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Den e edishon aki: In deze editie:

Plegaria di yuana: Kreador dunami  e lus i inspirashon pa mi por konvensé hende na Boneiru ku ta djis gerente
provishonal nan ta di nos dushi naturalesa anto lo mester duna kuenta aoro Bo dilanti kon a manehá Bo kreashon.

Smeekbede van de leguaan: Schepper geef me het licht en de inspiratie om de mens op Bonaire te kunnen overtuigen
dat ze slechts tijdelijke beheerders van onze mooie natuur zijn en dat ze straks verantwoording schuldig zijn aan U
over hoe ze Uw schepping hebben beheerd.
Buchi Ibu April 2007

Grátis Gratis

Makubekèn, de naam
van dit nieuwe huis aan
huisblad over natuur en mi-
lieu op Bonaire, zal velen on-
bekend in de oren klinken.
De Makubekèn was vroeger
de naam van degene die
van huis tot huis ging om het
laatste nieuws bekend te
maken. De krant, de radio
en televisie maakten deze
functie later overbodig.

Maar nu is de Makube-
kèn weer terug. Als vanouds
komt de Makubekèn in elk
huis op Bonaire. Vier keer
per jaar. Nu voornamelijk
met nieuws over natuur en
milieu. Maar ook met nieuws
van uw bank, de overheid,
de telefoonmaatschappij, de
makelaar, de woningbouw-
vereniging, het toeristenbu-
reau of het afvalbedrijf. Voor
elk wat wils.

De Makubekèn is onder-
deel van de communicatie-
campagne ‘Nos ta biba di
Naturalesa’. Dat is een cam-
pagne van STINAPA Bonai-
re samen met alle organi-
saties die hierboven al ge-
noemd zijn en alle natuur- en
milieuorganisaties van ons
eiland.

Waarom vinden al die
organisaties samen het zo
belangrijk dat u goed wordt
geïnformeerd over de prach-
tige natuur en het kwetsbare
milieu van ons eiland? Dat
gebeurt vanuit het besef dat
we dit eiland lenen van onze
kinderen.

De schitterende natuur,
onder en boven water, sa-
men met onze traditionele
cultuur en de rust en klein-
schaligheid van ons eiland is
de belangrijkste bron van
onze welvaart. Dank zij deze
eigenschappen ontvangen
we 60.000 bezoekers per
jaar, die hier hun vakantie-
budget besteden. Ze had-
den ook naar Aruba, Cura-
çao of elk ander Caribisch
eiland kunnen gaan. Maar
ze kozen voor Bonaire. Als
we willen dat onze kinderen,
en ook de kinderen van onze
kinderen profijt van dit toe-
risme trekken, moeten we
zuinig zijn op onze natuur.
Nos ta biba di Naturalesa.
Veel leesplezier!
De redactie.

UW NIEUWE
VRIEND AAN HUIS

WAT KAN JIJ DOEN OM ONZE
RIFFEN TE BESCHERMEN?

KOMBERSANDO KU E
PRIKICHINAN DI BONEIRU

Foto credits: Rafael Rodriquez
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De geschiedenis
De Stichting Nationale

Parken (STINAPA) Bonaire
werd tot leven geroepen op 13
december 1985. Daarvoor was
het de Stichting Nationale
Parken Nederlandse Antillen
die de twee parken  van Bonai-
re beheerde. De heer Raymun-
do Saleh was de eerste
voorzitter van de stichting.

Missie en doelstellingen
STINAPA Bonaire

STINAPA Bonaire is vol-

MAAK KENNIS MET STINMAAK KENNIS MET STINMAAK KENNIS MET STINMAAK KENNIS MET STINMAAK KENNIS MET STINAPAPAPAPAPAAAAA
gens haar missie toegewijd
aan het behoud van het na-
tuurlijke- en historische erf-
goed van Bonaire door het
duurzaam gebruik van de
natuurlijke hulpbronnen.

STINAPA Bonaire heeft vier
doelen:

1) De bescherming, het
behoud en de revalidatie van
natuurlijke hulpbronnen voor
het algemeen welzijn en toe-
komstige generaties;

2) Zorg dragen dat na-
tuurbehoud de hoogste priori-

teit krijgt binnen de beleids-
ontwikkeling van de overheid;

3) Zorg dragen dat de
inwoners en bezoekers van
Bonaire hoogwaardige educa-
tie en voorlichting ontvangen
over natuurbescherming;

4) Zorg dragen dat de
natuurlijke en historische hulp-
bronnen van Bonaire op een
duurzame wijze worden ge-
bruikt.

De stichting heeft een con-
tract met het gouvernement
van Bonaire om de twee
parken te beheren. Het land
park, te weten Washington
Slagbaai National Park en het
onderwater park, te weten
Bonaire National Marine Park.
De missie van de stichting
strekt veel verder dan de
grenzen van de twee parken
die het beheert. De stichting
pleit voor het behoud van het
natuurlijk en historisch erfgoed
van heel Bonaire.

Het bestuur
De stichting telt maximaal

11 leden. Er zijn hier op Bo-
naire 7 organisaties die een
directe binding hebben met
hetgeen waarvoor de stichting
pleit. Deze organisaties heb-
ben het recht op een verte-
genwoordiger in het bestuur.
De huidige bestuursleden zijn:
Evo Cicilia, Voorzitter (verte-
genwoordigt de overheid)
Ronella Croes, Secretaris (ver-
tegenwoordigt TCB)
Jeanette Nolen, Vice Voorzitter
(onafhankelijke vertegenwoor-
digster)
Herbert Piar, Penningmeester
(onafhankelijke vertegenwoor-
diger)

Diana Sint Jago, Lid (onaf-
hankelijke vertegenwoordig-
ster)
Bruce Bowker, Lid (vertegen-
woordigt CURO; de duikscho-
len)
Corine Gerharts, Lid (verte-
genwoordigt Bonhata; de ho-
tel en toeristen sector)
Jack Chalk, Lid  (onafhanke-
lijke vertegenwoordiger)
Felix (Papy) Cicilia, Lid (ver-
tegenwoordigt de overheid)

De zetels voor de afgevaar-
digden van de landbouw en
visserij organisaties zijn al
tijden onbezet, deze organisa-
ties hebben dus geen verte-
genwoordigers in het bestuur.

Het is de taak van het
bestuur om toezicht te houden.
Met name of de werknemers
de missie en de doelen van de
stichting respecteren, en of ze
zich houden aan de verplich-
tingen en overeenkomsten die
de stichting heeft. Het bestuur

Gregory F.Y. La Croes
Geboren op Curaçao in
1982, maar na twee
weken kwam ik terug
naar Bonaire, ik ben een
boneriaan!
Huidige positie: Assis-
tent Ranger bij het
Bonaire National Marine
Park.
Ik begon in augustus
2005 voor STINAPA te
werken omdat ik van de
natuur hou. Toen ik nog
op school zat nam ik
deel aan het snorkel pro-

gramma van STINAPA en leerde zo snorkelen. Ze leerden
me ook veel over de natuur. Ik hou van mijn werk; het is
gewoon cool! Ik hou ervan om onderwater te boren en de
boeien te verwisselen omdat ik zo van duiken hou. Ik leer
hier erg veel en vind het geweldig leuk om met de toeristen
te praten en grapjes te maken. Ook gaan we naar Klein
Bonaire om daar het vuilnis op te halen, en te controleren of
de bezoekers alles netjes hebben achtergelaten. Het
schilderen van de stenen voor de duiklocaties behoord ook
tot onze taak. We nemen de karko van de stropers af en
zetten ze terug in de zee indien de slak nog in leven is. Zoniet
dan brengen we ze naar het bejaardenhuis of het weeshuis.
Af en toe doen we redding acties en soms assisteren we met
eerste hulp. STINAPA is van belang omdat het de natuur
beschermt en de mensen onderricht.

heeft ervoor gekozen om de
stichting uit te breiden en zijn
doelen op zo goed en profes-
sioneel mogelijke wijze te
bereiken. In het jaar 2002 vond
er een reorganisatie van de
stichting plaats, men besloot
een directeur in dienst te
nemen om hun vastgestelde
doelen te bereiken. Zodoende
werd mevrouw Elsmarie Beu-
kenboom de eerste directeur
van STINAPA, met ingang van
1 december 2003.  Ze verte-
genwoordigt het bestuur op de
werkvloer en is belast met per-
soneelszaken. Tevens staat ze
aan het hoofd van het Manage-
ment Team. De stichting telt
momenteel 20 personeels-
leden. In deze editie van de
“MAKUBEKEN” zullen wij
wederom enkele van hen en
enkele bestuursleden aan u
voorstellen.
Geschreven door Elsmarie
Beukenboom, vertaald door
Karen van Dijk.

