
Beleidsplan Helping 
Rhinos Netherlands

Maart 2021



Voor u ligt het beleidsplan 2021 van de Stichting Helping Rhinos Netherlands. 
Een beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de organisatie het werk 
uitvoert om haar doelstelling te bereiken. 

In dit beleidsplan worden onder meer de visie, missie en doelstelling van de 
stichting beschreven. Ook worden de huidige activiteiten , financiën en 
bestuursleden opgenomen. 

Dit beleidsplan zal gelden voor het jaar 2021/2022
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“De neushoorn staat voor de 
oorsprong van het leven. Het dier 
leeft al miljoenen jaren op aarde. 
De oorzaak van de bedreigde 
status van de neushoorn ligt voor 
het grootste deel in handen van 
de mens. Wij zijn als mensheid 
verplicht om het voortbestaan van 
de neushoorn te verzekeren. En 
dat kunnen we ook.”

VISIE

Sinds 01-01-2021: Marloes 
Hazelhoff, Mark Vermeulen, Simon 
Jones, Lotte Sanders.

Om neushoorns in hun 
natuurlijke habitat te redden 
en te beschermen door 
tastbare resultaten te leveren 
in de strijd tegen stroperij en 
het behoud van hun 
leefgebied. Educatieve 
initiatieven opzetten die het 
belang benadrukken van het 
behoud van neushoorns en 
andere bedreigde diersoorten 
en de voordelen die kunnen 
worden gehaald uit een 
duurzame coëxistentie tussen 
mens en natuur.

MISSIE

HUIDIG BESTUUR
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Inleiding voorzitter Stichting Helping Rhinos Netherlands  

Marloes Hazelhoff 
Voorzitter Stichting Helping Rhinos 

Netherlands

2020 is het jaar waarin Stichting Helping Rhinos Netherlands is opgericht. Stichting Helping 
Rhinos Netherlands is een onderdeel van de in 2012 opgerichte Stichting Helping Rhinos 
gevestigd in Engeland. De stichting is opgericht om vanuit Nederland actief bij te kunnen 
dragen aan het beschermen van de neushoorn en zijn leefgebied om zo uitsterving van 
deze iconische diersoort te voorkomen. 

2018 zal de boeken in gaan als het jaar waarin de officiële statistieken voor gestroopte 
neushoorns in Zuid-Afrika voor het eerst in zes jaar onder de 1000 kwam. Er werd gemeld 
dat 769 neushoorns verloren zijn gegaan door stroperij versus 1028 in 2017 en het hoogste 
punt ooit van 1215 in 2014. Dit is natuurlijk goed nieuws en een bewijs van het harde werk 
en de toewijding van de vele duizenden mensen die eraan werken om het niveau van 
stroperij van onze geliefde neushoorn naar beneden te brengen.

Echter zijn we er nog lang niet. 796 gestroopte neushoorns is nog altijd een groot aantal 
wanneer je, je bedenkt dat een neushoorn maar eens in de drie a vier jaar een jong krijgt. 
Ook de COVID-19 pandemie en de financiële en economische crisis die daarop volgen zijn 
een gevaar voor de neushoorn. Reden te meer om ons voor deze soort in te zetten. 

Helping Rhinos (UK) speelt al sinds 2012 een rol bij de bescherming van neushoorns op 
locaties die volgens ons de sleutel zijn tot het hebben van een succesvolle toekomst voor 
dit iconische dier. Door partnerschappen met zorgvuldig gekozen projecten in het veld heeft 
Helping Rhinos (UK) meer dan 6000 neushoorns in hun natuurlijke habitat kunnen 
beschermen, worden er meer dan 250 rangers ondersteund die elke dag zich 
onvermoeibaar inzetten voor  de neushoorn en wordt meer dan 2500 hectare aan 
natuurgebieden beschermd waarbij ook andere bedreigde diersoorten bescherming vinden. 
Met Helping Rhinos Netherlands gaan wij hier ook aan bijdragen. En hier zijn we trots op. 

Het eerste jaar van Stichting Helping Rhinos Netherlands zal in het teken staan van het 
creëren van naamsbekendheid, creëren van samenwerkingen en belangrijke 
informatieverstrekking over stroperij en de gevolgen die dat met zich mee brengt. Hierbij 
willen wij ons neerzetten als een transparante organisatie. 

