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BELEIDSPLAN STICHTING LEEUW 
2023 - 2027 
 
GRONDSLAG 
Op 26 oktober 2011 is Stichting Leeuw bij notariële akte opgericht. De stichting is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 53857836.  De stichting is opgericht om 
algemeen nut beogende doelen en projecten met betrekking tot de verzorging en opvang van 
roofdieren en het rehabiliteren van roofdieren naar hun oorspronkelijke leefgebied te ondersteunen. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft haar grondslag ontleend aan het 
verantwoordelijkheidsgevoel om invulling te geven aan onze opdracht voor een goed 
rentmeesterschap voor mens, dier en wereld. De stichting wil hieraan bijdragen door concreet en 
specifiek op te komen voor de belangen van katachtige roofdieren. Tijgers, leeuwen en andere 
katachtige roofdieren worden wereldwijd ernstig bedreigd. Voor deze groep dieren afkomstig uit 
circussen en dierentuinen ontbreekt het aan een gedegen opvang voor een goed en waardig leven en 
in het algemeen aan verantwoorde terugkeermogelijkheden in de wilde natuur of grote parken in de 
landen van herkomst. 
 
MISSIE VAN STICHTING LEEUW 
Stichting Leeuw heeft als missie het welzijn van grote katachtigen in gevangenschap duurzaam te 
verbeteren, binnen en buiten Nederland. 
 
Daartoe heeft zij vijf doelstellingen geformuleerd: 

 Ontheemde grote katachtigen opvangen en verzorgen 
 Grote katachtigen herplaatsen naar een zo natuurlijk mogelijke omgeving met een zo hoog 

mogelijk niveau van dierenwelzijn 
 Door middel van gedragsonderzoek alle dieren een zo prettig mogelijk leven te geven 
 Het publiek educatie geven over de dieren en ze zo te leren wat ze zelf kunnen doen om 

deze dieren te helpen 
 Deelnemen aan soortbehoudprogramma’s om bij te dragen aan het voortbestaan van de 

soort in het wild 

Stichting Leeuw zet zich in voor de grote katachtigen van deze wereld. In Anna Paulowna is een groot 
opvangcomplex verrezen, waar de katten worden opgevangen. Dit centrum mag echter niet het laatste 
station zijn voor de opgevangen dieren. Stichting Leeuw heeft daarom in 2019 The Lions Foundation 
opgericht en heeft, met de hulp van een aantal donateurs, Schrikkloof Private Nature Reserve in Zuid-
Afrika aangekocht. Schrikkloof, gevestigd in Bela Bela, is een groot gebied van 700 hectare savanneland 
en staat ter beschikking aan The Lions Foundation. De stichting biedt hiermee de grote katten een veilig, 
waardig en trots leven in hun natuurlijke habitat. Door de verhuizing van grote katten van Nederland 
naar Zuid-Afrika wordt in Anna Paulowna ook plek vrijgemaakt voor andere katachtige roofdieren in 
nood. 
 
Het doel is om uiteindelijk een natuurgebied van 10.000 hectare te ontwikkelen waar leeuwen worden 
opgevangen en andere inheemse dieren volledig in vrijheid kunnen leven. 
 
Om de dieren voor te bereiden op hun leven in het (semi-)wild is er in 2015 een jaagsimulator 
ontwikkeld, die de dieren laat jagen op hun eten. Stichting Leeuw wil met dit project de conditie van de 
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dieren verbeteren, het instinct activeren en het zal tevens een verrijking zijn van de kwaliteit van leven 
in gevangenschap. 

Bezoekers zijn van harte welkom in ons centrum. Het centrum bevindt zich op Landgoed Hoenderdaell 
in Anna Paulowna. 
 
BESTUUR EN ORGANISATIE 
De stichting wordt bestuurd en beheerd conform haar statuten. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 

 Pieter Hendrikus Kruijff, voorzitter 
 Mr. Robert-Jan Zagt, secretaris 
 Adrianus Marinus Roecoert, penningmeester 

De heer Kruijff is tevens voorzitter van Stichting Landgoed Hoenderdaell. Deze stichting beheert een 
landgoed met dierenpark in Anna Paulowna en faciliteert ook huisvesting voor onder andere Stichting 
Leeuw. 

De heer Zagt is juridisch adviseur en financieel planner en verbonden aan het bedrijf Cap Finlex. 

De heer Roecoert is registeraccountant en jarenlang partner geweest bij HLB Schippers Accountants. 

De bestuursleden brengen ieder op hun vakgebied veel ervaring in. De bestuursleden zijn onbezoldigd 
en hebben geen familiaire relatie. De bestuursleden kunnen niet zelfstandig beschikken over het 
vermogen van de stichting. 

De directie wordt gevoerd door de heer Robert Kruijff. 

ACTIVITEITEN, PLANNEN EN (LOPENDE) PROJECTEN 2023-2027 
In het kader van de doelstelling van de stichting zijn onder andere de volgende projecten gestart of 
gepland: 
 
Stichting Leeuw, Anna Paulowna in Noord-Holland 
Het aantal grote katachtigen in nood is hoog. Omdat Stichting Leeuw plek biedt aan maximaal 30 dieren 
is het belangrijk om dieren te verhuizen naar The Lions Foundation in Zuid-Afrika, waar nog voldoende 
ruimte is. De verhuizingen worden de komende jaren versneld uitgevoerd om hiermee opvangplekken 
in Anna Paulowna te creëren voor andere grote katachtigen in nood. 
Stichting Leeuw is nu 10 jaar actief en het opvangcentrum krijgt daarom een opknapbeurt. De 
binnenverblijven en binnentuin worden opnieuw ingericht, met als doel om het welzijn van de dieren 
op een nog hoger niveau te brengen. 