Ramon de Leon
Geboren in Uruguay in
1962 en kwam in april
1980 naar Bonaire.
Huidige positie: Manager
van het  Bonaire National
Marine Park.
Ik heb naar deze baan
gesolliciteerd omdat een
aantal vrienden me er
van overtuigde dat ik het
moest doen. Ik was niet
de enige die sollici-
teerde, er waren er meer
dan honderd, maar ik
ben een marine bioloog
en was al lange tijd werk-
zaam in de duikindustrie

op Bonaire. Aangezien de duikindustrie van Bonaire de
belangrijkste belanghebbende is van het onderwater park,
dacht ik dat deze dubbele achtergrond goed van pas zou
komen in deze functie. Ik hou van de natuur en ik hou van
Bonaire en vindt dit een geweldige mogelijkheid om iets te
doen voor de bevolking van Bonaire. In augustus 2004, begon
ik voor STINAPA te werken. Samen met de andere manag-
ers heb ik gewerkt aan een lange termijn strategie voor de
stichting. Ik ben dagelijks verantwoordelijk voor alle
onderhoud, de handhaving van de wet, het onderwijs en
verscheidene monitoring programma’s.
De interactie met de mensen is zonder twijfel hetgeen me
het meest aanspreekt in mijn werk. Dit is een multifunctioneel
park en er wordt door velen gebruik  van gemaakt. Zo zijn er
de watersport ondernemers, de vissers en de mensen die
langs de kust wonen. Om de mogelijkheid te hebben met
deze mensen te werken en hun problemen op te lossen,
schenkt me veel voldoening. Ik ben ervan overtuigd dat dit
een beschermd gebied is waarvan we op een duurzame wijze
gebruik kunnen maken, ik vind het leuk om de mensen de
mogelijkheden aan te dragen om dit te doen. Het belang van
STINAPA: Aangezien de economie van Bonaire voornamelijk
afhankelijk is van het toerisme, en in het bijzonder het
duiktoerisme, denk ik dat een organisatie zoals STINAPA een
duurzame ontwikkeling van onze natuurlijke bronnen
garandeert.
Momenteel heeft Bonaire de meest gezonde riffen in het
Caribische gebied; dit berust niet op toeval, we beschermen
onze riffen namelijk al 30 jaar.
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Koraalriffen zijn een van de
grootste, oudste en meest bio-
diverse gemeenschappen op
aarde. De koraalriffen zoals wij
die vandaag de dag kennen,
zijn 200 tot 250 miljoen jaar
geleden aan hun evolutiepro-
ces begonnen. Sommige van
de riffen die nu bestaan zijn
misschien wel 2.5 miljoen jaar
oud.

Het is moeilijk om je een
natuurlijke omgeving voor te
stellen die fascinerender is dan
een koraalrif. Verdeeld over de
ondiepere wateren van de
tropen, bestaan riffen uit gigan-
tische kalkstenen formaties die
krioelen van de meest onvoor-
stelbare levensvormen. On-
danks dat ze maar 0.025 %
van de zeeën beslaan, huis-
vesten de koraalriffen 25% van
alle bekende vissoorten.

Omdat ze zo snel groeien
en dat zelfs doen in gebieden
met weinig voedsel- en bouw-
stoffen, en ook nog eens
enorm gevarieerd zijn, vergelij-
ken wetenschappers koraalrif-
fen vaak met tropische regen-
wouden.

Koraalriffen zijn essentieel
voor maritiem leven en ook
zeer belangrijk voor de mens-
heid. Zij voorzien vele kustvol-
keren in de tropen van voedsel,
kustbescherming, recreatie en
ander levensonderhoud. Ze
voorzien wereldwijd in 10%
van de visvangst, en zelfs 25%
in de ontwikkelingslanden.

Ecotoerisme is de snelst-
groeiende tak van de toeristi-
sche industrie waarbij duiktoe-
risme alleen al in het Caribisch
gebied jaarlijks 1 miljard dollar
genereert.

Op Bonaire is het aan het
koraalrif gerelateerde duiktoe-
risme een zeer belangrijke
bron van inkomsten, die 50%
van het nationaal inkomen ge-

WWWWWAAAAAT KAN JIJ DOEN OM ONZE RIFFENT KAN JIJ DOEN OM ONZE RIFFENT KAN JIJ DOEN OM ONZE RIFFENT KAN JIJ DOEN OM ONZE RIFFENT KAN JIJ DOEN OM ONZE RIFFEN
TE BESCHERMEN?TE BESCHERMEN?TE BESCHERMEN?TE BESCHERMEN?TE BESCHERMEN?

nereert en honderden banen
garandeert.

Omdat koraalriffen vooral
bestaan in gebieden met ex-
treme armoede en een hoge
bevolkingsdichtheid, zijn ze
ook kwetsbaar en gevoelig
voor toekomstige afbraak. Er
is al 30% van het totale arse-
naal aan koraalriffen vernie-
tigd. Veel wetenschappers
beweren dat als er niets ge-
daan wordt, er binnen 20 tot 30
jaar nog eens 30 tot 40% zal
verdwijnen. Als dit gebeurt zal
het resterende deel weinig
kans op overleven hebben.

Koraalriffen staan onder
geweldige druk. Veel natuur-
lijke en menselijke bedreigin-
gen staan hun overlevings-
kansen in de weg. Doordat ze
in tropische wateren liggen
hebben koraalriffen al miljoe-
nen jaren veel te lijden van
orkanen en tropische stormen.
Ondanks het feit dat orkanen
en tropische stormen erg veel
schade aanrichten, blijft deze
schade beperkt tot een relatief
klein gebied en herstelt het rif
zich vaak binnen een paar jaar.

Maar als je de menselijke
factor ook in het geheel be-
trekt, is herstel vaak niet langer
mogelijk.  Wat zijn dan de be-
langrijkste menselijke bedrei-
gingen voor het koraalrif?

Overbevissing is zonder
twijfel een van de belangrijkste
factoren in de achteruitgang
van het koraalrif. Hier op
Bonaire zijn er al te veel vissen
uit het rif weggevangen. Lokale
vissers weten beter dan wie
ook, hoe moeilijk het is om nog
een mooie vangst te maken
tegenwoordig. Grote zeebaar-
zen en snappers die vroeger
dagelijks werden gevangen
komen bijna niet meer voor op
Bonaire’s riffen.

Door de biologische eigen-

schappen van rifvissen, zoals
langzame groei, territorium-
drang, en een late geslachts-
rijpheid, is het effect van het
wegvangen van de grotere
vissen uit het rif erg groot en
moeilijk terug te draaien.

Maar wat kunnen we doen
om blijvend verandering in
deze situatie te brengen?

Op gemeenschapsniveau
zijn de lokale vissers, de
politiek en STINAPA Bonaire al
bezig om samen visreservaten
te creëren.

In andere delen van het Ca-
ribisch gebied waar men ook
van deze gebieden, waar
visvangst verboden is, heeft
gecreëerd, zijn er binnen 3 tot
5 jaar geweldige resultaten
geboekt. Lokale vissers heb-
ben veel baat gehad door be-
tere vangsten aan de randen
van deze gebieden.

Ook andere vernietigende
praktijken moeten onmiddellijk
uitgebannen worden. Lokale
vissers hebben van oudsher
altijd kleine werpnetten ge-
bruikt om aasvis te vangen en
grotere staande netten om met
name de masbango te vangen.

Tegenwoordig ziet men
veel ‘weekend-vissers “ met
hele grote netten gemaakt van
plastic lijnen, die niet selectief
vangen en daardoor onnodig
veel vissen van allerlei afme-
tingen en soort doden, en daar-
bij ook nog eens het rif be-
schadigen. Deze zelfde ‘week-
end-vissers’ slepen ook nog
eens met deze netten, waar-
door extra veel schade toege-
bracht wordt. Deze manier van
visvangst is relatief nieuw.
Oudere vissers werkten nooit
zo. Het is dringend nodig dat
er nieuwe wetgeving en con-
trole komt om deze vismetho-
den tegen te gaan.

