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Inleiding
Stichting Simba Nature Protection and Education Foundation is ontstaan door een
diepgewortelde wens om iets goeds te doen voor de ernstig bedreigde natuur in Iran.
Iran is een bijzonder land in het Midden-Oosten, het is het oude keizerrijk Perzië wat bij
velen van u nog steeds de associatie zal oproepen met 1001 nacht, de beroemde dichters als
Roemi en Ferdowsi, kunsten, wetenschap en een beschaving die zijn tijd ver vooruit was.
Helaas is deze associatie tegenwoordig behoorlijk veranderd, het land is door de toenmalige
Amerikaanse president Bush de “as van het kwaad” genoemd en wordt over de gehele
wereld gezien als een streng islamitisch land waar de machtige ayatollahs al meer dan 40
jaar met harde hand de scepter zwaaien.
Maar, het is ook een land met een prachtige natuur, vele bijzondere klimaatzones en
planten en dieren die nergens anders ter wereld voorkomen. Zoals de Aziatische cheetah,
het boegbeeld van de stichting, waarvan nog minder dan 50 exemplaren over de hele wereld
voorkomen en wiens verspreidingsgebied zich alleen beperkt tot enkele locaties in Iran.
Om deze en andere ernstig bedreigde planten- en diersoorten rechtstreeks en zonder enig
politiek (voor)oordeel te helpen is de stichting in 2017 opgericht. Onze activiteiten bestaan
uit natuurbescherming en natuureducatie in de breedste zin van het woord.
In dit beleidsplan wordt geschetst welke activiteiten de stichting tot op heden ondernomen
heeft, wat ons toekomstbeeld is voor de komende jaren en hoe wij dit gaan bereiken.
Ik wens u veel leesplezier.
Mw. mr. drs. Marjan van der Schaaf (M.A., L.L.M.)
Voorzitter
April 2021
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Het werk wat de instelling doet
Het doel van de stichting is natuurbescherming en natuureducatie in Iran in de breedste zin
van het woord. Hiervoor heeft de stichting verschillende projecten ontwikkelt welke
hieronder kort toegelicht worden.
SHALIMAR
Binnen dit project wordt acute voedsel- en medische hulp verstrekt aan zwerfdieren in de
straten van Iran. De dieren krijgen voedsel en indien nodig medische hulp van onze
vrijwilligers.
Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van opvangcentra voor zwerfdieren, waar de
dieren naast voedsel en medische hulp training krijgen om ze voor te bereiden op een nieuw
leven bij een goede baas. De honden (en katten) worden voorbereid op een leven als
huisdier, waakhond, hulphond of bijvoorbeeld reddingshond bij aardbevingen. Welke
training het dier krijgt wordt beoordeeld aan de hand van de gedragseigenschappen die het
dier laat zien tijdens het verblijf in de opvangcentra.
Zoals bij ieder project van de stichting wordt ook aandacht besteedt aan educatie over
honden en katten binnen het project. Dat gebeurt door directe communicatie met mensen
op straat, bijvoorbeeld mensen die zien dat de vrijwilligers bezig zijn met het voeren van
dieren. Maar ook binnen de opvangcentra, waar bezoekers worden geïnformeerd over de
omgang met honden en katten, hun verzorging, de positieve aspecten van het houden van
een huisdier etc. Daarnaast worden lespakketten samengesteld voor kinderen en
volwassenen, brochures, educatiefilmpjes, social media bijdragen etc.
NEGIN
Dit project betreft het opzetten van opvangcentra voor wilde dieren, waar de dieren
medische hulp krijgen en vervolgens weer worden vrijgelaten in de natuur. Bezoekers van de
centra kunnen de dieren zien, krijgen informatie over de Iraanse natuur en het belang
daarvan en hoe zij deze natuur kunnen helpen beschermen. Ook hier worden lespakketten
samengesteld voor kinderen en volwassenen, brochures, educatiefilmpjes, social media
bijdragen etc.
ARMAITI
Binnen dit project worden door geheel Iran kenniscentra opgericht, toegespitst op de
specifieke klimaatomstandigheden van de betreffende regio. Hier kunnen zowel grote als
kleine boerenbedrijven, dorpsraden, wetenschappers, studenten etc., dus eigenlijk iedere
geïnteresseerde, informatie krijgen over milieuvriendelijke agricultuur en veeteelt,
biodiversiteit, natuurbewust ondernemen etc.
De centra hebben tevens een functie m.b.t. praktijkonderwijs, door bijvoorbeeld de stallen,
tuinen, akkerpercelen etc. waar bezoekers de theorie in de praktijk kunnen aanschouwen.
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De manier waarop de instelling geld werft
Zodra de hierboven beschreven centra gerealiseerd zijn, zijn deze in staat eigen inkomsten
te genereren. Dit heeft te maken met het feit dat alle centra de bezoekers een beleving
bieden, met bijvoorbeeld een restaurant, terras, winkeltjes, recreatiemogelijkheden etc. Het
bezoek aan het centrum wordt dus een dagje uit. De bestedingen van het publiek in het
“park”, alsmede de andere inkomsten van de centra uit bijvoorbeeld lespakketten,
