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Inleiding 
De stichting Emoya Europe, handelend onder de verkorte naam Emoya Europe, is opgericht in januari 2018 en 
ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 70650098 /RSIN 858407930. 
De stichting is door de Belastingdienst op 17 januari 2018 aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) wat fiscale voordelen biedt aan haar donateurs. 
 
De stichting wordt bestuurd en beheerd conform haar statuten door het bestuur bestaande uit de volgende personen: 
Conny Eckhardt, voorzitter 
Mike Kortzorg, penningmeester 
Ghislaine Bangma, secretaris 
 
De bestuursleden kunnen niet zelfstandig beschikken over het vermogen van de stichting en ontvangen geen 
vergoedingen voor het uitoefenen van de functie, behoudens eventuele vergoeding voor kosten die redelijkerwijs 
gemaakt zijn in de uitoefening van de functie. 
 
In dit beleidsplan wordt inzicht gegeven over de werkzaamheden van de stichting, de wijze van verwerven van gelden, 
het beheer van het vermogen en de wijze waarop de verkregen gelden worden ingezet. 
 

De stichting 
De stichting Emoya Europe komt op voor de belangen van grote katachtige die wereldwijd ernstig bedreigd worden.  
Doordat steeds meer Europese landen het gebruik van roofdieren, als leeuwen en tijgers, in circussen verbiedt, is er een 
enorme vraag ontstaan naar opvang voor deze, veelal zeer zwaar mishandelde en misbruikte dieren.  
Voor de groep leeuwen, voornamelijk  afkomstig uit deze circussen, maar ook uit dierentuinen en privé bezit, ontbreekt 
het aan een gedegen opvang en aan verantwoorde terugkeermogelijkheden in de beschermde natuur.  
De stichting vertegenwoordigt Emoya Sanctuary in Europa.  
Emoya Sanctuary, een 5.000 ha groot privé reservaat in Zuid Afrika, waarmee er een enorme capaciteit aan 
opvangmogelijkheden aangeboden kan worden. Samen met Emoya Sanctuary zal de stichting per situatie bekijken of 
plaatsing in Zuid-Afrika mogelijk is, of dat er opvang mogelijkheden in de regio zijn, dit in samenwerking met 
overheden en lokale dierenwelzijn organisaties. 

Doelstellingen 
De  doelstellingen van de stichting zijn: 
 

· Het welzijn van katachtige roofdieren in gevangenschap duurzaam te verbeteren; 
· Het eventueel opvangen en plaatsen van leeuwen vanuit nood situaties in Emoya Sanctuary Zuid Afrika of 

zonodig in de regio waar het dier zich bevindt; 
· van roofdieren wereldwijd en het verbeteren van de leefomgeving, dit in samenwerking met andere stichtingen 

en non-profit organisaties wereldwijd. 

Bereiken van de doelen 
De stichting gaat de doelen bereiken door zich actief bezig te houden met het werven van fondsen.  
Hiertoe zullen met name social media worden ingezet alsmede de website van Emoya Sanctuary als ook een nog op te 
zetten eigen website. Ook wordt de wettelijk vereiste informatie verstrekt via de ANBI.nl site. 
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Emoya Sanctuary, Zuid-Afrika 
 
De stichting Emoya Europa is  verbonden aan de non-profit organisatie Emoya Sanctuary, Vaalwater, Zuid-Afrika. 
Thuisbasis is de Bahati Estate en gesitueerd op ruim 5000 ha, in volle eigendom van de familie Heuser. 
Als een non-profit organisatie opereert Emoya geheel op de bijdragen van de familie Heuser zelf, haar partners, 
vrijwilligers, andere donateurs en via donaties. Tevens biedt Emoya Sanctuary de mogelijkheid aan om via vrijwilligers 
programma’s kennis te nemen van de verzorging van de leeuwen om hiermee educatie mogelijk te maken. 
Er wordt een no-breeding policy gehanteerd waardoor ieder op te vangen dier wordt gesteriliseerd zodat voortplanting 
niet kan plaats vinden. Alle dieren worden meerdere keren per dag verzorgd. 
Het reservaat is goed beveiligd waarbij gebruik wordt gemaakt van een 24x7 aanwezige gewapende anti-stropers 
eenheid om de aanwezige dieren, maar ook de mensen die op Emoya werken en wonen, tegen stropers of andere 
insluipers  te beschermen. Tevens zijn er elektronische beveiligingsmaatregelen waaronder camera toezicht met o.a. 
warmte beelden. 
 