Kustontwikkeling neemt
ook een belangrijke plaats in
op het lijstje van bedreigingen
voor de koraalriffen. Kustbe-
volking neemt overal toe, en
Bonaire is geen uitzondering.
Door de nabijheid van het rif
tot de kust, vaak maar enkele
meters, is iedere bouwactiviteit
nabij de kust een bedreiging
voor het koraalrif.

Tegenwoordig is er een
hoge bouwactiviteit langs de
kustlijn en vlak bij de kust,
waarbij grote gebieden worden
ontdaan van begroeiing en
grote hoeveelheden puin ach-
terblijven, en waarbij de losse
toplaag van de bouwplaats bij
een kleine regenbui in zee
spoelt. Dit puinstof komt

tussen en op het koraal terecht
met een verstikkend effect. Het
stof houdt namelijk zonlicht
tegen hetgeen de koraaldier-
tjes nodig hebben om te leven.
Ook raken koraaldiertjes ge-
stresst als gronddeeltjes of stof
op hen terecht komt.

Projectontwikkelaars en
bouwmaatschappijen zouden
verplicht moeten zijn dit nega-
tieve effect te verminderen
door gebruik te maken van
betere bouwmethoden. En
daarnaast hun werknemers
beter te informeren over de ne-
gatieve effecten die onzorgvul-
dig met afval omgaan en
ontbossing op het milieu hebb-
en. Bouwrichtlijnen zouden
moeten worden goedgekeurd
door de overheid om te ver-
zekeren dat kustontwikkeling
op een duurzame wijze
geschiedt.

De volgende belangrijke
bedreiging van het rif die door
mens veroorzaakt wordt is de
watervervuiling. Er bestaan
vele soorten waterverontreini-
ging maar voor Bonaire is de
belangrijkste vorm degene,
waarbij afvalwater van huizen
in de bodem terechtkomt. Om-
dat Bonaire geen systeem
bezit om rioolwater te kana-
liseren en te zuiveren komen
veel van de stoffen die in dit
water zitten in zee terecht. Via
‘sinkholes’ (putten die door de
harde kalklaag in de zachtere
ondergrond uitkomen waar-
door het water beter uit de
beerputten in de grond kan
lekken), komen voedingsstof-
fen zoals nitraten in zee te-
recht. Als het stikstofniveau in
het water stijgt, krijgen vlezige
algen de kans extreem snel te
groeien waarbij ze het koraal
overschaduwen. De koralen
gaan dood zonder zonlicht en
zodoende veranderen de
prachtige ecosystemen die
koraalriffen vormen in trooste-
loze algenvelden zonder enige
diversiteit en weinig waarde.

Dit patroon begint zich nu
al af te tekenen op de riffen van
Bonaire volgens recente stud-
ies gemaakt door het  Bonaire
National Marine Park en de Af-
deling Milieu- en Natuurbeleid
(MNB) van de overheid. Het
eilandsbestuur is druk bezig
met het invoeren van een
rioolwaterleidingnet en een
daaraan gekoppelde rioolwa-
terzuiveringsinstallatie zodat
het afvalwater niet bij de meest
kwetsbare zones komt. Hoe-
wel dit een lovenswaardig ini-
tiatief is, zal de inwerkingtre-

ding van dit plan nog jaren
duren, en er moet zo snel
mogelijk actie ondernomen
worden om de schade te
beperken.

Wat kunnen wij doen om
het tij te keren? Er moeten snel
maatregelen genomen worden
om het afvalwater beter te
beheren en niet-duurzame
irrigatiemethoden van hotels
en huizen vlakbij de kust te
verbieden. Het is onlogisch dat
bedrijven die hun bestaan
danken aan het duiktoerisme,
en huiseigenaren die hun hoge
huizenprijzen danken aan het
feit dat ze aan een prachtig
ecosysteem liggen, stikstofrijk
afvalwater in zee dumpen
waardoor ditzelfde ecosys-
teem langzaam vernietigd
wordt.

Maar ondanks deze natuur-
lijke en menselijke bedreigin-
gen worden de koraalriffen van
Bonaire nog steeds als de
beste van het Caribisch gebied
gezien. Recent onderzoek
heeft aangetoond dat de riffen
van Bonaire dezelfde bedek-
kinggraad hebben als de rest
van het Caribisch gebied had
in de jaren 70.

Deze feiten mogen niet als
een toevalligheid worden ge-
zien. Bijna dertig jaar bescher-
ming, vooruitstrevende wetge-
ving en grote toewijding van de
meeste gebruikers van het
Bonaire National Marine Park,
houden Bonaire met haar
gezonde riffen al 10 jaar in de
top der duikbestemmingen.

Koraalriffen hebben een
grote veerkracht en een goede
kans op herstel wanneer ze
beschermd worden. Er is nog
steeds hoop voor onze riffen.
Denk als gebruiker van het
onderwaterpark, burger of
politicus na over wat je kan
doen om onze riffen de beste
kans te geven om weer geheel
te herstellen. Iédereen kan op
zijn manier een bijdrage le-
veren. Evalueer of je afvalwa-
ter goed verwerkt wordt, of je
bouwpraktijken natuurbewust
zijn, en of je vismethoden
duurzaam zijn. Ook jij kan iets
ondernemen om het rif te hel-
pen. Ook jij kan actie onderne-
men om de natuur een handje
te helpen. Natuurbeheer is niet
alleen een zaak van STINAPA
Bonaire, maar van iedereen.
Ook jij kan helpen. Uiteindelijk
kan iedereen een beetje Ma-
rine Park Manager zijn.
Geschreven door Ramon de
Leon, vertaald door Marcel
Nahr.
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Un paraiso por ta difísil pa
haña. I unabes ku bo hañ’é e ta
fásil pa pèrdè atrobe.

Tin un liña fini entre desaroyo
ekonómiko i stabilidat ekológiko.
Den paisnan ku ta dependé di
turismo pa por sobrebibí, hopi
bia tin un sintimentu ku e kanti-
dat di bishitante mester keda
subi semper. Esnan ku ta enkar-
gá ku turismo ta sinti ku si no tin
oumento di sifranan, nan no ta
hasiendo un bon trabou. Lásti-
mamente e sifranan kresiente
aki ta trese un kantidat di proble-
ma ku ta ser ripará muchu lat,
òf ku ta ser ignorá intensho-
nalmente.

Esnan ku ta boga pa sifranan
di turismo ku ta krese kontinua-
mente ta usa argumentunan ku
por parse lógiko pa proba nan
rason. Por ehèmpel, empleo pa
e hendenan lokal ta un di e
argumentunan mas fuerte ku ta
usa pa ratifiká fasilidatnan
kresiente pa turismo. Pero kiko
ta pasa si e sifra di empleo ta
kasi 100% kaba? Sin pensa
muchu ta kuminsá amplia
kosnan manera hotèl, i pronto
despues mester kuminsá buska
hende di otro lugá pasobra tin
skarsedat laboral. Esaki mes ta
trese problema kuné riba tereno
sosial, kultural i ekológiko.

Progreso nesesariamente
mester bai ku kresementu?
Kresementu definitivamente ta
rekerí un poblashon mas grandi,
i un poblashon mas grandi ta re-
sultá den mas konstrukshon. Mas
konstrukshon kemen mas traha-
dó  den konstrukshon, ku ta bin
ku mas famia loke ta nifiká mas
skol. E siklo aki ta sigui te ora e ta
kai den otro, manera nos a mira
den hopi otro parti di mundu.

Aki riba nos isla e paraiso
tambe ta na peliger. Un tempu
e kantidat di turista ku tabata
bishitá nos isla tabata empleá
kasi tur hende satisfaktoria-
mente i nos ekologia tabata den
un balanse natural. Pero un tras
di otro mas hotèl kier a subi nos
merkado, i tur e hotèlnan tabatin
mester di empleado. Ya ku kasi
tur hendenan lokal tabatin
trabou kaba, mester a buska
hende di afó. Aki por a ripará ku
tabatin klèsh kultural entre e
diferente gruponan di trahadó.

Segun mas i mas trahadó
djafó ta yega, nan influensha i
hopi biaha eksigensha riba e
poblashon i medio ambiente
lokal ta oumentá, i ta pasa e
límitenan. Problema ta surgi i tur
partido ta sufri. Sierto islanan,
despues di a buska tantu desa-
royo i ayudo djafó, di ripiente ta
bin ku leinan hopi severo den
intento pa drecha e situashon.
Bo por puntra bo mes e ora ei si
no tabata mihó di a evitá for di
un prinsipio?