We kijken positief het eerste jaar van Helping Rhinos Netherlands tegemoet, waarbij we 
vele bijzondere en belangrijke projecten zullen ondersteunen. We kijken uit naar de 
samenwerking met Helping Rhinos (UK en US). Waarbij wij als een front de strijd tegen het 
uitsterven van de neushoorn zullen zijn. 



1. Missie & visie

Na meerdere reizen naar Afrika werd de impact van neushoorn-stroperij voor ons zichtbaar. We kregen 
ook veel meer kennis over hoe neushoorns gestroopt worden. De neushoorn is vaak nog in leven als op 
brute wijze de hoorn van zijn hoofd wordt afgehakt. De neushoorn wordt vervolgens vaak flink bloedend 
voor dood achtergelaten. En dat gebeurt drie neushoorns per dag. Het komt voor dat neushoorns nog 
levend ontdekt worden waarbij er zo veel leed aangedaan is, dat het niet meer verenigbaar is met het leven 
en het dier wordt geëuthanaseerd. Wat ons drijft is het enorme onrecht wat deze dieren aangedaan wordt, 
en het gevoel dat de neushoorn, die al miljoenen jaren op de aarde is, nu zou uitsterven door de mens, 
enkel omdat sommigen denken dat de hoorn van de neushoorn geneeskrachtige effecten heeft. Dit besef 
maakte in ons het gevoel los dat wij hier iets aan wilden doen. Hoe klein of groot onze impact ook mocht 
zijn of worden, niets doen is geen optie.
Wij zijn gestart met het werven van kleine fondsen en we deden vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika. Door dit 
werk leerden wij nog meer over neushoorn-stroperij en de gevolgen ervan. In Zuid-Afrika kwamen wij in 
contact met de CEO van de stichting Helping Rhinos (UK). Omdat deze stichting de doelen steunt 
waarvoor wij ook werkten en zagen wat dat voor effect heeft, besloten wij om onderdeel uit te willen 
maken van deze stichting. Omdat we graag een groter bereik willen is besloten om de stichting Helping 
Rhinos Netherlands op te richten, om zo beter het Nederlandse publiek te bereiken. Helping Rhinos 
Netherlands is een zelfstandige stichting die dezelfde belangen behartigt als de stichting Helping Rhinos 
(UK).
Stichting Helping Rhinos Netherlands onderscheidt zich doordat we meerdere facetten van de neushoorn-
stroperij aanpakken. Anders dan andere organisaties die zich veelal richten op het bestrijden van stropers, 
richt Helping Rhinos zich ook op educatieve programma's, neushoorn-opvang , vergroten van leefgebied, 
populatiebeheer en  dehorning programma's waarbij de hoorn van de neushoorn preventief verwijderd 
wordt.

1.1 Doelstelling

De doelstelling van Helping Rhinos Netherlands is ''neushoorns en neushoornpopulaties te beschermen en 
zorg te dragen voor een beter welzijn, waarbij het voorkomen van hun uitsterven voorop staat''

1.2 Strategie

Omdat Helping Rhinos Netherlands onderdeel uitmaakt van de al bestaande Helping Rhinos (UK), is de 
doelstelling van beide stichtingen gelijk. Helping Rhinos (UK) bestaat al enige tijd, en weet hierdoor goed 
welke middelen het beste werken ter voorkoming van neushoorn-stroperij.
Het voornaamste doel daarbij is fondsenwerving om initiatieven in het veld te ondersteunen. De 
initiatieven die Helping Rhinos ondersteunt worden verderop in dit beleidsplan een voor een toegelicht.



2. Huidige situatie

Helping Rhinos Netherlands is in oktober 2020 opgericht. De stichting staat nog in de kinderschoenen. Dit 
betekent dan ook dat de stichting vooral zal moeten werken aan het creëren van naamsbekendheid. De 
maanden vanaf oktober tot heden is vooral tijd gestoken in het creëren van randvoorwaarden om een goede 
stichting te kunnen zijn zoals goed functionerende website, stichting rekening openen, 
bedrijfscontactgegevens op orde te maken etc.
Wel bestaat de moederstichting Helping Rhinos (UK) al negen jaar. Wij kunnen daarom als beginnende 
stichting meevaren op de kennis die de moederstichting al bezit.
Als stichting zullen wij dus vooral dit eerste jaar 2021 veel tijd besteden aan naamsbekendheid en hopen wij 
al enige donaties is ontvangst te kunnen nemen.

