 Geelbuikvuurpadden 

p. 26-27 Reuzenpanda’s 

p. 21 Komodovaranen 

p. 23 Zeeschildpadden 

p. 28 Aziatische olifanten 

p. 30-31 IJsberen 

p. 29 e-DNA

p. 34-35 Nassonia

p. 22 Monniksgier 

p. 20 Korhoenen 

Onze partners 

— 42 —



» Fotorechten 
© Pairi Daiza

© BOSF : p.8, 10, 12

© ACTP : p.8, 13, 14

© Dylan Delvaux (ULiège): p.20

© Marc Pastouret : p.22

© Marine Savers : p.23

© E-Biom - Sparkl :  p.25, 29

© Myriam Mullie : p.30, 31

© Gérard Jadoul : p.9, 32, 33, 34, 35
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Wij staan te uwer beschikking om onze projecten meer in detail  
aan u voor te stellen of om al uw vragen te beantwoorden. 

 info-foundation@pairidaiza.eu
 +32 (0)68 49 59 68

Pairi Daiza Foundation - Domaine de Cambron, 1 – 7940 Brugelette (B) 

 www.pair idaiza.eu/foundation 