Awa pará ketu den dam por
bomba. Pero un dam no mester
krese nesesariamente pa e por
funshoná komo un sistema eko-
lógiko. E no tin mester di krese
kada par di aña! E por keda di
mesun sais i funshoná perfekta-
mente ku un bon ekilibrio tantu
ekológiko komo sosial entre tur
mata i bestianan ku ta biba den
i rondó di dje. Mesun kos ta
konta pa un isla. E por keda di
mesun “tamaño” sin kres-
ementu i funshoná bon. Pa ta
mas eksakto; mayoria biaha e
por asta funshoná mihó ora ku
no tin kresementu deskabeyá òf
kresementu kontrolá. Bo por
tuma ehèmpel na e siudatnan
di mundu, ora ku bo wak kon
nan a sali for di kòntròl i a bira
desorganisá riba tereno finan-
siero i sosial, ku sifranan di kri-
minalidat haltu i infrastruktura
dañá.

E infrastruktura aki ta sufri
bou di e kresementu ora ku no
traha plan di tèrmino largu. Hopi
biaha por mira ku a traha e
plannan si, pero no a tene duru
na dje. En bes di esei ta keda
adaptá e plannan pa purba di
keda na mesun nivel ku e kre-
sementu. Kosnan simpel mane-
ra lugá di parker òf tráfiko ku ta
pega kontínuamente por kousa
desordu i frustrashon serka
hendenan ku ta kustumbrá ku
un kalidat di bida mihó.

Un otro kos ku no ta mira fá-
sil pero ku ta un problema suma-
mente grandi ta e problema di
berpùt. Na Boneiru e kímikonan
ta pasa den tera bai laman
kaminda nan ta hasi daño na e
refnan. Mester subi produkshon
di awa i koriente, pa krese huntu
ku e demanda, ku tur konse-
kuensha manera kibra kaminda

pa hinka mas pipa i kabel, i pone
mas palu di koriente destru-
yendo mas naturalesa.

Skarsedat di kas ta bira kon-
sekuensha di kresementu dor di
imigrashon. Partinan grandi di
tereno natural mester desaroyá
pa traha kas, kitando tereno di
biba for di animalnan i destru-
yendo matanan i palunan. Den
sierto pais tin hende ku ke
eliminá tur animal pa traha lugá
pa hende por biba.

E ser humano ta e úniko ani-
mal ku tin e abilidat di pensa i
rasoná. Ser humano tambe ta e
úniko animal ku por mira i ana-
lisá problema, duna nan nòmber
i asta skirbi buki riba e proble-
manan. Si un “enemigu”  ta subi
pantaya, e tin e abilidat di de-
struyé i desbalansá naturalesa
den e proseso. Ser humano a
eliminá mas ku 1000 espésie di
animal, i tin mas espesie ku ta
kore riesgo di disparsé pa sem-
per. Tur esaki e ta hasi pa e por
reprodusí su mes poblashon na
un manera alarmante.

Ser humano tin un otro as-
pekto. E ta e úniko animal ku ta
produsí sushi na gran kantidat.
Sushi ku naturalesa nunka a
enkontrá i no tin manera pa
deshasí di dje na un manera
rápido. Un isla no tin niun lugá
pa laga su sushi si no ta den su
mes naturalesa. Si bo subi e
poblashon natural i pone esun
di imigrashon riba dje, e kantidat
di sushi ta bira enorme. Parse
ku esaki ta un área di e pro-
blemátika ku nos ta ignorá.

Kiko ta e punto kaminda
hende i naturalesa por biba den
estado balansá ainda? Kuantu
turista un isla mester ke? Kiko
ta e sifra mágiko ku nos ke ye-
ga? Ta un sifra infinito? Plannan
i proyekshon ta ser trahá i ta kal-
kulá ku subida tur aña i ta di
spera ku un dia lo yega e punto
kaminda ta bisa; “Ta basta awor.
Te aki nos ta keda”. Si no un dia
tur kos por kai den otro, meskos
ku a pasa den hopi otro parti di
mundu.

Tin hopi kos mas di impor-
tansha ku plaka so. Kultura,
norma i balor sosial, bienestar
personal i felisidat, kalidat di
bida, i mas ku klaru, naturalesa.

E ‘Rapport Pourier’ a keda
akseptá na 1992 dor di Konseho
Insular di Boneiru.

E rapòrt aki a deliniá e
manera den kua Boneiru lo
mester a krese. E komishon ku
a kompilá e rapòrt a yega na nan
konklushonnan despues di a
entrevistá hende di tur sektor di
e isla. Nos mes a bisa nan kon
nos tabata ke pa Boneiru
desaroyá. Nos ta riba e bon

kaminda? Despues di 15 aña no
a bira tempu pa evaluá e Rap-
port Pourier pa wak si nos ta riba

e bon kaminda ainda?
Skirbí pa Bruce Bowker, tradusí
pa Marcel Nahr.

NOS NOS NOS NOS NOS TTTTTA BA BA BA BA BAI PERDE E PAI PERDE E PAI PERDE E PAI PERDE E PAI PERDE E PARAISO?ARAISO?ARAISO?ARAISO?ARAISO?
Jeanette Nolen – Heitkönig

Nasé na Boneiru, 19 di òktober 1948.
E ta traha na BOPEC den depar-
tamentu di protekshon, seguridat i
medio ambiente.
Na kuminsamentu di añanan ’90 mi a
wòrdu aserká pa Frater Candidus ku si
mi ke a bira miembro di e direktiva di
STINAPA . Pasobra mi tata tabata un
amante di bestia i tabata hopi preokupá
pa naturalesa, el a pensa ku tal bes mi

tabatin interes pa duna un man den e ramo di naturalesa. E ora
ei mi a drenta ku STINAPA i mi a gusta! Mi tin un puesto
independiente, pues mi no ta representá ningun instansha,
solamente mi mes. Mi motivashon ta ku mi ta haña importante
ku naturalesa ta wòrdu kuidá i STINAPA tabata e promé un ku a
kuminsá ku esei. No solamente naturalesa ta wòrdu kuidá, pero
e hubentut tambe ta wòrdu bon informá i ta mustra nan e
importansha di protekshon di naturalesa. Grásias na NME su
koperashon, ta un di e pasonan mas grandi ku STINAPA a tuma
den añanan ’90, ku yudansa di WNF. Si naturalesa no wòrdu
protehá aki poko aña no ta sobra nada mas i esei tin
konsekuensha pa futuro di generashonnan binidero. E hende
mester bolbe siña pa disfrutá di naturalesa i bib’é tambe. Lo ta
hopi tristu ku Boneiru lo wòrdu yená ku edifisionan manera Aruba
òf  St. Maarten i ku bo desendientenan lo no por haña piská i no
sa mas kiko ta un yuana òf lora. E kampaña “Nos ta biba di
naturalesa” ta eksaktamente loke mi a pleita p’e semper pa
kombensé e hende ku lo outéntiko, karakterístiko di Boneiru, e
paisahe, e laman, su bahada di solo i tur loke ta biba aki, no tin
mag di bai pèrdí a kosto di e gran yamá progreso. Pasobra mi
ta kere ku si una bes e no tei mas, hende lo bira hopi infelis i e
ora ei ya ta hopi lat.

Crisanta Martha
Geboren op Curaçao in 1966. In
November 1995 kwam ik op
Bonaire wonen.
Huidige positie: Educatie Coör-
dinator.
Ik werk sinds mei 2005 bij
STINAPA. Al vanaf mijn zesde was
ik bij de scouting, en ben mijn hele
leven al geïnteresseerd in natuur en
milieu aangelegenheden. Het is
mijn taak om ervoor te zorgen dat
jongeren natuur en milieu gerichte
informatie en educatie ontvangen.

Dit zodat ze in de toekomst in staat zijn om hun steentje bij te
dragen met betrekking tot de bescherming en het onderhoud
van onze omgeving. We zorgen ervoor dat alle basis scholen
van Bonaire voorzien zijn van leskisten; deze leskisten bevatten
les materiaal voor de leraren, die ze kunnen gebruiken voor
specifieke thema’s zoals; schildpadden, rifvissen, koraalriffen,
bomen, grotten, vleermuizen, Lac, planten etc. Ik organiseer
tevens buitenactiviteiten voor school kinderen. Voor tieners
organiseren we lange termijn projecten, zoals het snorkelen voor
de jeugd en het Junior Ranger programma. We hebben tevens
een snorkel programma voor de basisschool kinderen in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar. Tijdens dit programma krijgen ze veel
informatie over de regels en reglementen van het onderwater
park en komt tevens de identificatie van vissen en koralen aan
bod. Het leukste van mijn werk is de interactie met de kinderen;
ze komen zelf vaak met goeie ideeën om de activiteiten nog
leuker te maken! STINAPA is van belang omdat we onderricht
aanbieden. Wij mensen nemen dingen vaak nogal makkelijk
aan, maar eigenlijk zouden we ons moeten realiseren dat in de
natuur alles een bedoeling en een reden heeft.
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WIST JE DAT DE ZEE ROND BONAIRE, LAC EN
KLEIN BONAIRE BESCHERMD GEBIED IS, EN ER
BEPAALDE REGELS GELDEN?

