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Stichting JAAN Nederland is het steunpunt van het Jakarta Animal Aid Network (JAAN) in Indonesië. JAAN is
begaan met dierenleed, zowel van huisdieren als van wilde dieren. Wij voeren campagne, redden en rehabiliteren.
Over het afgelopen jaar valt het volgende te melden:
CAMPAGNE “GO PALM OILF FREE”
Wij konden niet langer werkeloos toezien hoe in de zomer van 2015 wederom grote bosoppervlakken van
Kalimantan, Sumatra en dit jaar zelfs ook Java en IrianJaya door brand werden verwoest en een milieuramp van
ongekende omvang alsmaar voortgaat. Omdat de illegale aanleg van palmolieplantages de voornaamste
achterliggende oorzaak is, hebben wij de campagne “Go Palm Oil Free” opgezet, teneinde de palmolie
verwerkende voedselproducenten ertoe te bewegen andere plantaardige oliën te gaan gebruiken. Deze campagne
heeft twee activiteiten:
Het project “Save Dennis” dat zich richt op jongeren en voorlichting geeft over deze natuurramp en de gevolgen
ervan voor de dierenpopulaties. De bekende TV persoonlijkheid Dennis Weening was bereid om als ambassadeur
van JAAN het boegbeeld te zijn van deze campagne. Ontwerpers Mark & Maika van One Edge Studio in Den
Haag hebben gratis een logo gemaakt waarmee Tshirts zijn bedrukt, waarvan de verkoop extra inkomsten voor
JAAN opleveren. Save Dennis is vernoemd naar de baby orangoetan Dennis die door JAAN werd gered van een
illegale dierenhandelaar begin 2015

 Het ontwerpen en registreren van het keurmerk “Palm Oil Free” dat zal worden toegekend aan bedrijven in de
voedselindustrie die het gebruik van palmolie afzweren en overstappen op andere, minder schadelijke plantaardige
oliën. Als eerste concrete activiteit werd een enquête opgesteld en verzonden aan dit soort bedrijven, om
informatie te verzamelen over hun behoefte aan palmolie en over de mogelijkheid om hiervoor alternatieven te
gebruiken. Ook is een aanvang gemaakt met het gericht aanschrijven van en voeren van gesprekken met bedrijven,
om deze te stimuleren over te stappen. Het is nog te vroeg om hiervan resultaten te kunnen melden, maar wij zijn
ervan overtuigd dat wij onze stem moeten laten horen, ook al is het een probleem dat qua aard en omvang haast
niet te bevatten is. Maar het is voor ons onverdraaglijk dat enorme aantallen orangoetans en gibbons hun habitat
verliezen en worden gedood. Zo laadt onze generatie de schande op zich deze soorten tot uitsterven te brengen.
De campagne “Go Palm Oil Free” wordt zowel in Indonesië als in Nederland uitgevoerd. Daarmee wijken wij voor
de Stichting JAAN Nederland af van de onze statutair vastgelegde taken, die zich immers beperken tot
fondsenwerving. In hoeverre wij dit onze statuten moeten aanpassen is onderwerp van aandacht in het bestuur.
Dit campagnewerk pleegt geen aanslag op het geld dat wij voor het werk in Indonesië inzamelen, want in
Nederland wordt alles op vrijwillige basis uitgevoerd en worden door de vrijwilligers geen kosten in rekening
gebracht.
INDONESIE
 Dansaapjes.
Nog steeds vraagt de verzorging van de exTopeng Monyet veel zorg en aandacht. U kent de voorgeschiedenis:
nadat het gemeentebestuur van Jakarta in oktober 2013 had besloten om de dansaapjes in de straten van Jakarta te
verbieden, werden stapsgewijs 108 dansaapjes in beslag genomen en aan de zorg van JAAN toevertrouwd. De
baasjes van deze dieren verloren hun broodwinning, maar kregen van het gemeentebestuur wel een redelijke
schadeloosstelling. In allerijl moesten kooien worden gebouwd voor de quarantaine, medische behandeling en
socialisering. In het contract met Stichting Aap was vastgelegd dat hun steun niet van onbeperkte duur zou zijn en