Op 1 mei 2016 werd Emoya Sanctuary wereldnieuws doordat 33 voormalige circus leeuwen uit Zuid-Amerika, gered 
door Animal Defenders International, daar hun nieuwe thuis vonden. 
Er is in de internationale media veel aandacht voor deze 33 veelal zwaar mishandelde en getraumatiseerde circus 
leeuwen. De 33 bevinden zich heden in een semi-vrije omgeving en worden zorgvuldig en liefdevol verzorgd. 
 

 
CNN headline nieuwsbericht.  
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Samenwerken met andere organisaties 
Zoals eerder in dit beleidsplan al is vermeld werkt Emoya Europe samen met diverse stichtingen en andere 
dierenwelzijn organisaties om de doelen te bereiken. 

Stichting Leeuw 

Emoya Sanctuary in Zuid-Afrika is de thuisbasis voor een aantal leeuwen van Stichting Leeuw uit Anna-Polowna, 
Nederland.  Nero en Masrya zijn wereldwijd bekend en er is zelfs een kinderboekje over Nero geschreven. 
Stichting Leeuw heeft, naast Masrya en Nero, inmiddels meerdere leeuwen in Emoya ondergebracht.  
Recentelijk de verhuizing van Bruno en Omar in december 2017. 
 

 
Nero en Masrya in hun eigen semi-vrije stukje Zuid-Afrikaanse bush op Emoya Sanctuary 
 
 
The Lawrence Anthony Earth  Organisation Ukrain en SOS Zoo and Bear Rescue 
 
Deze organisaties zetten zich, in de Oekraïne, in met het redden van dieren in nood voornamelijk op beren.  
De Oekraïne kent vele private 'dierentuinen' die door de overheid verboden zijn maar waarin veel dieren worden 
gehouden onder zeer slechte omstandigheden. Beide organisaties werken daarin samen en hebben al veel dieren kunnen 
redden van een zekere dood. 
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Middelen van de stichting 
De stichting Emoya Europe verkrijgt haar inkomsten exclusief door middel van schenkingen, erfstellingen en legaten, 
subsidies en donaties. 
 

Besteding van gelden 
Alle inkomsten van de stichting worden geheel besteed aan het welzijn, verzorging, veiligheid en plaatsing van leeuwen 
in Emoya Sanctuary te Zuid-Afrika of zonodig in de regio waar het dier zich bevindt. 
Daarnaast zal de stichting lokale hulpverleners, in de landen van waaruit een reddingsactie gaat plaats vinden, financieel 
compenseren indien deze kosten voor de stichting Emoya Europe gemaakt hebben. Hierbij moet worden gedacht aan 
het tijdelijke opvangen en verzorging van leeuwen die door Emoya Sanctuary zullen worden opgevangen. 
 
De stichting stelt zich tot doel om minimale administratieve en andere overheadkosten te creëren. De stichting keert 
daarom ook geen beloningen uit aan haar bestuur behoudens vergoedingen van kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn in 
de uitoefening van de functie. 
In principe worden bankkosten, webhosting en andere administratieve kosten door de leden van de stichting zelf 
gedragen. Uitgangspunt is dat alle ingezamelde gelden ten bate van de doelen moet komen, minimaal 90% maar bij 
voorkeur 100%. 
Iedere besteding van gelden dient minimaal door twee bestuursleden te worden geaccordeerd voordat de besteding kan 
plaats vinden. Alle bestedingen dienen digitaal dan wel schriftelijk te worden vastgelegd met ondertekening van de 
bestuursleden. 
 
Begroting 

De stichting zal jaarlijks een begroting opstellen voor de verwachte projecten in het betreffende jaar en deze publiceren 
op de ANBI internet pagina. 
 

  



7 

Activiteitenkalender 2018 
 

Q1 2018, het project 3 lionesses te Oekraïne 

In 2018 zal de stichting donaties gaan werven om 3 leeuwinnen, die onder erbarmelijke omstandigheden leven bij een 
Oekraïense private partij, naar Emoya Sanctuary te verhuizen. 
We werken hierin samen met onze partners, de Lawrence Anthony Earth Organisation en SOS Zoo and Bear Rescue, 
die voor ons op locatie op de verzorging van de leeuwinnen toeziet, ons ondersteunen om het transport van de 
leeuwinnen voor te bereiden en de contacten te onderhouden met de lokale autoriteiten. 

De Oekraïense overheid heeft inmiddels alle medewerking toegezegd. 
Medio 2018 wordt verwacht dat de leeuwinnen kunnen worden overgebracht vanaf de locatie in de Oekraïne naar 
Emoya Sanctuary in Zuid Afrika, waarbij de stichting het transport zal coördineren. 
 
 

 
De Oekraïense leeuwinnen in de huidige omgeving, waarvoor de stichting zich inzet. 
 