BO TABATA SA KU E LAMAN RONDO DI BONEIRU,
LAC I KLEIN BONAIRE TA PROTEHA I KU TIN
REGLANAN KU BO MESTER TENE BO MES NA
DJE?

Pueblo Boneriano ta un
komunidat desaroyá i ku ta den

UN UN UN UN UN AMBIENTE LIMPI AMBIENTE LIMPI AMBIENTE LIMPI AMBIENTE LIMPI AMBIENTE LIMPI TTTTTA UN KA UN KA UN KA UN KA UN KOMUNIDOMUNIDOMUNIDOMUNIDOMUNIDAAAAAT DESART DESART DESART DESART DESAROOOOOYÁYÁYÁYÁYÁ
desaroyo den tur sentido. Fun-
dashon Tene Boneiru Limpi ta

para pa konsientisá nos pueblo
boneriano ku un ambiente limpi
ta nesesario pa engrandesé i
amplia e desaroyo.

Dikon un ambiente limpi ta
parti di desaroyo?

Bo tabata sa ku:
Mayoria turista ku bin aki ta bini
pa nos naturalesa i medio
ambiente úniko i limpi? -hopi di
e turistanan aki ta bolbe kasi tur
aña bèk pa sigui disfrutá di nos
naturalesa limpi i nos hende-
nan? -sin nos naturalesa mayo-
ria lo no bolbe bèk? -e turistanan
aki tin un kontribushon grandi na
nos entradanan? -nos turismo
ta e pilar mas grandi di ekono-
mia boneriano? -nos ekonomia
ta den desaroyo konstante-
mente? -si nos ekonomia ta den
desaroyo kada un di nos tambe
ta toka parti!

Kon Fundashon Tene
Boneiru Limpi ta kontribuí

na desaroyo di nos
komunidat?

Bo tabata sa ku:
Fundashon ta konsientisá e
pueblo boneriano pa nan mes
tene nos isla, naturalesa i medio

ambiente limpi? -Fundashon a
bolbe bèk despues di 2 aña di
tabata na soño? -nos tin 10
miembro aktivo? -nos ta bus-
kando mas hende ku tin Boneiru
na pechu pa bira miembro,
asina nos por sigui konsientisá?
-bo por bira miembro pasivo
tambe? -esaki ta enserá ku bo
ta bisa adelantá ku kua proyekto
bo kier yuda? -esaki kier men
ku bo no mester bin reunion hopi
biaha? -bo tin hopi tempu liber i
tòg bo a yuda bo isla den su
desaroyo? -desaroyo di e isla ta
bo tambe su desaroyo? -si bo
ta interesá por yama srta.
Craane na number di telefon
717-5010? -of sr. Martis 717-
8322? -ku pa Dia di Boneiru
2006 nos a parti saku di sushi
den e bario di Amboina? -hopi
hende a kologá e saku na nan
kurá di kas i bishitantenan a tira
sushi den nan? -esaki a yuda

tene e bario hopi limpi? -tur aña
e di 3 wikènt di sèptèmber ta
wikènt di “Clean up the world”?
-den 2006 nos a bai limpia Klein
Bonaire huntu ku Stichting Sea
Turtle Conservation Bo-naire? -
den e siman di Regatta 2006
nos a bin ku e kampaña “Tira
bo sushi den Maikel i gana un
baiskel”? -esaki tabata un éksito
rotundo? -sigur bou di nos
chikitinnan? -nan tabata trèk
mami i papi bin Regatta pa yuda
nan piki sushi? -ku tira sushi den
nos kònteiner “Maikel” nan
tabata haña chèns pa tira bala
den kliko? -nan tabata haña lòt
ku chèns pa gana un baiskel? -
e kayanan di Regatta a keda
limpi? -nos a drenta 2007 full
swing? -nos tin hopi plannan pa
2007? -nos a traha un kalènder
di evenemento pa 2007? -bo
tambe por ta parti di e evene-
mentonan aki?

WWWWWashington Slaashington Slaashington Slaashington Slaashington Slagbaaigbaaigbaaigbaaigbaai
NaNaNaNaNational Ptional Ptional Ptional Ptional Parararararkkkkk

Habrí tur dia ku eksepshon di 25
di desèmber i promé di yanüari.

Iedere dag geopend behalve op
25 december en 1 januari.







Página 8 MAKUBEKÈN Mei 2007

“Nos ta biba di naturalesa”
is het nieuwe motto voor alle
natuur- en milieucommunicatie
op Bonaire. Tot dusver bestond
er geen samenhang tussen
voorlichtingscampagnes over
beschermde dieren zoals de
lora, de zeeschildpad of over
schoonmaakacties. Toch heb-
ben al die verschillende cam-
pagnes een gemeenschappe-
lijke achtergrond: we moeten
zuinig zijn op  natuur en milieu
want uiteindelijk profiteren we
allemaal daarvan. Het nieuwe
motto maakt de onderlinge
samenhang duidelijk, wat leidt
tot een meer effectieve
communicatie.

We staan er niet bij stil,
maar het grootste deel van de
Bonaireaanse economie is
afhankelijk van de natuur. We
zijn een toeristisch eiland. Toe-
risten van over de hele wereld
komen genieten van de zon,
zee, rust, ruimte en natuur die
Bonaire hen te bieden heeft.

Dat een taxichauffeur, die al
die toeristen vervoert, dus van
de natuur leeft is duidelijk. Dat
geldt ook voor ondernemers en
personeel van de hotels, res-
taurants en duikscholen. Maar
indirect zijn er nog veel meer
mensen die hun brood verdie-
nen met het toerisme. De
bakker bakt niet alleen brood
voor de lokale bevolking, maar
ook voor de toeristen.
Havenarbeiders lossen niet
alleen goederen voor de

Wie zou dat kunnen ge-
loven? Dezelfde douaneman
met dat strenge gezicht heeft
een grote liefde voor dieren en
de natuur in het algemeen.

Cliff Frans (39), getrouwd
en 2 kinderen, is behalve
Hoofdkommies der Douane,
fotograaf en filmmaker ook
nog eens toeristengids.

In al deze beroepen heeft
hij dus dagelijks kontakt met
toeristen.

Er is nog geen ochtend
geweest dat Cliff niet met een
trots gevoel omtrent zijn eiland
is opgestaan. De schone pure
lucht die hij inademt, vooral die
heerlijke geur wanneer het re-
gent. En wat is nou zijn
ochtendritueel? De vogels uit
de mondi voeren. “ Vogels
praten niet maar ze uiten
bepaalde waarden die wij
mensen niet moeten kwijt
raken. Zoals de eenheid die er
heerst wanneer ze gebroeder-
lijk samen eten. Op een manier
waarop wij mensen dat niet
meer doen” verklaart hij zich
nader.

Cliff vindt het belangrijk dat
er gebieden worden ingesteld
waar gebouwd mag worden en
gebieden die beschermd zijn.
En van die beschermde gebie-
den mogen er veel meer ko-
men!  Inkomsten en vooruit-
gang zijn goed voor Bonaire,
maar er moet een goed even-
wicht zijn tussen natuurbe-
langen en economische
vooruitgang. Iedereen kan zijn
steentje bijdragen om deze
balans te bewaren. In plaats
van een heel terrein kaal te
slaan met de bulldozer om je
huis te bouwen, kan je ook
twee of drie bomen laten staan.
Cliff vindt dat we heel erg op
uiterlijke dingen zijn gaan
letten en dingen uit het
buitenland altijd beter vinden.
“We willen een groter hotel,
luxueuzer enzovoorts, maar
hoe zit het met de dieren en
hun woonplaats?” Hij roept op
om weer meer van ons eigen

STINSTINSTINSTINSTINAPAPAPAPAPA BonairA BonairA BonairA BonairA Bonaire en pare en pare en pare en pare en partnertnertnertnertners lancers lancers lancers lancers lanceren een nieuw mottoen een nieuw mottoen een nieuw mottoen een nieuw mottoen een nieuw motto
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Bonaireanen, maar ook voor
de toeristen. Supermarkten,
drogisten, banken, aanne-
mers, personeel op het vlieg-
veld en nog veel meer mensen
profiteren van het toerisme en
dus indirect ook van de Bo-
naireaanse natuur. Onze eco-
nomie is voor het grootste deel
gebaseerd op toerisme en
daarmee op de natuur. Al deze
mensen en bedrijven leveren
hun bijdrage aan de schatkist
van het gouvernement die
daardoor weer over fondsen
beschikt voor onderwijs, ge-
zondheid en om onze wegen
te asfalteren.