daardoor kwam aan de maandelijkse financiële ondersteuning een eind en moesten wij teruggevallen op JAAN’s
eigen middelen. Voor de vrijlating van twee groepen ex dansaapjes eind december 2015 heeft Stichting AAP nog
wel alle kosten betaald.
Nadat in overleg met het Ministerie van Bosbouw enige geschikte bosgebieden in WestJava waren
geïdentificeerd, kon een jaar later, eind september 2014, de eerste groep van 8 in de natuur van Ujung Kulung
worden vrijgelaten. Een vreugdevol en emotioneel moment!! Deze dieren werden in hun nieuwe natuurlijke habitat
gedurende enkele weken geobserveerd om te zien of zij zich goed aanpasten en in eigen levensonderhoud konden
voorzien. En dat lukte prima. Vanaf dag 1 waren zij in hun element! In januari 2015 hadden wij de zorg over de
resterende 91 aapjes, verdeeld over 5 groepen. Twee groepen, in totaal 62 individuen, werden dit jaar in Ujung
Kulung vrijgelaten, de laatste tijdens de afgelopen Kerstdagen. Per eind 2015 verzorgen wij 26 voormalige
dansapen. Het ziet ernaar uit dat dit aantal in 2016 zal stijgen, omdat de Gouverneur van WestJava (waarin grote
steden als Bandung en Bogor liggen), ernstig overweegt om ook in zijn provincie het verschijnsel dansaapjes te
verbieden.
Het rehabilitatietraject is kostbaar en omvat huisvesting (kooien); quarantaine en medische zorg; voeding en
zorgvuldige observatie van individuele voortgang en groepsdynamiek. Om te zien hoe deze zorg verloopt zie:
https://www.youtube.com/watch?v=lAVrT_NrgFs&feature=youtu.be
Ook op Facebook JAAN Indonesia vindt u hierover nog meer informatie.

 Beschermde diersoorten.
In nauwe samenwerking met de National Police Department en met zusterorganisatie WCS (Wildlife Conservation
Society) zijn wij ook in 2015 weer heel actief geweest in het bestrijden van illegale dierenhandel. De criminelen
die hiermee grof geld verdienen, handelen dikwijls ook in beschermde diersoorten. Dit jaar waren wij intens
betrokken bij 9 inbeslagnames waarbij 16 handelaren werden gearresteerd, bijna 50 dieren van 14 verschillende
soorten (waaronder [primaten en beren) werden meegenomen en ook lichaamsdelen (m.n. 140 kg. gedroogd
schildpadvlees; 80 kg. schilden) werden geconfisqueerd. Omdat deze misdadigers deel uitmaken van een
internationaal netwerk, waarin Nederlanders een prominente rol spelen, werd via de verantwoordelijke
Hoofdofficier van Justitie in Den Haag contact gelegd met het Parket Milieufraude en heeft Femke den Haas
tijdens haar werkbezoek aan Nederland, daarmee tweemaal overleg gevoerd.
 Brahmaanse wouw, roofvogels.
De opvang en verzorging van deze kleine visarenden is een uniek project, dat 8 jaar geleden door JAAN werd
opgezet op het eiland Kotok, in de baai van Jakarta. Hun aantal was sterk teruggelopen omdat ze als mascotte door
Indonesische huishoudens worden opgekocht. In totaal werden 105 van deze beschermde vogels opgevangen en
heropgevoed, nadat zij in beslag waren genomen of door hun eigenaars waren verstoten. Hiervan werden er 69
vrijgelaten en de meeste daarvan hebben het normale leven weer opgepakt, inclusief paarvorming en nestelen.
Van de resterende 36 vogels zal ongeveer de helft nooit naar de vrije natuur kunnen terugkeren, omdat zij door hun
eigenaren blijvend verminkt werden.
De coördinator van dit project, Dedi Dores, draagt zorg voor het onderhoud van de kooien en het terrein, voor de
vangst van de vissen waarmee de vogels gevoerd worden en het verzorgen van de vogels. Ook houdt hij zich bezig
met het monitoren en beschermen van de nesten van zeeschildpadden, die op het eiland hun eieren hebben gelegd
en beschermen van het rif. Dedi werd eind 2014 door een pijlstaartrog gestoken, waarna hij geopereerd moest
worden en pas na 6 maanden medische behandeling weer op Kotok terug kon keren. Gelukkig hebben de andere
team leden op het eiland het programma en de verzorging goed doorgezet.
 Overige projekten Pulau Seribu. (Duizend eilanden archipel)
Enige stranden van Kotok zijn reservaat voor de hawkbill turtle (karetschildpad) en JAAN ziet erop toe dat deze
dieren zich daar ongestoord kunnen voortplanten, onder meer door de eieren te beschermen tegen roofdieren en
door mensen op afstand te houden.
Op kleine schaal, maar wel met hoopgevend resultaat, proberen wij het koraalrif rondom Kotok te beschermen en
te herstellen. Voorts heeft JAAN op de dichtbevolkte eilanden Pulau Panggang en Pulau Pramuka een project
opgericht voor de recycling van afvalplastic. Dit project wordt door vrouwen uitgevoerd en staat op eigen benen.