praktijkscholing, materialenverkoop etc. worden gebruikt om de kosten te dekken en de
centra verder te ontwikkelen.
Totdat de centra gerealiseerd zijn moeten de projecten echter gefinancierd worden met
eigen middelen van de stichting.
Hiervoor richt de stichting zich in de eerste plaats op het binnenhalen van sponsoren en
donateurs, zowel particulieren als bedrijven, die de stichting met een maandelijkse bijdrage,
een eenmalige bijdrage, materiaal of diensten willen steunen. Wij proberen via de website,
bijdragen op social media en persoonlijke gesprekken deze sponsoren voor de stichting te
winnen.
Daarnaast wordt gewerkt aan het schrijven van projectvoorstellen, welke voorgelegd
worden aan zowel particuliere fondsen als overheidsfondsen. Door een solide onderbouwing
van onze plannen en een zorgvuldige benadering van geschikte fondsen proberen wij de
kans op een bijdrage zo groot mogelijk te maken.
Tot slot organiseert de stichting kleinschalige fondsenwervingsactiviteiten, bijvoorbeeld
verkoop van (zelfgemaakte) artikelen op markten en online, het organiseren van
kunstexposities en andere evenementen, het geven van interieuradvies etc. Alle
opbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan onze projecten.
Het beheer van het vermogen van de instelling
Op dit moment beschikt de stichting niet over een groot vermogen. Dit heeft te maken met
het feit dat wij onze energie in de eerste plaats gericht hebben op het opstellen van
projectplannen in samenwerking met diverse universiteiten en hogescholen, zoals de TU
Delft, universiteit Wageningen, universiteit Twente en Van Hall Larenstein in Leeuwarden.
Uit deze samenwerkingen zijn diverse projectplannen voortgekomen, die als basis kunnen
dienen voor bijvoorbeeld de werving van sponsoren en fondsen. Het is namelijk van groot
belang dat sponsoren en fondsen inzicht krijgen in de projecten en weten waar hun bijdrage
aan besteedt zal worden.
Nu de meeste projectplannen op hoofdlijnen uitgewerkt zijn is voor de stichting het stadium
aangebroken om vol in te zetten op fondsenwerving. Dat is dan ook onze prioriteit voor
2021 en de daaropvolgende jaren. Wij zijn nu druk bezig met het werven van sponsoren en
doen onze uiterste best om hierin succesvol te zijn.
Daarnaast zullen de bestaande plannen verder geperfectioneerd en aangepast worden,
zodat zij nog concreter en duidelijker worden voor onze sponsoren en de fondsen.
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De besteding van het vermogen van de instelling
Zoals hiervoor is aangegeven bezit de stichting op dit moment geen groot vermogen.
Maar zodra er een beperkt vermogen van vaste maandelijkse inkomsten ontstaat door
succesvolle fondsenwervingscampagnes zal de stichting in eerste instantie een gedeelte van
de inkomsten reserveren voor acute voedsel- en medicijnhulp voor de zwerfdieren in het
Shalimar project. Tevens zal een klein bedrag gereserveerd worden voor noodzakelijke
werkkleding en communicatiemiddelen voor de Shalimar vrijwilligers in het veld in Iran.
Gelet op het feit dat alle werkzaamheden voor de stichting door vrijwilligers worden
uitgevoerd die hier geen enkele vorm van vergoeding voor ontvangen, zijn de kosten voor de
stichting voor wat betreft administratie, inkoop etc. zeer beperkt. Dit betreffen slechts
kosten voor bijvoorbeeld de accountant, promotie, reiskosten, onderhoud van de website en
deelname aan markten etc. Hiervoor hoeft dan ook geen groot deel van het vermogen van
de stichting gereserveerd te worden.
Vervolgens zal per project, dus voor de Shalimar centra, de Negin centra en de Armaiti
centra, budget gereserveerd worden om een eerste centrum op te zetten. Pas als het eerste
centrum per project is opgezet en zelfstandig draait, zal naar uitbreiding van het aantal
centra per project gekeken worden.
Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van de stichting wordt ten tijde van dit schrijven (april 2021) gevormd door:
Mevrouw mr. drs. M.J. van der Schaaf
De heer ing. A. Osanlou
Mevrouw F. Gahjargir

(Voorzitter)
(Penningmeester)
(Secretaris)

Per mei 2021 zal de heer A. Karimi toetreden tot het bestuur als lid en wordt momenteel
gekeken naar in ieder geval nog één ander lid.
Geen van deze bestuursleden ontvangt een vergoeding voor zijn of haar diensten voor de
stichting.
Ook de andere personen die bij de stichting betrokken zijn, zowel in Nederland als in Iran,
zijn allen werkzaam op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.
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Contactgegevens
Stichting Simba Nature Protection and Education Foundation
Schieringerweg 105 B
8924 CW LEEUWARDEN
Telefoon:
Mobiel :

0031 58 266 79 81
0031 6 53 78 74 18

Website:
E-mail:

www.ngosimba.nl
info@ngosimba.nl

RSIN:

69087024
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