2.1 Activiteiten van de organisatie

Voor de eerste twee jaar van de Stichting Helping Rhinos (NL) zijn een aantal concrete doelen 
geformuleerd. Hieronder een overzicht van die doelen gerangschikt op volgorde van prioritering. Waarbij 
het eerste doel als hoogte prioriteit wordt gezien. 
Concrete doelen voor de organisatie voor het jaar 2021/2022 zullen zijn;

 Aanmelden voor verschillende statussen, zoals ANBI en CBF keurmerk om donateurs te laten zien dat
de opbrengsten daadwerkelijk naar het goede doel zullen gaan.

 Website www.helpingrhinos.org compleet Nederlands maken. Momenteel is de website enkel in het
Engels te bezoeken. De domeinen www.helpingrhinos.eu en www.helpingrhinos.nl zullen toegevoegd
worden.

 Op de website een goed functionerende Nederlandse betaalmethode installeren.
 De webshop geheel functionerend maken voor Nederlandse bezoekers, inclusief goede betaalmethode.
 Naamsbekendheid creëren door de website zichtbaar te maken, social media in te schakelen.
 Folders, posters en andere content maken/ontwerpen.
 Concrete plannen maken om onze founding partners opnieuw te bezoeken en content te maken.
 Kleine fondsenwerving organiseren (zoals filmavond voor de Zuid-Afrikaanse film ''Stroop'')

Hierbij rekening houdend met de sterke en zwakke punten van de stichting. Zwakke punten zullen zijn: er 
is in Nederland niet veel weet en ook weinig feeling met het onderwerp stroperij. Het is een beetje een ver 
van het bed item. Hierdoor kan het zijn dat wij minder donateurs zullen hebben en dat het langer duurt 
voordat de stichting groeit. Ook zijn wij (de aanvoerders van de stichting) nog niet bekend met het runnen 
van een stichting, hierdoor duren processen langer omdat wij met precisie bepaalde elementen uitzoeken. 
Sterke punten voor de stichting zullen zijn dat de Nederlandse stichting onderdeel is van de Engelse 
moederstichting die al jaren ervaring heeft in het runnen van een stichting waarbij zij in het jaar 2019 
£324,535 hebben opgehaald. De jaarverslagen van Helping Rhinos UK zijn in te zien via de website 
www.helpingrhinos.org. Ook zullen zij op hun platformen ook naam geven aan de Nederlandse stichting 
waardoor hiermee ook naamsbekendheid gecreëerd wordt.

2.2 Voorbeelden van activiteiten

Momenteel zijn wij bezig met de afronding van de randvoorwaarden voor het hebben van een stichting. 
Concrete voorbeelden van activiteiten zullen pas zichtbaar worden wanneer de stichting enige tijd draait. 



3. Toekomst

Voor de toekomst van stichting Helping Rhinos Netherlands hopen wij in een jaar tijd zo veel 
naamsbekendheid te krijgen dat er ook daadwerkelijk donaties komen. Hierbij hebben wij geen 
richtbedrag, omdat met de huidige pandemie het onzeker is hoe een nieuwe stichting ontvangen wordt. 
Door deze pandemie is het momenteel ook niet mogelijk om activiteiten te organiseren die bekendheid 
voor de stichting creëren of voor werving van donaties kunnen zorgen. Echter zal deze pandemie ook 
langzaam onder controle komen en komt er weer ruimte voor deze activiteiten. Wij hopen tegen die tijd 
ook een aantal leuke activiteiten te kunnen organiseren zoals een bioscoopavond waarbij de film ''Stroop'' 
getoond zal worden.
Ook is reizen naar onze founding partners en gesteunde doelen essentieel, dit is hopelijk eind 2021 weer 
mogelijk waarbij wij kunnen zien, voelen en ruiken wat er met de donaties gebeurd is. Daarmee kunnen we 
ook content maken (bv foto's en video's) die essentieel is voor de stichting. Zo is veel content nu nog vooral 
in het Engels beschikbaar. Dit zal ook veelal in het Nederlands beschikbaar moeten zijn. Hier zullen wij de 
aankomende tijd veel mee bezig gaan.
Ook hopen wij mogelijk een ambassadeur te vinden die een gezicht van onze stichting kan zijn, en zijn/haar 
netwerk kan inzetten om meer naamsbekendheid te genereren.

3.1 Voorbeeld

De huidige pandemie zorgt wereldwijd voor verlies van banen en toename van armoede. Omdat armoede 
rechtstreeks gekoppeld is aan stroperij, kan de Covid-pandemie in de toekomst de huidige stroperij-cijfers 
fors doen toenemen. De nood om voor je gezin en jezelf te zorgen kan zo hoog worden dat er gegrepen 
wordt naar drastische activiteiten om maar aan geld te komen. Hierdoor kijken mensen steeds meer naar 
de stroperij. Het doden van een neushoorn levert voor de arme bevolking veel op. Een stroper onder aan de 
ladder verdient namelijk zo'n R35.000, wat neer komt op €2000.