De vissers in deze regio hebben wij voorgelicht over het belang van het beschermen van de zeezoogdieren, zoals
dolfijnen.
Onze projecten in de Pulau Seribu Archipel worden regelmatig bezocht door schoolklassen, die voorlichting
krijgen over het belang van natuurbeheer en –bescherming en kunnen zien hoe de vogels die “in opleiding zijn’,
worden verzorgd.
 Zeezoogdieren.
Het attractiepark Taman Indonesia exploiteert nog steeds een rondreizend circus met dolfijnen. Het enige ter
wereld. Ook in het Melka Hotel op Bali en in het Bidadari Resort worden dolfijnen afschuwelijk behandeld. Het is
verheugend om vast te stellen dat het Indonesische publiek en lokale NGO’s zich nu tegen dit misbruik van
dolfijnen keren. Ondanks talloze malen te zijn bedreigd runt JAAN nog steeds een campagne tegen het
rondreizende circus met dolfijnen. We leggen ons vooral toe op voorlichting over deze misbruiken. Voor beelden
over dit onderwerp zie https://t.co/4nSGh8hPf
 Paarden Gili Islands.

●
Net zoals JAAN enige jaren geleden aandacht besteedde aan de conditie van de paarden, die in Jakarta
toeristenkoetsjes trekken, is ook op de Gili Eilanden, bij Lombok, voor trekpaarden een veterinair project gaande.
Gili Eco Trust en JAAN blijven de koetsiers voorlopig nog begeleiden met tweejaarlijkse klinieken.

 Huisdieren
I
n 2015 heeft JAAN bijna 100 honden gered, de meeste uit erbarmelijke omstandigheden
. Wekelijks ontfermen we
ons wel over 1 of 2 ernstig verwaarloosde, verhongerde, verwonde en in 1 geval zelfs door maden aangevreten
dieren. Na een wasbeurt, medische behandeling en vaccinatie zoeken wij een blijvend onderdak bij een goed
baasje. Om steun voor dit werk te vinden organiseert JAAN jaarlijks de “Paw day”, waarop hondeneigenaren met
hun dieren worden uitgenodigd. Ook veel honden die ooit bij JAAN werden opgelapt zien wij dan weer terug,
samen met hun nieuwe eigenaren. “Paw day” is voor ons ook een belangrijk evenement om fondsen te werven.
In oktober werd JAAN uitgenodigd door Gouverneur Ahok Purnama van Greater Jakarta voor een bespreking over
zwerfdieren, sterilisatieprogramma’s en voorlichting op scholen en in volkswijken. Het is een goede zaak dat de
stedelijke overheid zoveel belang hecht aan ons werk, maar het zou nog mooier zijn als wij daarvoor wat subsidie
zouden ontvangen…. Momenteel werkt JAAN samen met het het gouvernement van Greater Jakarta aan de opzet
van een massaal educatie programma, dus het ziet er positief uit!
JAAN gaat voort met regelmatige sterilisatiecampagnes om in de volkswijken het aantal zwerfkatten te beperken.
Vrijwillige dierenartsen vanuit Nederland, via de Stichting Dierennood, komen JAAN hierbij tweejaarlijks helpen
 Dogs are not food.
Een andere smerige handel, zij het ook dat het daarbij niet om beschermde diersoorten gaat, is die in hondenvlees.
JAAN heeft een rapport hierover geschreven en aangeboden aan enige overheidsdiensten, in de hoop dat deze een
eind zullen maken aan deze wrede praktijken en ermee samenhangende gezondheidsrisico’s. In mei 2015
organiseerde JAAN een nationale bijeenkomst over dit onderwerp, in samenwerking met Animal Friends Jogja.

