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Inleiding
Het is een poosje stil geweest rond de SSRC na de succesvolle overdracht van het project in
Mkomazi in oktober 2019. Er is echter wel een hoop gebeurd in de afgelopen periode! Het is
in een aantal opzichten een turbulente tijd geweest en dat heeft als gevolg gehad dat het
bestuur van de SSRC keer op keer haar koers flink moest bijsturen. Inmiddels zijn we ervan
overtuigd dat we weer een duidelijk richting hebben.

Een turbulente tijd
Wat waren de redenen voor de turbulentie?
De eerste reden was dat de Stichting haar koers moest verleggen naar een nieuw project
omdat het project in Mkomazi in Tanzania na 18 jaar was afgesloten.
Daarop is besloten om Tony Fitzjohn opnieuw te steunen met zijn volgende project en wel in
Kora in Kenya. Dat project moest nog volledig worden opgezet en de SSRC heeft Tony
verzocht om met een goed plan te komen. Dat plan is op hoofdlijnen hier te lezen: Letter en
Summary, KWS plan en Korapriorities. Daarmee komen we op de 2e reden en dat is dat
inmiddels Covid19 haar intrede had gedaan. Dit leidde tot ernstige vertraging in de
concretisering van de plannen in Kora. Daar zijn dus ook nog geen donaties uit
voortgekomen. Covid19 zorgde ook voor het wegvallen van de support van Suzuki (Nimag)
door de zware economische terugval. Omdat Suzuki de enige sponsor en grootste donateur
is van de SSRC vielen daarmee de inkomsten van de Stichting geheel weg. Het Bestuur heeft
zich beraden op deze nieuwe situatie en is aan de slag gegaan met het werven van nieuwe
donoren. Daarnaast werd ernstig overwogen om de naam van de Stichting te wijzigen om te
voorkomen dat dit wellicht een probleem zou zijn voor nieuwe sponsoren.
De derde reden is dat Tony helaas begin 2021 ernstig ziek werd en met spoed voor
behandeling naar Engeland werd gerepatrieerd. Inmiddels ondergaat hij specialistische zorg
in de USA. Het opzetten van een nieuw project in Kora is daarmee geheel tot stilstand
gekomen.
Tenslotte is er ook een 4e reden die we moet blijdschap hebben omarmd. Eind 2021 heeft
Suzuki Motor Corporation namelijk aangegeven dat zij een wereldwijd sponsorproject is
gestart voor de neushoorn. Zij heeft de SSRC benaderd met de vraag of wij hen kunnen
ondersteunen. Dat kan een flinke impact hebben op de donaties via onze stichting en het
deed de discussie over naam van de Stichting verstommen.

Activiteiten
Ondanks alle genoemde ontwikkelingen zijn er toch veel activiteiten geweest. We sommen
ze hierna kort op:
Het besluit werd genomen om de donaties zeer sterk te beperken terwijl er ook besloten
werd om andere donateurs naast Suzuki te gaan werven. Daarom werden de volgende acties
ondernomen:
 Er werden contacten gelegd met andere organisaties die actief zijn in de bescherming
van neushoorns teneinde de rhino beschermingswereld in kaart te brengen.
 Vanwege de goede resultaten in Mkomazi werd een jubileumboek gemaakt met daarin
de successen van het project over de afgelopen 15 jaar. Hiermee willen we in de
toekomst inkomsten genereren. Het boek is inmiddels gereed en klaar om te laten
drukken.
 In 2021 werd een donatie gedaan van € 15.000 aan een project voor de ontwikkeling van
de Rhino Sensor. Daarmee kunnen op effectieve wijze neushoorns worden “getagd”
zodat zij permanent kunnen worden gevolgd en bewaakt. Voor een uitleg over dit
project verwijzen we naar de bijlage (zie bijlage Stichting_Suzuki_Rhino_Club_2020)
 De website is geheel up to date gebracht. Het is ons uithangbord waarin we laten zien
wat we doen en wat we bereiken. Dat is oa ook van belang voor fondsenwerving..
 In het voorjaar van 2021 was Nimag weer voldoende herstelt en werd door Nimag
aangekondigd dat zij weer bereid en in staat waren om jaarlijks donaties te gaan doen.
Met Suzuki werd een sponsorovereenkomst voor 3 jaar afgesloten. Daarmee is er weer
een fundament voor de funding van de SSRC gecreeerd. Bovendien kon daarmee de
naam van Suzuki in de naam van de Stichting behouden blijven.
 In het najaar van 2021 nam Suzuki Motor Corporation uit Japan contact op met de SSRC
waarbij zij aangaven dat zij de intentie hebben om gedurende een langere periode
donaties te geven aan de bescherming van neushoorns. Dit willen zij doen vanuit de
wereldwijde revenues op de verkoop van accessoires die voorzien zijn van het Rhino
Logo. Dat was geweldig nieuws! Mogelijk wordt de SSRC daarmee een van de
organisaties die donaties zal ontvangen. De hoogte ervan is op dit moment nog niet
bekend. Er lopen nu gesprekken met het management in Japan over de uitwerking en
invulling.
 Omdat de SSRC al 18 jaar ervaring heeft met het steunen van neushoorn projecten heeft
Suzuki Japan aan de SSRC gevraagd op welke wijze zij hierin Suzuki Motor Corporation
zou kunnen ondersteunen. Het bestuur buigt zich momenteel over deze vraag.
 De statuten van de SSRC zijn up to date gemaakt. Daarin zijn de posities van
Suzuki/Nimag, de Suzuki Auto Dealervereniging en de SSRC helder uitgewerkt.
 Het Bestuur is na het vertrek van 2 bestuursleden, te weten: Morad Belhaj en Carlo van
der Sanden, versterkt met 3 enthousiaste nieuwe bestuursleden. Dat zijn Amos Frank,
Wim Koot en Geordy Bloem. Het Bestuur in de nieuwe samenstelling heeft besloten om
op zeer korte termijn een concreet plan uit te gaan werken voor de toekomst.