Het minimumloon in Zuid-Afrika bedraagt ongeveer R3.900. Dat komt neer op €275 per maand. Je snapt 
hierdoor waarom het aantrekkelijk is een neushoorn te doden wanneer je in nood verkeert. Stropers zijn 
deels ook slachtoffer, het zijn vaak arme jongens die leven in krottenwijken aan de randen van 
natuurparken. Ze worden in feite misbruikt, en denken enkel aan het geld dat hen is beloofd, vaak genoeg 
geld om een ander leven te kunnen beginnen. De ‘’grote’’ jongens blijven vaak buiten schot en komen 
zelden voor de rechter. De schaarste aan neushoorns vandaag en daarmee de afnemende beschikbaarheid 
van hoorn, drijft de vraag alleen maar hoger. Onze hulp aan de neushoorn is daarom nu nog belangrijker 
dan ooit.

Ook in ons eigen land zal het lastiger worden indien deze pandemie nog lang zal voortzetten, om donaties 
te werven. Steeds meer mensen hebben er geen geld meer voor, of geen geld meer voor over. Deze 
iconische Afrikaanse diersoort is immers ver van ons eigen land. En ook zijn de gevolgen van zijn 
uitsterven nu nog niet zichtbaar door de inzet van enorm veel mensen die dag en nacht werken deze dieren 
te behouden. De neushoorn is echter een paraplu voor vele andere soorten. Het uitsterven van de 
neushoorn zal een kettingreactie veroorzaken in het uitsterven van andere soorten dieren en planten.
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Financiering is 'key'

4. Hoe we te werk gaan.

Werkingsprincipes
Helping Rhinos is trots op het toepassen van een innovatieve en vooruitstrevende benadering van 
natuurbehoud en zorgt voor een positieve verandering in het lot van de neushoorn.

In alles wat we doen, van internationale fondsenwerving tot activiteiten in het veld, zijn onze drie 
werkingsprincipes leidend: Samenwerken, Machtigen en Ondersteunen.

De zeven redders
Helping Rhinos heeft zeven belangrijke aandachtsgebieden geïdentificeerd, die de
‘De zeven redders’ genoemd worden. De eerste zes redders zijn gebieden die moeten worden aangepakt 
als we ons doel willen bereiken om neushoorns en ook andere bedreigde diersoorten in hun natuurlijke 
habitat te behouden. We concentreren ons op deze zes gebieden in samenwerking met de door ons 
gekozen veldprojecten, om ervoor te zorgen dat we de beperkte beschikbare middelen maximaliseren om 
betere resultaten te bereiken.
De zevende redder, financiering, is cruciaal voor het succes van alle andere ‘redders’ en vormt een 
belangrijk aandachtspunt voor Helping Rhinos Netherlands & Helping Rhinos (UK).



Oost Afrika's grootste zwarte 
neushoorn populatie

innovatieve anti-stroperij 
initiatieven

De enige toegewijde neushoornopvang in 
KwaZulu-Natal

5. Ons werk

Het beschermen van bestaand en 
creëren van nieuw neushoorn habitat

Internationale scholingsporgramma's Stimuleren van gemeenschappen



6. Organisatie gegevens

Photo: Sara Wilson

Naam: Stichting Helping Rhinos Netherlands. 
Postadres: De Eg 19, 6562 PC, Groesbeek. 
Land: Nederland.

Datum van oprichting: 29-10-2020
KVK nummer: 80748902
IBAN: NL84TRIO0320159248
ANBI status: in aanvraag. 
CBF keurmerk: in aanvraag. 

Contact: 
marloes@helpingrhinos.org
mark@helpingrhinos.org

6.1 Bestuursleden

Het bestuur is onbezoldig en ontvangt geen vergoeding voor geleverde diensten. 