Hieraan namen ook overheidsdiensten deel vanuit heel Indonesië. Via Facebook kunt u informatie krijgen over
onze campagne “Dogs are not food”.

 Publiciteit.
Artikel in Piep over orang utan http://www.piepvandaag.nl/femkehaasinbeslagnameorangoetan/
PiepVandaag.nl is de internet community van mensen die opkomen voor Dier, Natuur en Milieu.
Zie voor de talrijke perspublicaties in Indonesië de bijlage bij dit jaarverslag, hieronder.
 Personeel, organisatie, middelen.
De drie oprichtsters van JAAN, Karin Franken, Natalie Stewart en Femke den Haas hebben maandelijks overleg
over de voortgang en richting van het programma. Daarnaast worden regelmatig stafvergaderingen georganiseerd.
Op dit moment heeft JAAN 2 dierenartsen en 15 dierenverzorgers in dienst. Daarnaast helpen op oproepbasis 20
vrijwilligers actief mee aan ons werk.
Fundraising in Indonesië leverde in 2015 meer dan US$ 100.000 op. Daarnaast ontvangen wij gerichte financiële
steun van Earth Island Institute (VS) voor het dolfijnenprogramma en geven vele Indonesiërs steun in natura, bijv.
terrein op het eiland Kotok en terrein voor bejaarde paarden in WestJava of gratis drukwerk.
NEDERLAND.
De Stichting JAAN Nederland dient als steunpunt voor het werk in Indonesië. JAANNederland richtte zich in het
verleden uitsluitend op fondsenwerving, maar daarin is verandering gekomen sinds in Indonesië door JAAN de
campagne “Go Palm Oil Free” werd gestart. Daarvoor moet ook in Nederland veel werk worden gedaan.
Al het ingezamelde geld wordt naar JAAN in Jakarta overgemaakt en gebruikt voor de activiteiten die boven zijn
beschreven. Bestuursleden, secretariaat en vrijwilligers worden niet betaald voor hun werk. Op de website vindt u
de financiële verantwoording over het verslagjaar en gegevens over de samenstelling van het bestuur en andere
ANBIgerelateerde onderwerpen.
Donaties.
Allereerst moet Stichting Aap worden genoemd vanwege de financiële steun die zij hebben willen geven aan de
verzorging en resocialisatie van de eerste groep dansaapjes. Dit jaar ontvingen wij daarvoor van Stichting Aap in
totaal € 4365,86. Deze vorm van financiële steun is nu formeel afgerond, maar wij rekenen erop in de toekomst,
als dat nodig is, weer bij Stichting Aap te mogen aankloppen.
De Stichting World Wide Animal Rescue steunde ons met € 2200,; Stichting Dierennood met € 1025, en de
Stichting Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking met € 3150,
Grote bedragen werden ontvangen van M. van de Pal (opbrengst decemberbenefiet); Crossphase BV;
BOSLuxembourg ASBL; Norisc IT Solutions; Castellano Garrido (garage benefit); Aart en Frieda van der Toorn;
Sander Franken; A. Duijndam; F. van den Bos (verjaarsbenefiet); S. Balfoort (Yoga voor JAAN) en LUSH B.V.
(charity pot).
Het gaat te ver om alle goede donateurs te noemen, die hun verjaardagscadeau aan JAAN bestemden en de vele
personen die maandelijks of incidenteel onze bankrekening wisten te vinden, maar mevr. en dhr. Berghuis
verdienen zeker een eervolle vermelding vanwege hun jarenlange en substantiële steun.
Een nieuw verschijnsel is de toenemende stroom donaties die via Paypal binnenkomt. Dit jaar liep dit op tot bijna
€ 11.000,. Doorgaans betreft het hier donateurs uit het buitenland die via de website geïnformeerd werden over
het werk van JAAN.
Wij bedanken al deze goede gevers, zonder wiens hulp het werk in Indonesië maar op heel beperkte schaal
mogelijk zou zijn, want de inkomsten in Indonesië zijn nog niet toereikend om alles wat aangepakt zou moeten
worden, te kunnen bekostigen.
Tot slot bedankt het bestuur van de Stichting JAAN Nederland al die actieve mensen die zich op vrijwillige en
kosteloze basis inzetten voor de vele taken die hier in Nederland uitgevoerd moeten worden, met name voor de
financiële administratie en voor de campagne “Go Palm Oil Free” en de actie “Save Dennis” die daarvan deel
uitmaakt. De bekende TVpresentator Dennis Weening verdient dank voor zijn bereidheid om hierbij als
ambassadeur voor JAAN op te treden.