We leven dus van de na-
tuur. Dat deden onze voorou-
ders ook. Maar dan op een
andere manier. Die eerste
Bonaireanen maakten rotste-
keningen in de grotten die nu
weer toeristische attracties
vormen. De symbolen van het
nieuwe motto zijn geinspireerd
op deze rotstekeningen.

De zon, flamingo, vis en
cactus symboliseren de vier
elementen: vuur, lucht, water
en aarde. Centraal staat de
mens. De mens is afhankelijk
van de natuur. Maar de mens
heeft ook invloed op de natuur.
“Nos ta biba di naturalesa”;
laten we zuinig zijn op de
natuur.

Alle maatschappelijke
organisaties op Bonaire wor-
den uitgenodigd het nieuwe
motto & logo te gebruiken voor

Bonaire te gaan houden in
plaats van andere landen en
plaatsen. “Wanneer het regent,
geniet dan van onze eigen
Shimaruku in plaats van fruit
uit het buitenland’

Zijn eigen kunuku is zonder
twijfel zijn favoriete plekje
natuur. Wanneer hij in de
vroege ochtenduren uit zijn
werk komt, gaat hij lekker in
zijn hangmat naar de sterren
kijken. Cliff legt uit dat de
geluiden van de nacht en het
‘gevoel’ dat hij krijgt van de
sterren een soort van meditatie
voor hem zijn. Wanneer hij dan
daarna naar huis gaat slaapt
hij heerlijk.

Cliff hoopt ook dat Bonaire
niet vol lichten komt, anders
kun je binnenkort alleen nog
maar in Washington Park de
sterren zien.

Wat Cliff ook een fantische
plek vindt zijn de grotten van
Bonaire. Met veel vuur vertelt
hij over de grillige vormen die
je zowel binnen als buiten
tegenkomt. Behalve van de
specifieke geluiden die je in

een grot hoort is hij ook altijd
onder de indruk van de stilte
in zo’n grot. De mooiste grot
vindt hij die achter de lucht-
haven.

“Als je dan je zaklamp
uitdraait ‘voel’ je gewoon de
stilte om je heen. Ik ben
dankbaar voor het feit dat Papi
Cicilia, Frans Booi, Manolo
Soleana en STINAPA zich zo
inzetten om een aantal van de-
ze grotten voor het nageslacht
te conserveren.

“Men zegt weleens dat de
natuur van een land een deel
van haar rijkdom is. Voor mij
is een land zonder natuur een
dood land. Zonder natuur
vervagen normen, waarden en
de mentaliteit van een land
volledig in negatieve zin.

Daarom raadt Cliff iedereen
aan om ‘s ochtends wanneer
je opstaat, het raam open te
doen, diep adem te halen en
te zeggen “Aah Bonaire, ik ben
trots dat ik hier mag wonen”.
Geschreven door Natalie
Wanga, vertaald door Marcel
Nahr.

hun communicatie. Wel moe-
ten ze hun plannen voor dat

gebruik vooraf laten toetsen
door de organisaties die ge-

WIST JE DAT LAC VAN INTERNATIONAAL BELANG
IS, OMDAT VEEL VAN DE VISSEN UIT HET

CARIBISCH GEBIED DAAR GEBOREN ZIJN?

BO TABATA SA KU LAC TA DI IMPORTANSIA
INTERNASHONAL, PASOBRA HOPI DI E PISKANAN

DI KARIBE A NASE DEN LAC?

‘V‘V‘V‘V‘VOEL ’OEL ’OEL ’OEL ’OEL ’ DE N DE N DE N DE N DE NAAAAATUURTUURTUURTUURTUUR
zamenlijk verantwoordelijk zijn
voor de campagne.
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Tur luna ta hasi un konteo
di e flamingonan di Boneiru.

Resientemente Boneiru a haña un donashon di dos ‘verrekijker’ basta potente di Stichting Vogelbescherming di
Hulanda. E organisashonnan ku ta konta flamingo tur luna ku ta STINAPA, Cargill i departamento di Naturalesa i
Medioambiente, DROB ta masha agradesido ku e ‘verrekijker’ nan aki. Nan ta un mehorashon sigur pa por duna un
bista mas mihó kuantu flamingo tin tur luna aki na Boneiru. Boneiru ta masha agradesido na  Stichting
Vogelbescherming i ta spera ku por sera un laso di trabou mas estrecho ku nan pa por hasi mas trabou huntu den
futuro. Riba e foto por mira Gabriel Murray di departamento di Naturalesa i Medioambiente usando e ‘verrekijker’.

BONEIRU TA HAÑA “VERREKIJKER” DI DONASHON

Kolaboradornan di e depar-
tamentu di Maneho di Medio

PPPPPASADIA DEN SALIÑAASADIA DEN SALIÑAASADIA DEN SALIÑAASADIA DEN SALIÑAASADIA DEN SALIÑA
Ambiente i Naturalesa di
DROB ta konta den e área nort

di Boneiru, esnan di STINAPA
ta konta den parti sùit, i e em-

pleadonan di Cargill Salt Bo-
naire ta konta e flamingonan
riba nan tereno i den e saliña-
nan. E datonan aki ta ser publi-
ká tur kuartal den “MAKUBE-
KÈN”. Pero no tin mag di saka
konklushon definitivo for di e
sifranan aki te pa bisa ku ta bai
bon òf malu ku e flamingonan.
P’esei e fluktuashon pa luna ta
muchu grandi. Kòrda ku tin
masha hopi “tráfiko aéreo” di
flamingo entre Boneiru i Bene-
suela. E tempu i e kantidat di
kuminda na kada banda tin
masha hopi influensha riba e
kantidat di flamingo riba nos
isla. E kantidat di e paranan aki
ta varia entre 1500 i 6500 riba
kada sierto momentu. Pero
riba un averahe tin 3500. Pero
e importansha di e kolonia di
flamingo ta muchu mas grandi
ku e sifranan aki ta laga bo
pensa. Pasobra di e 20.000 fla-
mingo ku ta biba den e área di
Karibe sur, mayoria a sali for
di webu riba e pida baranka
aki. Den Gotomeer i den e
saliñanan di Washington-Slag-
baai National Park  na yanüari
último tabatin 372 ehemplar,
na febrüari 529, i na mart 697.
Den e parti sur, pues riba tere-
no di Cargill i alrededor di Lac,
a konta den e mesun lunanan
respektivamente 2313, 2660 i
3059 flamingo.

Den esaki tabatin den fe-
brüari 741 i den mart 1157 fla-
mingo hóben (Chogogo).

Por dedusí anto ku den e
lunanan aki sentenáres di puitu
a nase. E nèshinan di flamingo
ta konsistí di un seritu di lodo
di 15 pa 35 centimeter di hal-
tura. Pa kada nèshi tin sola-
mente un webu. E webunan ta
midi masoménos 9 centimeter,
i ta dura masoménos un luna
pa nan brui. Por rekonosé e
chogogonan fásil na  nan koló
shinishi. Hopi biaha nan ta pará
huntu bou di vigilansha di algun
para adulto. E situashon ta
laga bo pensa riba un pasadia.
Ainda no ta konosí si  e adulto-
nan ta mayornan di e paranan
òf no, i kiko nan funshon ta ek-
saktamente.

Ta nan ta guia e pasadia?
Nan ta protehá e pasadia? Òf
nan ta hasi tur dos pareu? Ain-
da nos no sa. Tambe ta un mis-
terio ainda kon e mayornan por
haña nan propio yu den e mul-
titut ei. Pasobra esei ta ne-
sesario pa kria e yunan. Asina
tur kos ku nos ta opservá ta
lanta otro pregunta. Esei ta lo-
kual ku ta hasi naturalesa
asina fasinante.
Skirbí pa Departemento di
Naturalesa i Medioambiente,
DROB, tradusí pa Marcel Nahr.