Naam:  
mw. M. Hazelhoff   
hr. M.A.W.J. Vermeulen 

hr. S.M. Jones 
mw. L. Sanders 

Functie 
Voorzitter/secretaris 
Penningmeester

Bestuurslid
Bestuurslid

6.2 Werknemers

Stichting Helping Rhinos Netherlands heeft geen winstoogmerk. 90% van de ontvangen donaties komt 
aantoonbaar ten goede aan het doel. De Stichting heeft geen personen in dienst. Bestuursleden voeren hun 
functie uit op basis van vrijwilligheid en komen enkel in aanmerking voor een vergoeding die gemaakte 
kosten dekt ten behoeve van de stichting.  
De stichting zal enkel gebruik maken van vrijwilligers.

marloes
Cross-Out



7. Financiën

Momenteel (begin 2021) zijn er niet veel kosten. De bestuursleden werken allen op basis van 
vrijwilligheid. Lopende kosten zijn enkel kosten van de bank en de administratie. Deze kosten komen 
momenteel geheel voor eigen rekening en niet voor rekening van de stichting. Wanneer er een moment 
komt dat deze kosten gedekt kunnen worden door de stichting zullen wij dat uiteraard gaan doen. 
Hierbij staat natuurlijk voorop dat dit ten hoogste 10% van de totale donaties mag bezetten.
De lopende projecten worden gefinancierd door de Engelse stichting Helping Rhinos, de donaties die 
vanuit Nederland zullen komen, zullen dus als extra gelden en gelijk naar het behorende doel gaan.
Hierdoor zitten wij momenteel niet vast aan bepaalde 'targets' die gehaald moeten worden. In de 
toekomst zal dit kunnen veranderen wanneer zicht komt op de donaties die vanuit Nederland gedaan 
worden. Dan zal hierop ook een begroting voor het volgende jaar volgen. Daardoor kunnen meer 
projecten gedaan worden en hebben wij als stichting ook een buffer nodig. Momenteel is onze buffer de 
hoofdstichting Helping Rhinos (UK).

7.1 Beheer en besteding van vermogen. 

Momenteel heeft stichting Helping Rhinos Netherlands geen vermogen. Het doel van de stichting is ook 
niet om een vermogen op te bouwen. Donaties zullen rechtstreeks richting een bepaald project of doel gaan. 
De mogelijkheid bestaat echter wel dat wanneer er een groot project of onderdeel gefinancierd moet 
worden de donaties tijdelijk vastgehouden kunnen worden totdat het totaalbedrag gegarandeerd is.
Bijvoorbeeld: wanneer er voor de neushoorn weesjes 40 dekentjes nodig zijn om warm te blijven in de 
nacht, en deze dekens kosten bij elkaar 500 euro. Kan er gewacht worden tot die 500 euro gegarandeerd is 
voordat de donatie ook daadwerkelijk bij het doel terecht komt.

7.2 Het werven van gelden.

Voor het werven van gelden zijn wij afhankelijk van donateurs. In de toekomst zullen er ook gelden 
geworven kunnen worden door middel van activiteiten. Zoals hierboven aangegeven kunnen de gestelde 
doelen behaald worden door de Engelse Stichting Helping Rhinos en zal Helping Rhinos Netherlands 
hierbij gaan ondersteunen. Op de langere termijn zullen er mogelijk ook doelen komen die enkel door de 
Nederlandse stichting gefinancierd moeten worden.



OL PEJETA CONSERVANCY - Kenia

Grootste populatie zwarte neushoorns ter wereld.

Geen neushoorns verloren aan stroperij sinds 2018

Succesvolle gemeenschapsprojecten waaronder onderwijs, 
waterprojecten.

BLACK MAMBAS AND BUSHBABIES – Zuid-Afrika

63% stroperij reductie in de omgeving van opereren. 
Opsporingspercentage van invallen bijna 100%.

10 scholen hebben zich aangesloten bij het Bush Babies onderwijs 
programma. 
Meer dan 200 kinderen hebben het onderwijsprogramma in 
natuurkampen van Bush Babies doorlopen.

ZULULAND RHINO ORPHANAGE – Zuid-Afrika

AFRICAN RHINO CONSERVATION COLLABORATION – Zuid-Afrika
Het maximaliseren van hulpbronnen door samenwerking van 
neushoornpopulaties in de Oost-Kaap.
Eyes in the Sky-programma dat stropers visueel afschrikt.

Anti-stroperij hondenunit gehuisvest op ARCC HQ.

KARIEGA FOUNDATION – Zuid-Afrika

Onderwijsprogramma uitgerold naar acht scholen. 
 Verantwoordelijk voor het runnen van de anti-stroperij-eenheid op 
Kariega Game Reserve met de mogelijkheid van uitbreiding naar 
naburige reservaten.
Programma voor het welzijn van huisdieren in lokale 
gemeenschappen, waardoor er minder human-wildlife conflicten 
ontstaan. 
Thuisbasis van stroperij overlever Thandi, die in 2012 een 
stoperij aanval overleefde maar ernstig gewond raakte. Inmiddels 
heeft Thandi drie kalfjes groot gebracht en is zij een boegbeeld. 
Thandi heeft ons een enorme vechterslust en de wil om te leven 
getoond. 

