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N I E U W S F L I T S   
WPT – Benelux 
 

Bijlage PsittaScene winter 2016/2017 

 
 

 
Lieve mensen, 
 
Eindelijk is het beloofde nummer van de PsittaScene winter 2016 er! 
Het winternummer heeft langer geduurd dan verwacht, maar het artikel 
over het 25-jarig jubileum van de WPT-Benelux heeft daardoor 3 
pagina’s gekregen in een fraaie opmaak. 
 
Ik denk dan ook dat vele leden die al behoorlijk lang lid zijn zich vele 
gebeurtenissen kunnen herinneren. Wellicht met een zekere nostalgie. 
 
De redactie van PsittaScene had de ingeleverde tekst voor méér dan 
60% ingekort, vanwege de foto’s. Maar als extra hebben we de 
complete Nederlandse tekst in de Nieuwsflits geplaatst. 
 
We hopen dan ook nog vele jaren door te gaan, ook al verplaatsen vele 
activiteiten zich tegenwoordig naar de website. 
 
WPT-Benelux was door de Koninklijke Burgers’ Zoo wederom 
uitgenodigd voor de uitreiking van de Future for Nature Award in 
Arnhem. 
Deze toekenning bestaat uit een zeer fraaie trofee aangevuld met een 
geldprijs van € 50.000. Voor deze vaak jonge onderzoekers en vechters 
tegen stropen en corruptie voor sterk bedreigde dieren en hun habitat. 
Deze gelegenheid was ditmaal het 10-jarig jubileum, waarbij ook de 
voorgaande winnaars waren uitgenodigd. Onder hen was ook Ofir 
Drori uit Kameroen, die in 2011 de WPT heeft bijgestaan met de 
opvang van zo’n 300 inbeslaggenomen grijze roodstaarten, die 
opgevangen moesten worden plus medische verzorging nodig hadden. 
Ofir beheert een opvangcentrum voor inbeslaggenomen chimpansees, 
maar was bereid een aparte opvang te creëren voor de grijze 
roodstaarten.  
 

 

In de hoop dat het komende jaar ook weer leuke dingen 
brengt, met vriendelijke groet, 

 
RUUD 
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WPT-Benelux branche 25 jaar 
 
Na de oprichting van de World Parrot Trust (WPT) in 1989 in Paradise Park, Hayle, UK was het 
enthousiasme groot bij de Nederlandse “Werkgroep Papegaaien”. 
Uiteindelijk was het de aanzet tot een oprichtingsvergadering In de Zoo Antwerpen half 1991, waarbij ook 
Michael Reynolds aanwezig was. Hierbij werd de voormalige “Werkgroep Papegaaien” omgezet in een 
afdeling van de WPT. De notariële vastlegging was in Venlo op 9 september 1992. Het bestuur bestond uit 
zowel Nederlandse als Belgische papegaaienliefhebbers, vandaar de titel Benelux. 
Het was de eerste zelfstandige afdeling met een eigen financiering en volledig bemand door vrijwilligers. 
 
De toenmalige “Werkgroep Papegaaien” organiseerde destijds al een jaarlijks congres over 
papegaaiachtigen. 
Maar na de naamswijziging kwam daar ook de vertegenwoordiging op tentoonstellingen, beurzen en andere 
congressen bij. Om meer kracht bij te zetten voor fondsenwerving en leden werden er in Nederland en 
België promotielezingen/voordrachten gehouden voor vogelverenigingen en instituten. 
Het krachtigste instrument van de Benelux-afdeling van de WPT was gedurende de eerste 15 jaar de 
organisatie van het jaarlijkse symposium. Een hele dag alle aspecten van de papegaaiachtigen voor het 
voetlicht brengen. De congressen werden gehouden in verenigingsgebouwen en vooraanstaande 
dierentuinen in Nederland en België. 
Het netwerk van de symposiumcommissie was zeer uitgebreid, waardoor een lijst van eminente sprekers een 
lezing/voordracht gaven op één van onze congressen. De congressen zelf waren goed georganiseerd, met een 
duidelijke agenda én een gedrukte syllabus van het congres en niet onbelangrijk een goed verzorgde lunch! 
Omdat op deze congresdagen veel kennis werd overgedragen, besloot de symposiumcommissie om in 1995 
een samenvatting van deze lezingen uit te geven in de vorm van een boek. Samen met extra artikelen van 
bekende wetenschappers en directeuren van beleidsinstituten. Het boek werd uitgegeven als een glossy 
paperback van 640 pagina’s en uitgereikt op het congres in Antwerpen Zoo in 1995. 
 