Hoewel huisdieren op zich
niet zo erg veel invloed op de
vrije natuur lijken te hebben,
wordt dit anders als deze huis-
dieren beginnen los te lopen op
het eiland en wanneer het er
teveel worden. Loslopende
honden kunnen ziektes over-
brengen aan dieren in de vrije
natuur, zwerfvuil verspreiden
en soms ook dieren aanvallen
en doden.

Teveel dieren van een be-
paald soort is nooit goed en
normaal zorgen natuurlijke
vijanden, ziektes etc. voor een
bepaalde natuurlijke balans.

Bij huisdieren zoals honden
is die balans enigzins ver-
stoort. Natuurlijke vijanden
hebben de honden niet, ziektes
worden veelal voorkomen of
genezen door de dierenarts en
van gebrek aan eten is nor-
maal geen sprake indien de
eigenaar zijn/haar huisdier
dagelijks voert.

Het gevolg is dat er teveel
honden komen en er teveel

puppies geboren worden.
Bij het asiel worden jaarlijks

nog steeds veel meer honden
gebracht dan er geadopteerd
worden. Hierdoor dienen vele
dieren door de dierenarts ge-
ëuthenaseerd te worden. Dat
is een zeer ongewenste situa-
tie.

De enige humane manier
om het overschot aan honden
terug te dringen is door de
honden te laten steriliseren (bij
voorkeur de vrouwtjes)

De hond laten steriliseren
of castreren gebeurt door de
dierenarts. De eigenaar van de
hond kan hiervoor een af-
spraak maken bij één van de
twee dierenartsen op het ei-
land. De hond kan ‘s ochtends
worden gebracht en ‘s mid-
dags meestal al weer worden
opgehaald.

Bijkomend voordeel voor
de eigenaar is dat hij geen last
meer heeft dat er allerlei
vreemde mannetjeshonden
met veel lawaai rond zijn huis
rondhangen omdat de vrouw-
tjeshond niet meer “loops”
wordt. Ook een voordeel is dat
de eigenaar geen extra geld
voor voer voor zijn hond hoeft
uit te geven tijdens de draagtijd
en niet voor de puppies als
deze geboren zijn. De eigenaar
houdt dus geld over.

Ook is het een voordeel dat
de eigenaar geen nieuwe eige-
naren meer hoeft te zoeken
voor alle puppies die zijn gebo-
ren.

Het is dus zowel in het voor-
deel van de eigenaar als voor
Bonaire dat de honden gesteri-
liseerd of gecastreerd worden.

Voor die mensen die niet
voldoende geld hebben om de
steril isatie of castratie te
betalen, heeft het asiel enige
jaren geden een fonds opge-
zet. Deze mensen kunnen bij
het asiel langs gaan en in
overleg met de manager daar
bespreken hoe het fonds kan
helpen.

Het zal duidelijk zijn dat het
fonds geld nodig heeft om deze
noodzakelijke hulp te kunnen

“NOS “NOS “NOS “NOS “NOS TTTTTA BIBA BIBA BIBA BIBA BIBA DI NA DI NA DI NA DI NA DI NAAAAATURALESA!!!”TURALESA!!!”TURALESA!!!”TURALESA!!!”TURALESA!!!”

verrichten. De Stichting Die-
renasiel Bonaire organiseert
daarom zo nu en dan een spe-
ciale fundraising, speciaal be-
doeld voor dit fonds. Tevens
kunnen mensen ook speciaal
voor dit fonds doneren als men
dit een goed doel vindt (MCB
106.164.10).

Kort geleden was er weer
zo’n fundraising. Deze keer
een show op de Freewinds.
Een gezellige avond met een
mooi financieel resultaat. Al het
geld dat voor de kaartjes is
betaald, gaat 100% naar het
fonds. Op deze manier pro-
beert het asiel, buiten haar
kerntaak van het verzorgen
van opvang van overtollige en
ongewenste dieren, ook pre-
ventief iets te doen.
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Riba fecha 29 di ougùstùs
1868 ta sali un atvertensia  den
“Curacaosche Courant”

kaminda parselanan grandi di
Boneiru ta ser ofresé na benta.
Tambe ta ofresé un isla chikitu
dilanti di Boneiru ku yama Klein
Bonaire. Ta deskribí Klein Bonaire
komo

un tereno di 600 hèktar, ku lo
ta hopi adekuá pa tene bestia
pasobra tin algun pos ku awa
dushi. Parse ku e deskripshon aki
tabata hopi atraktivo pasobra
solamente tres dia despues ya
kaba Klein Bonaire ta ser bendé
ku e negoshante Angel Jesurun.
Pa promé biaha den historia Klein
Bonaire ta propiedat privá. E
situashon aki lo no kambia pa 131
aña.

Awendia Klein Bonaire ta den
man di gobièrnu atrobe i a ser
deklará komo un área di natura-
lesa protehá ku no tin mag di ser
desaroyá. Un oásis di trankilidat i
naturalesa sin disturbio. Pero e

kaminda pa por a yega einan
tabata largu i yen di difikultat.

Un gran parti di siglo 19 famia
Jesurun a usa Klein Bonaire pa
kria kabritu i pa metanan di
agrikultura. Na 1966 e Merikano
John Bogart a kumpra e isla pa
US $ 15.000.

E la mira futuro den e isla ku
su playanan di santu blanku. E kier

a desaroy’é turístikamente huntu
ku su amigu Captain Don Stewart.
Promé kos ku e kier a hasi tabata
di traha un pista di aterisahe pa
su avion privá, un Cessna 172.
Pero pa motibu ku tabatin masha
hopi kabritu orea largu riba Klein
Bonaire esaki a resultá muchu
peligroso pa tantu e avion komo e
kabritunan.

Captain Don a disidí e ora ei
pa organisá lokual ku e la yama
“The Great Goat Round Up”,
kaminda nan a sera tur kabritu den
un tranké na parti pariba di e isla
te ora ku nan a kaba di bende
delaster unu.

Na e parti di e isla ku nan ta
yama “No Name Beach” awendia
tabata koba santu pa konstruk-
shon riba Boneiru. E plannan pa
konstruí un proyekto turístiko
grandi riba Klein Bonaire mes sß
no a sigui e tempu ei pasobra
Bogart a bende su propiedat ku
un grupo di invershonista, entre
kua e komersiante Maurice Neme
i e konosido kantante di Calypso
Harry Belafonte. E grupo aki a tra-
ha un grupo di kas i apartamentu
kaba na e parti ku yama Belnem
awendia. (Belnem mes a haña su
nòmber di e kombinashon di
nòmber di BElafonte-Neme).

E biaha aki sß tabatin plan
serio pa desaroyo turístiko di e
lugá inhabitá aki. A lanta e
kompania: Klein Bonaire Develop-
ment Company (KBDC).

Den mesun tempu sinembar-
go e preokupashon públiko pa e
efektonan di e plannan aki a
kuminsá bira mas grandi. En bèr-
dat bo no mester ta un eksperto
pa mira ku konstrukshon di un re-
sort turístiko grandi riba Klein
Bonaire, inkluso wafnan i otro in-
frastruktura lo trese e balanse eko-
lógiko einan den desekilibrio
grandi.

Un grupo di boluntario huntu
ku e konosido investigador di
naturalesa Dee Scarr a bini huntu
pa pensa kon por evitá ku lo bin
desaroyo riba Klein Bonaire. Nan
a yega na e konklushon ku e úniko
manera lo ta si gobièrnu kumpra

e isla for di e doñonan privá i
deklará e isla un área protehá di
naturalesa. Ku e meta aki na yüni
di 1996 nan a lanta e Foundation
to Preserve Klein Bonaire (FPKB).

FPKB a logra di hala atenshon
públiko riba e echo ku un desaroyo
manera tabata premirá pa e
invershonistanan privá lo daña no
solamente e naturalesa, pero tam-
be lo afektá e playanan kaminda
turtuganan i paranan di laman ta
pone webu, i ademas lo destruí e
refnan di koral. Tur esaki lo a resul-
tá den daño permanente na e flora
i founa di Klein Bonaire. Un kam-
paña ku tabata buska sosten for
di tur kaminda na mundu a sigui.