Bestuur.
Het Algemeen Bestuur, samen met de kern van de vrijwilligersgroep, vergaderde op 18 april en op 9 november
2015. Het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2014 werden goedgekeurd. Verder werden afspraken
gemaakt over de opzet van de campagne “Go Palm Oil Free”. De werkgroep die deze campagne coördineert had
zeer regelmatig overleg. Het Dagelijks Bestuur kwam 5x bijeen voor het regelen van de lopende zaken.
FINANCIELE VERANTWOORDING 2015
Balans
.
Activa
ING saldo lopende rekening per 31/12/15
ING saldo spaarrekening per 31/12/15
Saldo kas per 31/12/15
Resultaat over 2015 (negatief)*

€

Passiva

€

2774,74 Saldo lopende rekening per 01/01/15 7134,81
169,29 Saldo spaarrekening per 01/01/15
165,90
00,00
4356,68


7300,71
7300,71

Winst en verliesrekening
Inkomsten
Donaties bank
Donaties kas
Van Stichting Aap
Save Dennis opbrengst
Saldo (negatief) *

Uitgaven
29.325,48
2.272,58
4.365,86
1.197,45
4.356,68

Overgemaakt naar JAAN/Jakarta
28.796,48
Kas, kantoorkosten, ticket Femke
2.272,58
Opvangdansaapjes (Stichting Aap)
4.365,86
Medische kosten**
3.127,39
Veterinaire medicijnen incl.verzending 1.973,72
Bankkosten (minus ontvangen rente)
229,13
Kosten Save Dennis (Tshirts e.d.)
752,89


41.518,05


41.518,05

* Dat het resultaat negatief uitvalt komt omdat er in 2015 meer werd uitgegeven dan er werd ontvangen. De
reserve is daardoor ingekrompen, maar nog ruim positief.
** De medische kosten omvatten: premie ziektekosten basisverzekering plus kosten tandartsbehandeling minus
gehonoreerde declaraties.
BIJLAGEN.
perspublicaties in Indonesië.
INBESLAGNAME GARUT :
1. http://news.detik.com/berita/2839110/polisitangkappenjualsatwalangkarangkongdankucinghutan
diamankan
2. http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/02/perdagangansatwalangkalewatfacebookterungkap14
jenissatwadisita
3. http://sains.kompas.com/read/2015/02/21/15513551/Praktik.Tersembunyi.Perdagangan.Satwa.Langka.vi
a.Facebook.di.Garut.Terungkap
4. http://news.detik.com/berita/2839285/bayiorangutaninidibanderolrp50jutaolehpedagangsatwadi
facebook
5. http://news.detik.com/jawabarat/2842076/disekapuntukdijualbayiorangutaninistres
6. http://www.mongabay.co.id/2015/02/23/mengagetkanaparatsita14jenissatwadilindungidaripengge
rebeganpedagangini/
7. http://garutnews.com/inilahsatwaliardisitaaparatpenegakhukum.html
8. http://home.bbksdajabar.com/berita2/244konferensipers.html
9. http://bogor.antaranews.com/berita/11480/mabespolriburusindikatperdagangansatwadilindungi
10. http://www.sepertiini.com/read/2015/02/13756/selamatdaripenjualanonline18satwalangkadiamank
andippscsukabumi.html

11. http://jabar.tribunnews.com/2015/02/21/puluhanhewanlangkatermasukkucinghutandipeliharadibel
akangrumah

INBESLAGNAME BOGOR :
1. http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/07/20101221/Polisi.Tangkap.Penyelundup.Hew
an.Jaringan.Internasional.di.Bogor
2. http://jabar.pojoksatu.id/bogor/2015/07/13/sindikatinternasionalpenjualansatwalangkadig
rebegdibogor/
3. http://news.okezone.com/read/2015/07/07/338/1177957/sindikatpenjualansatwalangkapapu
aberhasildiungkap
4. http://pojoksatu.id/tv/2015/07/sindikatinternasionalpenjualansatwalangkadigrebegdibog
or/
5. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/08/nr5vdsmahasiswaipbterlibatp
erdagangansatwadilindungi
6. http://www.elpasfm.com/hotnews/bogornews/sindikatpenjualansatwalangkaditangkap.ht
ml
7. http://kabarkalbar.com/penyelunduphewanjaringaninternasionaldibekukpolisidibogor/
8. http://citizendaily.net/sindikatpenjualsatwalangkaberhasilterungkap/
9. http://news.detik.com/berita/2961876/polisibongkarpenjualanularpitoneksotislangkadib
ogor
10. http://hariansib.co/view/Kriminal/66668/PolisiBongkarPenjualanUlarPitonEksotisLangk
adiBogor.html#.VdStd33GNdg

