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Orang Oetang in Nood organiseert benefietavond om apenopvang te behouden.
ROTTERDAM - Op 13 januari 2004 organiseert Orang Oetang in Nood in Hal4 in Rotterdam
een benefietavond, ten bate van het dorp Bukit Lawang op het Indonesische eiland Sumatra en
het aldaar gevestigde opvangcentrum voor orang oetangs.
Bukit Lawang is op 2 november 2003 getroffen door een overstroming, met 239 dodelijke
slachtoffers. In het dorp zijn nu 1045 mensen dakloos, waaronder 450 kinderen. De complete
infrastructuur van het dorp is verwoest en er is dringend hulp van buitenaf nodig om de situatie
weer enigszins leefbaar te maken.
De orang oetangs hebben de natuurramp overleefd. Het apencentrum wordt echter in haar
voortbestaan bedreigd door voedselgebrek, gevaar voor infectieziekten en gebrek aan inkomsten.
De Sumatraanse orang oetan is een bedreigde diersoort. Na de overstroming zijn in diverse
landen hulporganisaties in actie gekomen. In Nederland is dat Orang Oetan in Nood, in
samenwerking met de stichting Monkey Business.
De benefietavond vindt plaats in Hal4, Watertorenweg 200, 3063 HA Rotterdam, op dinsdag 13
januari 2004 van 19.30 tot 23.00 uur. Zaal open om 19.00 uur.
De avond biedt bezoekers entertainment in Indonesische stijl. Op het programma staat onder
andere een optreden van Soul Beats Inc, een dansoptreden van Debby Subiyanti (van de
dansacademie te Surabaya), een demonstratie van Pencak Silat (Indonesische vechtsport), een
loterij met leuke prijzen, vertoning van een film over Bukit Lawang, verkoop van Indonesische
gerechten en een gastspreker van het Wereld Natuur Fonds. De toegang kost € 20 per persoon.
Initiatiefnemer van Orang Oetang in Nood is Daniella Zolak (24) uit Hellevoetsluis. Na haar
studie international tourism management and consultancy aan de NHTV in Breda, bezocht zij als
rugzaktoeriste in maart 2003 Bukit Lawang. Na de berichten over de overstromingsramp, zette
zij de hulpactie op touw.
Voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniella Zolak, Korenschoof 105, 3224 VB
Hellevoetsluis, telefoon 0181-323347 of 0627-331136, email daniella_zolak@hotmail.com.
Meer informatie vindt u tevens op www.changetheworld.nl of www.sumatranorangutan.com.

