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H E L D E N

Op 17 januari 2014 heeft de Biotechnische Vereniging, wij dus, twee ratten geadopteerd.
Geen gewone ratten, maar echte helden, tenminste daarvoor worden ze opgeleid. Het zijn
de APOPO-ratten Bee en Vee. Twee Afrikaanse hamsterratten die, als ze groot zijn en hun
opleiding hebben afgerond, werkzaam zullen zijn voor APOPO. Of ze mijnen of TBC zullen
gaan opsporen, is nog niet bekend maar dat het helden zullen worden die mensenlevens
gaan redden, daar zijn we zeker van.
Dit  alles  gebeurde  naar  aanleiding  van  de  presentatie  van  Bart  Weetjens  op  de  Biotechnische  
Dagen  vorig  jaar  in  Egmond  aan  Zee.  Op  boeiende  wijze  wist  hij  ons  te  overtuigen  van  het  be-
lang  van  APOPO.  Een  initiatief  dat  zich  in  eerste  instantie  richtte  op  het  wereldwijd  opruimen  
van  mijnen  en  zich  later  ook  bezighield  met  het  opsporen  van  met  TBC  besmette  personen,  dit  
alles  met  behulp  van  ratten.
Hoe  simpel  eigenlijk  om  ratten  in  te  zetten  in  dit  soort  acties.  Deze  slimme  dieren  die  buiten-
gewoon  goed  kunnen  ruiken,  makkelijk  trainbaar  zijn  en  te  licht  om  een  mijn  te  laten  ontplof-
fen,  worden  hier  nog  vaak  als  plaagdier  gezien.  Bart  Weetjens,  die  ze  als  huisdieren  had  ten  
tijde  van  het  ontstaan  van  APOPO,  zag  de  mogelijkheden.  Hij  koos  voor  de  inheemse  variant,  
de  Afrikaanse  hamsterrat  die  iets  groter  is  dan  wij  gewend  zijn.  De  fok  was  in  eerste  instantie  
lastig  omdat  het  solitair  levende  dieren  zijn  maar  met  wat  slimme  ideeën  en  een  hoop  ruimte  is  
dat  toch  gelukt.  De  training  van  de  dieren,  die  ongeveer  negen  maanden  duurt,  vindt  plaats  in  
Afrika  en  ook  de  trainers  komen  daar  vandaan.
Wil  je  meer  weten  over  APOPO  ga  dan  naar  de  website  http://www.apopo.org
Wil  je  op  de  hoogte  blijven  van  de  ontwikkeling  van  Bee  en  Vee  kijk  dan  op  onze  eigen    
website:  www.biotechnischevereniging.nl
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