8. Gesteunde doelen (korte samenvatting)

Onderzoek en uitvoering IVF programma noordelijke witte neushoorn. 

Drie neushoorns momenteel in de opvang en twee nijlpaarden. 

Succesvolle vrijlating en verwildering van zwarte neushoorn Storm.
Succesvolle vrijlating (begin november 2020) van Makhosi en 
Mpilo twee witte neushoorns.
Enige toegewijdde neushoornopvang in KwaZulu-Natal.



Neushoorn stroperij

Voor het eerst in zes jaar zag Zuid-Afrika (de thuisbasis van 80% van de Afrikaanse neushoorn) het 
aantal gestroopte neushoorns tot onder de 1000 dalen, met het officiële aantal verliezen 
gerapporteerd als 769 in het jaar 2018
Hoewel dit wat dalende aantal goed nieuws is en een bewijs van de toewijding van de vele 
individuen die zich inzetten voor het creëren van een veiligere omgeving voor neushoorns, moeten 
we rekening houden met een aantal andere factoren, waaronder de nationale populatie neushoorns 
in Zuid-Afrika.  Daardoor is het onmogelijk om te bepalen welk percentage van de populatie 
neushoorns gestroopt wordt . Maar ook de COVID-19 pandemie en het verlies van toerisme en 
daardoor inkomsten zorgt voor een grotere bedreiging van de neushoorn.

Witte neushoorn
Populatie: 20,000 

Status: Near Threatened

Zwarte neushoorn 
Populatie: 5,500

Status: Critically Endangered

Indische neushoorn
 Populatie: 3,300

Status: Vulnerable

Sumatraanse neushoorn 
Populatie: <100

Status: Critically Endangered

Javaanse neushoorn
Populatie: 67

Status: Critically Endangered

9. NEUSHOORN BEDREIGINGEN

Verlies van leefgebied

Door de aanhoudend groeiende mensenpopulatie en het leefgebied die deze groei met zich 
meebrengt, krimpt het leefgebied van de neushoorn en andere bedreigde diersoorten.

Vervuiling en opwarming van de aarde zorgen voor verandering in klimaat waarbij droogte een 
toenemend probleem is. Water is van levensbelang voor mens en dier. Gebrek hieraan is een 
bedreiging voor de neushoorn.

AFRIKAANSE NEUSHOORN

ASIATISCHE NEUSHOORN





10. Verhoudingen Nederland en Engeland

Nederland en Engeland hebben een ander rechtsysteem, hierdoor moest er een eigen sitchting 
via Nederlands rechtsysteem opgezet worden om onderdeel uit te kunnen maken van Helping 
Rhinos (UK). 
De stichting Helping Rhinos (NL), is daarom een onafhankelijke zelfstandige stichting.

Om verbonden te zijn met Helping Rhinos (UK), hebben wij er voor gekozen om CEO van 
Helping Rhinos (UK) Simon Jones plaatst te laten nemen als algemeen bestuurslid in de 
Nederlandse stichting. Ook is in de statuten opgenomen wanneer de stichting Helping Rhinos 
(NL) om welke reden dan ook besluit te stoppen, alle opgehaalde donaties aan Helping Rhinos 
(UK) toebehoren.
De platformen die voor het publiek gebruikt worden blijven voornamelijk in beheer van 
Helping Rhinos (UK), maar worden door ons ook gebruikt en aangepast voor de Nederlandse 
gebruiker. Zo zal de website www.helpingrhinos.org geheel vertaald worden naar het 
Nederlands, met goed werkende Nederlandse webshop en goed werkende Nederlandse 
betaalmethode voor donaties. 
De domeinen www.helpingrhinos.eu en www.helpingrhinos.nl zijn ook in ons bezit en zullen 
toegevoegd worden aan de host waardoor via die domeinen ook naar de hoofdwebsite gegaan 
wordt. 
Het gebruik en de aanpassingen van de publieksplatformen zitten geen kosten aan verbonden, 
daar wij bij gaan dragen aan het ophalen van donaties, en zullen zorgen voor meer 
naamsbekendheid van de gehele stichting Helping Rhinos (UK & NL).
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