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Norger Courant

Stinet Luth en Trienie van der Velde maken surrogaatmoeders voor weesaapjes in Costa Rica

Hulp voor weesaapjes
van Norger poppendokter
Tijdens de voorbereidingen van haar reis naar Costa Rica kwam de Norger
poppendokter Stinet Luth in contact met een vogel- en dierenopvang. Resultaat is dat ze in de weken voorafgaand aan de reis tien apen gaat maken die
voor kleine weesaapjes de moederrol kunnen gaan vervullen. Op 22 maart
staat het vertrek gepland. Voor die tijd moet er nog heel wat werk worden verricht, waarbij Stinet veel hulp krijgt van Trienie van de Laan uit Roden.
Tijden het kijken naar haar favoriete natuurseries op televisie ontdekte Stinet dat in
Costa Rica toekan Grecia na een zware mishandeling een snavel- prothese had gekregen. Dat wilde ze wel eens met eigen ogen bekijken en dat leidde tot het contact met
de vogel- en kleine dierenopvang; Animal Rescate Zooave in Alajueala. “Daar ga ik
een week als vrijwilliger aan de slag. Zij ontdekten dat ik poppen, beren en knuﬀels
repareer en al snel kwam de vraag of ik speciale knuﬀels/surrogaatmama's kon ontwerpen voor de kleine weesjes van twee soorten luiaards (twee- en drievingerachtigen), brulapen en kapucijnaapjes. “Nou ik ben meteen aan de slag gegaan. Omdat
het een hele klus is, heb ik Trienie gevraagd me daarbij te helpen.”
Zo gelijkend mogelijk
“Het speciale is dat we de vulling erin
en uit kunnen halen, dan kunnen
steeds opgewarmde zakjes met rijst in
de surrogaat-moederaap worden geplaatst, zodat de jonge weesaapjes lekker warm kunnen liggen. Nu wordt
gebruik gemaakt van beren en andere
knuﬀels. Wat wij hier maken proberen
we ook zo gelijkend mogelijk te maken.
Dat heb ik op basis van foto’s gedaan.”,
vertelt Stinet Luth, die veel bijval krijgt
voor haar actie. Ook in Costa Rica kunnen de vrijwilligers haas t niet wachten op haar komst, zo blij zijn ze met de nieuwe
surrogaatmama’s. Via de moderne sociale media wordt men op de hoogtse gehouden
van de vorderingen van Stinet, die straks moet proberen om alle tien apen in koﬀers
te houden. “Tja, dan neem je contact op met de KLM en hoop je dat ze je willen helpen, maar helaas dat feest ging niet door.”
“De apen hebben dus speciale ritssluitingen om er de in de magnetron voorverwarmde zakjes met rijst in te kunnen doen. Het lijkt misschien allemaal eenvoudig
als je zo’n aap als knuﬀel ziet, maar er komen veel technieken bij om de hoek kijken
en je wilt dat het materiaal van goede kwaliteit is en lang meegaat natuurlijk”, vertelt
Stinet. “Het zijn allemaal eigen ontwerpen op basis van foto’s.” De apen hebben allemaal lussen bij de armen en de poten zodat ze kunnen hangen met het weesaapje op
de buik. Een natuurlijke houding.
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Echt een mooi doel
Trienie van der Laan hoefde niet lang na te denken om ‘ja’ te zeggen toen ze gevraagd
werd om mee te helpen. “Ik ben altijd bezig met het maken van handwerkdingen en
dit is echt voor een mooi doel. Ik maakte altijd veel sjaals in het kader van de anonieme sjaal, maar na honderd sjaals en relatief weinig reactief heb je dat ook wel een
keer gehad. Dit is een mooie en duidelijk doel.” Stinet is benieuwd naar de reacties
van de mensen in Costa Rica, als bespeurt ze nu al heel veel enthousiasme. Naast het
bezoek aan de vogel- en dierenopvang, zal ze ook nog andere delen van Costa Rica
bezoeken tijdens haar vakantie. “Die natuur… zo mooi!”

Feestelijke Opening
Locatie Norg, Welzijn in Noordenveld (WiN)