The Lions Foundation, Bela-Bela in Zuid-Afrika 
De focus bij The Lions Foundation zal de komende jaren liggen bij de bouw van nieuwe verblijven, elk 
1.5 hectare savanneland groot, om hiermee de verhuizingen van Nederland naar Zuid-Afrika te kunnen 
faciliteren. 
Het team van The Lions Foundation bestaat nu uit twee dierverzorgers en twee beveiligers. Een nieuw 
aan te stellen manager zal The Lions Foundation verder uitbouwen en zal ook zorgdragen voor eigen 
fondsenwerving. 
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Siberische Tijgers, Oost-Rusland 
Het voornemen was om raszuivere Siberische tijgers naar Rusland te brengen, deze dieren in omheinde 
stukken bos te plaatsen en te voeren met levend wild. Mensen mogen niet meer in de buurt komen. 
De jongen die worden geboren worden dan op 2-jarige leeftijd losgelaten in het wild.  

Om dit mogelijk te maken, is in 2015 een overeenkomst met het A.N. Severtsov Institute of Ecology and 
Evolution gesloten. Stichting Leeuw verwacht echter geen uitvoering op de korte termijn gezien de 
geopolitieke situatie op dit moment. 
 
Herplaatsing tijgers  
De verwachting was om in 2020 tijgers naar Thailand te verhuizen en op te vangen bij WFFT. Mede door 
een ernstige vertraging van de afgifte van de benodigde vergunningen heeft de verhuizing nog niet 
plaatsgevonden. Stichting Leeuw onderzoekt nu meerdere mogelijkheden om de tijgers naar hun 
natuurlijke habitat te brengen en anders zorg te dragen voor een adequate (tijdelijke) opvang in 
Nederland of buiten Nederland. 
 
MIDDELEN VAN DE STICHTING 
De stichting verkrijgt haar inkomsten door middel van doorlopende adopties en donaties, eenmalige 
schenkingen, erfstellingen en legaten en bijvoorbeeld subsidies. 
 
Sponsoring (adoptie) 
Een bijzondere manier om Stichting Leeuw te steunen is de mogelijkheid om een dier (symbolisch) te 
adopteren door middel van een maandelijkse gift. Als dank voor de support worden de sponsors 
(adoptanten) regelmatig op de hoogte gehouden van het wel en wee van het gekozen dier. De sponsor 
krijgt een adoptiebewijs, kan Landgoed Hoenderdaell en dus Stichting Leeuw onbeperkt bezoeken en 
kan een jaarlijks bezoek (met twee personen) achter de schermen aan het gekozen dier brengen. 
 
Besteding 
De inkomsten van de periode 2023 - 2027 worden onder andere gebruikt voor kosten en investeringen 
die betrekking hebben op: 
 

 Het feitelijk redden en opvangen van dieren in nood, waaronder transport, medicatie en 
bijvoorbeeld ondersteuning ter plaatse 

 De dagelijkse verzorging van de dieren in het opvangcentrum van Stichting Leeuw en The Lions 
Foundation 

 De herontwikkeling van de binnenverblijven en binnentuin van Stichting Leeuw 
 Het terugbrengen van dieren naar een leven in het (semi-)wild, naar hun natuurlijke habitat 
 De bouw van nieuwe verblijven op Schrikkloof in Zuid-Afrika om de dieren versneld te kunnen 

verhuizen van Nederland naar Zuid-Afrika 
 Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de dieren bij Stichting Leeuw en The Lions 

Foundation, om het dierenwelzijn te verbeteren Een belangrijke vraag is onder welke 
omstandigheden bepaalde dieren vrij kunnen worden gelaten in het wild en zodoende 
bijdragen aan soortbehoud 

 De implementatie van een aantal educatieve systemen om de bewustwording over het 
dierenwelzijn te bevorderen bij de bezoekers van Stichting Leeuw 

 De intensivering van de fondsenwerving. Stichting Leeuw groeit en daarmee moeten de 
inkomsten ook groeien. In december 2021 is het Team Fundraising opgericht. Dit team bestaat 
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uit drie personen die ervoor zorgen dat de activiteiten van Stichting Leeuw duurzaam worden 
gefinancierd en waarvan twee mensen onbezoldigd zijn 

 
BEGROTING 
De stichting zal jaarlijks een begroting opstellen voor de verwachte projecten in het betreffende jaar. 
 
INFORMATIE EN PROMOTIE 
De stichting houdt via haar website www.stichtingleeuw.nl, via een regelmatige nieuwsbrief en via 
social media, de bezoekers, sponsors en belangstellenden op de hoogte van haar werkzaamheden en 
activiteiten. Hiermee draagt de stichting bij aan een transparante werkwijze. 
 
Promotie gebeurt via media, social media, persoonlijke netwerken en horen zeggen.  
 
BIJSTELLING BELEIDSPLAN 
Indien door nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk, zal dit beleidsplan zodanig worden bijgesteld. 
 
Aldus opgesteld te Anna Paulowna, augustus 2022 
Bestuur Stichting Leeuw 