Donaties aan de “Benelux” 
 
Donaties zijn een begrip waar iedereen zijn eigen voorstelling van heeft. 
Donaties waar vandaag de dag iedereen mee bezig is om zijn activiteiten te financieren. Zeker de niet 
commerciële, maar goede doelen organisaties. Vooral nu de laatste 10 jaar fondsenwerving en ledenaanwas 
is overgenomen door websites en de response aan acties hierop buitengewoon positief zijn. 
De Benelux heeft in deze 25 jaar vele donaties ontvangen voor de papegaaien: 
Van toegewijde particulieren, die al jarenlang een financiële ondersteuning aan ons overmaken zowel uit 
Nederland als België. 
Van de papegaaien, kaketoe en ara vereniging Pakara, die ons de afgelopen jaren meerdere keren een 
donatie deden toekomen voor één van onze projecten. 
Uit Duitsland van Dr. Peter Wüst die in Duitsland jaarlijks een papegaaiencongres organiseerde, maakt een 
aantal keren het batig saldo over naar de Benelux. 
De laatste jaren hebben we een fameuze donateur in de BVP d.m.v. de organisatie van een 2-jaarlijkse “Dag 
van de Papegaai”, waarvan het batig saldo naar de Benelux gaat. Omdat we vonden dat er voor deze 
genereuze gebaren iets tastbaars moest zijn als waardering, hebben zowel de particulieren weldoeners 
alsmede de BVP in België de trofee “Sponsor van het Jaar” gekregen. De trofee is het vermaarde beeldje 
van de Palmkaketoe met inscriptie (zie foto). 

 
Sponsoring door WPT-Benelux 

 
Vanaf het begin heeft de Benelux acties en projecten van de WPT financieel ondersteund. 
Hieronder een korte opsomming van gesteunde acties en projecten, is zeker niet volledig, maar de aardigste, 
belangrijkste en meest actuele. 
In Antwerp Zoo 1993, de meest aansprekende spreker was Charlie Munn uit de USA, hij bevond zich op dat 
moment in Engeland bij WPT om te vragen voor enige financiering voor het Lear’s ara project in Brazilië. 
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Op uitnodiging van de Benelux kwam hij spreken op ons congres in Antwerp Zoo. De symposiumcommissie 
had zich sterk gemaakt om een substantieel bedrag bijeen te brengen voor dit project. In de ingang van de 
Marmeren Zaal was een tentoonstelling, er werd een tombola gehouden en de verkoop van “Een Palm voor 
een Papegaai”. 
De inspanning werd beloond met een cheque van f 10.000, die door kinderen verkleed als Lear’s ara (wordt 
nog een keer gebruikt), aan Charlie Munn werd overhandigd. Wat door nagekomen giften uiteindelijk opliep 
tot f 15.000. 
 
1996 hebben we bijgedragen aan de drukkosten van het Parrot Action Plan (zie foto). 
2000 bijgedragen aan de Echo Parakeet op Mauritius. 
2001 druk van de folder “De Vrolijke Gezonde Papegaai” voor verspreiding op de Nederlandse Antillen. 
2004 Wederom het Lear’s ara project. 
2008 Benelux samen met Vogelpark Avifauna voor het Hyacint ara project 
2009 Voor het jubileum van de WPT 20 jaar, wat in Hayle met een congres werd gevierd, hebben we voor 
het jubileumbeeldje de “Palmkaketoe” de productie en de financiering gedaan. 
2012 Project Echo Barbadensis op Bonaire. 
2015 Project Nally’s Papegaaien opvang België. 
2016 Project onderzoek van de Universiteit van Leiden “Halsbandparkiet versus inheemse vogels” de 
financiering van één camera. 
De afgelopen jaren heeft de Benelux rond de £ 12.000 of € 8.000 bijgedragen aan projecten. 
 

Het rondreizende circus van Benelux 
 
In navolging van de educatie bussen van WPT-UK voor de enthousiasmering van de bevolking van de 
Caribische eilanden voor hun papegaaiensoorten. 
Kregen wij een oude spaarbankbus, die we ombouwden tot een “Benelux” educatiebus om naar 
tentoonstellingen en congressen te gaan (zie foto), die voor de eerste keer te zien was in Antwerp Zoo in 
1995. 
Behalve de bus hebben we stelselmatig onze presentatie en uitstraling van onze stand verbeterd en 
uitgebreid (zie foto’s). 
Het veranderende economisch perspectief was vooral te merken aan het verdwijnen van de grote 
tentoonstellingen, zoals de Brabanthallen in Den Bosch en het Beursgebouw in Eindhoven. De 
tentoonstellingen en beurzen die overbleven waren veelal te klein om onze promotiebus en onze uitgebreide 
stand te kunnen huisvesten. 
Wat nog steeds in stand blijft zijn de voordrachten onder de vlag van WPT over bezoeken aan de habitat van 
papegaaien en de projecten. Onze meest recente voordracht is een bezoek aan Costa Rica met als 
belangrijkste kenmerk het “ARA-project” de opvang en het kweekcentrum van geelvleugelara’s en grote 
soldaten ara’s. 
Maar nu met een spetterende PowerPoint presentatie met beamer en een nieuwe banner (zie foto). 
 
De promotieacties zijn nu verlegd naar de website en de acties die hierin gepromoot worden vinden veel 
navolging. 
Maar wij als nog altijd werkende vrijwilligers blijven het good old magazine “PsittaScene” van de WPT 
promoten en leveren we al meer dan 20 jaar de ingesloten Nederlandse vertalingen plus een “Nieuwsflits” 
voor de Benelux afdeling. 
 
Tot zover onze 25 jaar en op naar een volgende decade. 
De kleine maar sterke Benelux board! 
 
 
RUUD 

 