INBESLAGNAME MEDAN :
1. http://www.beritasatu.com/kesra/269816menterilhkmusnahkan5tontrenggilingdimedan.html
2. http://news.detik.com/berita/1979354/puluhantrenggilingdiamankandimedan
3. http://medan.tribunnews.com/2015/04/24/mabespolrigerebekpengelolaantrenggilingdimabar
4. http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/23/n60j2vpolisiamankanpuluhantrenggiling
5. http://news.liputan6.com/read/2272388/terdakwakasus5tontrenggilingdimedandiadili
6. http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42625%3Agerebek
pengolahantrenggiling&catid=39%3Atopstories&Itemid=79

INBESLAGNAME OFFSETAN BANDUNG
1. http://www.mongabay.co.id/2015/07/31/gerebektokobarangantikdibandungtemukanpuluhansouve
nirsatwadilindungi/
2. http://id.news.qa1p.global.media.yahoo.com/gerebektokobarangantikdi154421371.html
3. http://news.detik.com/jawabarat/2980139/bksdasita69opsetansatwaliardilindungidaritokobarang
antikdibandung
4. http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2015/08/01/souvenirhewanlangkadijualbeba/
5. http://news.detik.com/beritajawabarat/2980309/jualbelisatwaliaropsetankukumacanrp300ribud
anpenyurp3juta/komentar
6. http://poskotanews.com/2015/07/31/jualpotongansatwalangkatokosouvenirdigerebek/
7. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/31/058688109/bksdasitapuluhansatwaliaryangtelahdia
wetkan
8. http://infobandung.co.id/waduhpuluhansatwalangkadijadikanpajanganrumah/
9. http://analisadaily.com/index.php/headline/news/sitabagiantubuhhewanlangka/156558/2015/08/01
10. http://www.antaranews.com/foto/87409/sitabagiantubuhhewanlangka
INBESLAGNAME BOJONG
1. http://poskotanews.com/2015/10/07/hewanlangkadidugadijuallewatonline/
2. http://kriminalitas.com/bisnissatwalangkasecaraonlinepasangansuamiistridiciduk/
3. http://kriminalitas.com/bisnissatwalangkasecaraonlinepasangansuamiistridiciduk/
4. http://www.mongabay.co.id/2015/10/08/gerebekpenjualsatwadibogorinilahsitaantimgabungan/

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

http://www.jpnn.com/read/2015/10/08/331551/BareskrimMabesPolriGerebekRumahPedagangHew
anLangka
http://www.balikpapanpos.co.id/berita/detail/174522polisigerebektempatpenampungansatwalangka.
html
http://www.beritasatu.com/kesra/312734bareskrimmabespolrigerebekrumahpenadahhewanlangka
dibogor.html
http://id.news.qa2p.global.media.yahoo.com/gerebekpenjualsatwadibogor,002756290.html
http://ntmcpolri.info/bareskrimtangkappenjualhewanlangka/
http://news.okezone.com/read/2015/10/08/338/1228411/bareskrimtangkappenjualsatwalangkadibog
or
http://www.cnnindonesia.com/nasional/201510081411551283723/bareskrimtangkappenjualelangla
ngkadibogor/
http://belitung.tribunnews.com/2015/10/08/bareskrimtelusuripembelisatwalangkadibogor
http://nasional.rimanews.com/peristiwa/read/20151008/238636/JualSatwaLangkaPasutridiBogorDit
angkap
( FOTO COP :D )
http://www.skanaa.com/id/news/detail/bareskrimtangkappenjualsatwalangkadibogor2/okezone
http://lacak.id/ringkuspenjualsatwalangkadibojonggedepolisikitaburujaringannya/
https://totoharyanto.com/pasutriinitelahduatahunjualbelisatwalangka/
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