Stichting Morukuru Goodwill Foundation
Verslag uitgeoefende activiteiten
2020 was een zeer bijzonder jaar. In Zuid Afrika werd als gevolg van de Covid
19 pandemie een bijzonder strenge lockdown afgekondigd waarbij de parken
gedurende zeer lange tijd gesloten waren, en transport naar en binnen Zuid
Afrika slechts beperkt mogelijk. Dit heeft impact gehad op de ontvangen
donaties maar ook op de projecten die we konden uitvoeren en
ondersteunen.
Gedurende 2020 heeft de Stichting de navolgende activiteiten en projecten
ondersteund.
- Het beschikbaar stellen van het schoolgebouw aan de Madikwe Park
Academy. De school is het grootste deel van het jaar gesloten geweest.
Wij hebben hierom de huur nagenoeg volledig kwijtgescholden.
- We hebben diverse communities nabij de Morukuru operaties
(Madikwe, De Hoop, Johannesburg) geassisteerd met voedseldonaties,
met het aanschaffen van equipment (waaronder een naaimachine) en
de opdracht voor handgemaakte kerstboomhangers.
- Het ondersteunen van researcher Rob Harrison White. De heer White
doet in Madikwe Game Reserve onderzoek naar het gedrag van
roofdieren en schrijft daarnaast een handboek om op basis van het
gedrag van roofdieren de veestapel van nabijgelegen boerderijen beter
te kunnen beschermen. Daarnaast managed (beheer en monitoring) de
heer White- bij afwezigheid van een park ecoloog als predator specialist
– de leeuwen populatie in het park. Deze activiteiten zijn gedurende
2020 gewoon doorgegaan.
- Ter bestrijding van de neushoornstroperij heeft de stichting een aantal
neushoorn notchings operatie gesponsord in Madikwe. Hierbij wordt
DNA van de neushoorns afgenomen, de hoorn van een chip voorzien en
daarnaast voorzien van kenmerken aan de oren waardoor de neushoorn
geïdentificeerd kunnen worden. Deze activiteiten zijn gedurende 2020
gewoon doorgegaan. Een van de acties was het redden (zoeken met
helicopter inzet) van een pasgeboren neushoornjong na overlijden van
zijn moeder. Dit jong werd naar een neushoorn orphanage gebracht
- We ondersteunden een aantal conservation activiteiten met betrekking
tot de wilde honden populatie in het park

- Ten behoeve van de bestrijding van neushoornstropers zijn in het park
camera traps geinstalleerd, onze stichting draagt bij in de kosten van
aanschaf, onderhoud, vervanging en data kosten.
- Het opzetten van schoonmaak van de stranden (plastic en vuil) in De
Hoop Nature Reserve en wij hebben hiervoor de reparaties gefinancierd
van de hiervoor benodigde hulpmiddelen van het parkmanagement.

