
Hallo, mijn naam is Mone. Ik werk voor 

WWF-België en volg het ECOmakala-

project op. Het is belangrij
k om de gorilla’s 

en hun leefgebied te besche
rmen. Dat kan 

WWF niet alleen! Daarom werken we 

samen met de mensen die rondom het 

Virungapark wonen.

Hoe beschermt WWF de gorilla?
Om de wilde dieren en de natuur te beschermen werkt WWF over de 
hele wereld, in Azië, in Zuid-Amerika, in Europa en… ook in Afrika! 
Veel bedreigde diersoorten leven in Afrika: de olifanten, de neus-
hoorns, de jachtluipaarden en ook de gorilla’s.
WWF-UK / WWF-CANON / SIMON BEMELMANS 

ECOmakala
WWF-België heeft een project 
rondom het Virunga Natio-
naal Park in de Democrati-
sche Republiek Congo, waar 
de berggorilla’s wonen. Het 
project heet ‘ECOmakala’ en 
heeft als doel om de bossen 
van het Nationaal Park te 
beschermen. Het grootste 
probleem is dat de mensen 
de bomen in het park kappen 
om houtskool te maken. Alle 
bossen en bomen rond het 
park zijn al verdwenen. De 
houtskool (of: ‘makala’ in de 
lokale taal) is nodig om eten te 
koken en zich te verwarmen. 

WWF werkt samen met 
de mensen die rond het park 
wonen aan een oplossing. 
Samen planten we bomen die 
snel groeien. Dan hoeven de 
mensen geen bomen meer 
te kappen in het park, maar 
kunnen ze het hout van die 
snelgroeiende bomen gebrui-
ken. Slim hè! En goed voor de 
gorilla. In 10 jaar tijd hebben 
de bewoners en WWF samen 
meer dan 10.000 hectaren 
bomen geplant, dat is een 
terrein zo groot als 20.000 
voetbalvelden! Ongeloofl ijk!  

Een stuk bos van het Virunga Nationaal Park.

Wist je dat het DNA van een gorilla 
voor 98,3 % identiek is aan dat van 
een mens? Na de bonobo en de 
chimpansee zijn het de dieren die 
het meest op de mens lijken.

In het Virunga Nationaal Park werken ook Rangers. Zij leren om de gorilla’s te her-kennen, hun gedrag te bestuderen en hoe ze de gorilla’s kunnen beschermen tegen stropers. Lijkt het jou ook leuk om een ranger te zijn in Afrika? 
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Hoe beschermt WWF de gorilla?
Het mannetje van de berg-
gorilla, dat de baas is van 

de groep, noemen we de 
‘zilverrug’. Zie je waarom?

WIL JE MEER WETEN OVER (BERG)GORILLA’S? Ga naar www.rangerclub.be/gorilla.

De gorilla’s zijn de grootste mensapen. 
In de fi lms worden ze vaak afgebeeld 
als agressief en gevaarlijk, maar eigen-
lijk zijn ze heel kalm en rustig. Ze leven 
in een grote familiegroep waarvan één 
mannetje de baas is. Die noemen we 
de zilverrug. De gorilla’s leven in Afrika 
en zijn, jammer genoeg, ernstig be-
dreigd. Als we niets doen, zal de gorilla 
uitsterven. ◆
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