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US CONSULATE GENERAL IN SURABAYA AND AMBASSADOR TO INDONESIA
PRAISE WILDLIFE RESCUE EFFORT IN NORTH SULAWESI
MANADO – U.S. Ambassador to Indonesia Robert O. Blake, Jr. praised the wildlife rehabilitation and
conservation efforts of the Masarang Foundation and the Tasikoki Wildlife Rescue Center in North
Sulawesi, when visiting the center on Friday, January 9, 2015. Accompanied by U.S. Consul General in
Surabaya, Joaquin F. Monserrate, Ambassador Blake saw firsthand the many Indonesian species that
have been saved from wildlife trafficking by Indonesian authorities and turned over to Tasikoki for
rehabilitation. The Masarang Foundation, which founded the Tasikoki Wildlife Rescue Center in
Sulawesi, received a $25,000 grant from the U.S. government in 2014, and cooperates closely with the
Ministry of Environment and Forestry’s Nature Conservation Agency (BKSDA) office in North Sulawesi,
the Minahasa regency, and the Indonesian National Police.
Ambassador Blake said that tackling illegal wildlife trafficking is a shared priority of the Indonesian and
United States governments, and that “working together with civil society is the key to protecting wildlife
and combating wildlife crime.” Tasikoki, established by Dr. Willie Smits in 2004, is a good example of a
civil society organization that successfully advocates against wildlife trafficking.
The United States is proud to support the Masarang Foundation’s Sustainable Development and Wildlife
Conservation Program in North Sulawesi. The project continues the Masarang Foundation’s work to
support rural communities along the coastline of the Minahasa regency, which is a primary nesting site
for several species of endangered sea turtles, including critically endangered hawksbills, critically
endangered leatherbacks and endangered sea turtles. The program’s goals include
1. Empowering local communities with sustainable options for food and energy security
2. Mitigating the illegal trade in endangered sea turtles and their eggs
3. Reducing the environmental impact of poor waste management by working with the
communities and local governments on effective solutions
The Indonesian and United States governments pledged to cooperate and protect Indonesia’s
endangered species, and in February 2014 the two countries signed a bilateral Memorandum of
Understanding (MOU) on conservation of endangered species and combating wildlife trafficking, which
will provide a platform for expanded collaboration in environmental law enforcement and habitat
conservation.
On February 11, 2014, President Obama released the U.S. National Strategy for Combating Wildlife
Trafficking, which represents the efforts of over 17 U.S. Government agencies and sets three strategic
priorities: strengthening enforcement, reducing demand, and building international cooperation.
Ambassador Blake visited Manado, North Sulawesi January 8‐9, 2015, and met with officials from the
North Sulawesi and Manado administrations. The visit also promoted joint U.S.‐Indonesia business
cooperation, and highlighted study in the United States.
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NEDERLANDSE VERTALING VAN PERSBERICHT 9 januari 2015
Amerikaanse consulaat‐generaal in Surabaya en ambassadeur in Indonesië
eert beschermingsinitiatief op Noord‐Sulawesi
MANADO ‐ De amerikaanse ambassadeur in Indonesië Robert O. Blake, Jr prees het Wildlife
Rehabilitation en de beschermingsinspanningen van de Masarang Stichting en het Tasikoki Wildlife
Rescue Center op Noord‐Sulawesi, bij een bezoek aan het centrum op vrijdag 9 januari 2015. Begeleid
door de Amerikaanse Consul generaal in Surabaya, Joaquin F. Monserrate, zag Ambassadeur Blake met
eigen ogen de vele Indonesische dieren soorten die door de Indonesische autoriteiten zijn gered van de
illegale handel en zijn overgedragen aan Tasikoki voor revalidatie. De Masarang Stichting, die het
Tasikoki Wildlife Rescue Center in Sulawesi heeft opgericht, kreeg in 2014 25.000$ subsidie van de
Amerikaanse overheid, en werkt nauw samen met het ministerie van Milieu en het Bosbouw
Natuurbehoud Agentschap (BKSDA) 's in Noord‐Sulawesi, de Minahasa deelregering, en de Indonesische
Nationale Politie.
Ambassadeur Blake zei dat de aanpak van de illegale handel in wilde dieren een gedeelde prioriteit is
van de Indonesische overheid en de Verenigde Staten, en dat "samenwerken met het maatschappelijk
middenveld de sleutel is tot het beschermen van dieren in het wild en het bestrijden van de criminele
handel." Tasikoki, opgericht door Dr. Willie Smits in 2004 , is een goed voorbeeld van een
maatschappelijke organisatie die zich met succes inzet tegen de illegale dierenhandel.
De Verenigde Staten is er trots op om het Duurzame Dierenbeschermingsprogramma op Noord‐
Sulawesi van de Masarang Stichting te ondersteunen. Het project zet het werk voort van de Stichting
Masarang om rurale gemeenschappen langs de kustlijn van de Minahasa te ondersteunen, dat een
primaire broedplaats is voor verschillende soorten van bedreigde zeeschildpadden, met inbegrip van
met de met uitsterven bedreigde karetschildpadden, de ernstig bedreigde lederschildpadden en de
bedreigde zeeschildpadden. Doelstellingen van het programma zijn onder andere:
1. "Empowering" lokale gemeenschappen met duurzame opties voor voedsel‐ en
energiezekerheid
2. Het verminderen van de illegale handel in bedreigde zeeschildpadden en hun eieren
3. Het verminderen van de milieu‐impact van slecht afvalbeheer door samen met lokale
gemeenschappen en lokale overheden te zoeken naar effectieve oplossingen.
De Indonesische overheid en de Verenigde Staten hebben afgesproken om samen te werken aan het
beschermen van de bedreigde diersoorten van Indonesië, en zij hebben februari 2014 een bilateraal
Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend omtrent het behoud van bedreigde soorten en de
bestrijding van de handel in bedreigde diersoorten, dat een platform zal bieden voor een uitgebreidere
samenwerking bij het handhaven van milieuwetten en het beschermen van habitats.
Op 11 februari 2014 heeft president Obama de Amerikaanse nationale strategie voor de bestrijding van
de handel in bedreigde diersoorten uitgevaardigd, die de inspanningen van meer dan 17 Amerikaanse
overheidsinstellingen combineerten als drie strategische prioriteiten heeft: het versterken van de
handhaving, het verminderen van de vraag, en het bouwen aan internationale samenwerking.
Ambassadeur Blake bezocht Manado, Noord Sulawesi op 8 en 9 januari 2015, en sprak met ambtenaren

van Noord Sulawesi en Manado. Het bezoek bevorderde ook samenwerking tussen bedrijven van de VS
en Indonesië, en de mogelijkheden tot studie in de Verenigde Staten.
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