Diferente organisashonnan
tantu na Hulanda komo otro parti
di mundu manera e World Wide
Fund For Nature (WWF), a pri-
mintí pa yuda. E komunidat
internashonal di buseonan a trese
e tópiko riba agènda di diferente
revista di buseo grandi i a atraé
hopi simpatisadó via Internèt.
“Save Klein Bonaire!” a bira nan
lema, ku a haña hopi akohida den
pueblo boneriano tambe. E banda
musikal Piedra di Boneiru asta a
produsí un CD ku e título “Salba
Klein Boneiru”, ku e yega den e
“Tòp Ten” di Boneiru. Un kantidat
grandi di boneriano tabata di opin-
ion ku Hulanda tabatin e deber
moral di kumpra Klein Bonaire bèk
i duna e pueblo di Bonaire e isla
bèk pasobra Hulanda a kometé e
fayo di bendé na 1868.

Gobièrnu insular di Boneiru a
laga sa na KBDC ku nan no tabata
sostené un desaroyo turístiko di
Klein Bonaire, pero esaki no a
wanta KBDC di sigui traha plan-
nan ambisioso pa eksplotá e isla
ekonómikamente. Den un foyeto
di kuater página di koló nan a
mustra lokual nan tabata pronos-
tiká ku por bira futuro di Klein
Bonaire. E lo enserá diferente
hotèl, un shopping mall di 129.000
m2, un marina, teatro, sentro
deportivo, un klínika médiko,
diferente fasilidat di riba playa, i
hasta un brùg pa Bonaire!

Na tabata hasi niun menshon

E HISTE HISTE HISTE HISTE HISTORIA ORIA ORIA ORIA ORIA TURBTURBTURBTURBTURBULENTULENTULENTULENTULENTO DI 6 KILO DI 6 KILO DI 6 KILO DI 6 KILO DI 6 KILOMETEROMETEROMETEROMETEROMETER
KUKUKUKUKUADRÁ DI ADRÁ DI ADRÁ DI ADRÁ DI ADRÁ DI TERATERATERATERATERA

di protekshon di naturalesa.
Entretantu FPKB a laga hasi

un investigashon geológiko. A sali
na kla ku trabounan di konstruk-
shon riba e isla frágil lo por tin
konsekuensha severo. Fuera ku
lo ta inevitabel ku koralnan lo muri
a konsekuensha di stòf di kon-
strukshon ku lo tapa nan, lo por
tin peliger pa konstrukshon mes
tambe. Burakunan den suela lo
por kai den otro kousando des-
trukshon na e edifisionan.

Segun e rapòrt niun infrastruk-
tura lo por wanta e olanan grandi
ku tin bes tin riba Klein Bonaire.
Muestra di e olanan ku sa tin ta e
barankanan di koral grandi ku tin
aki ku aya riba e isla.

Tòg Maurice Neme i e otro
sosionan no tabatin intenshon di
bende e isla ku gobièrnu di
Bonaire. Di 1996 te ku 1999 e
partidonan a keda bin ku regu-
laridat na mesa di negosashon, ku
e úniko meta pa subi e preis di
benta. Balor di 6 kilometer di
tereno ta un kestion di e perspek-
tiva ku bo tin. For di un perspektiva
komersial Klein Bonaire, sin e
posibilidat di eksplotashon, ta
nada mas ku un pida tereno ku
naturalesa brutu, i konsekuente-
mente sin balor. Pero pa protektor-
nan i amantenan di naturalesa e
pida baranka tin un balor inmenso.
Asina un kolaborador di The Na-
ture Conservancy e tempu ei a
deklará riba televishon ku un Klein
Bonaire sin desaroyo ta bal muchu
mas ku un Klein Bonaire ku un
kompleho turístiko.

FPKB entretantu tabata hopi
drùk pa rekoudá fondo pa yuda
kumpra e isla, i a pidi dos instan-
sha pa duna e balor di e isla.
Esakinan a duna Klein Bonaire un
balor di masoménos US$ 2,45
mion. E preis eksorbitante ku
KBDC  tabata pidi tabata di US$
10 mion!

Despues di basta aña di
negosashon entre KBDC i e go-
bièrnu di Bonaire, ku aporte di
sostenedónan di FPKB, porfin a
yega na un akuerdo, i riba dia 21
di desèmber 1999 pa 10.30 a
firma e akuerdo di benta. E gran
parti di e sèn finalmente a bini di
Hulanda  enbèrdat, di Kabinet voor
Nederlands-Antilliaanse en Aru-
baanse Zaken (KABNA).  WWF i
FPKB a finansiá e sobrá for di nan
fondonan

Maurice Neme i su sosionan
al final a logra di haña e montante
basta grandi di US$ 5 mion pa un
pida naturalesa bírgen – djis pa
sigurá  ku esaki lo keda naturalesa
bírgen tambe.
Skirbí pa Quita Sareyka, tradusí  pa
Marcel Nahr.
Informashon saká for di e Port Call
di añanan 1996 – 1999.

Diana Sint Jago
Nasé na Boneiru 6 di mart 1961.
E ta asistènt – atministrador di
Bonhata.
Mi a drenta direktiva di STINAPA
na aña 2000. Nan tabata buska
un hende pa representá Bonhata
i mi a ofresé mi mes. Pa años mi
tata tabata presidente di direktiva
di STINAPA, pues ya mi konosé
kaba. Masoménos dos aña pasá,
ora Corine a tuma lugá riba e stul
di Bonhata, mi a pidi pa mi haña

un puesto independiente, ku tabata disponibel e ora ei. Si bo
ta representante di un instansha na STINAPA anto bo mester
defendé e interes di e instansha ei, anke bo no ta di akuerdo
kuné. Ta p’esei mi a haña mihó mi tuma un puesto
independiente, e ora ei mi por bisa loke mi ta pensa i papia pa
mi mes sin insultá ningun hende. For di mi mucha mi ta loko
ku tur kos ku tin di haber ku naturalesa; mondi di Boneiru ta
hopi bunita i e laman.......
Mi tin hopi duele di mira kon terenonan balioso i bunita ta bai
perdí pa motibu di desaroyo. Mi no ta kontra desaroyo, pero
tin bastante espasio pa skohe otro sitionan i no mishi ku e
bunita sitionan di e isla manera a sosodé na Sabadeco.
Miéntras tantu mi ta den direktiva riba e stul independiente ei,
mi por habri mi boka i defendé interes di e pueblo. STINAPA
tin interes pa tur kos ku ta toka naturalesa i pa no pasa kosnan
fastioso manera e proyekto di “Mangrove Village”. Pero
STINAPA ta atministrá tambe zonanan ekológiko i e tin un
funshon edukativo. Mi ta haña e kampaña “Nos ta biba di
naturalesa” hopi bon, pasobra hopi hende no ta realisá ku
turistanan ta bini aki pa naturalesa, pa sùrf òf pa e trankilidat
. Esakinan e hendenan ta buska. Tambe ta bon pa STINAPA
publiká su metanan na e públiko, pasobra tin bes e hendenan
ta haña e impreshon ku STINAPA tei pa prohibí so i esei no ta
bèrdat. STINAPA tei pa protehá tur kos, pa ami, pa nos tur,
pero tambe pa nos desendientenan. Lo mi ke bisa e hendenan:
“Drenta bo outo i kohe un kaminda di tera ku nunka bo a pasa
i tin bes bo ta yega na sitionan ku bo lo pensa: “Esaki ta
Boneiru? Esta bunita – esta trankilo”. Pa ami ta parse manera
e lugánan ei ta duna energia nobo. Esaki mi tabata sinti sem-
per, komo mucha mi tabata bai ku mi primu-  i primanan den
mondi banda di Mentor i semper nos tabata topa ku algu bunita
òf speshal i tabata reina un kietut.... Komo mucha e ta duna
bo miedu tin ora, pero bo ta kustumá i awor mi ta hañ’é dibino!
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Boneiru ta hopi konosí ko-
mo un lugá pa gosa i opservá
e naturalesa supmarino, pero
riba tera tambe tin hopi atrak-
shon natural – por ehèmpel su
paranan. Un di e espésienan
indígeno - òf krioyo – ta unu
ku ta yama na Ingles

“the Brownthroated Para-
keet”. Su nòmber sientífiko ta
Aratinga pertinax, i na papia-

mentu nos ta yam’é “Prikichi”.
Ta e prikichi aki na e momen-
tonan aki ta tópiko di un estu-
dio den aire liber - pues no den
un situashon di laboratorio - ku
ta ser kondusí dor di biólogo-
nan di the Macaulay Library of
Natural Sounds (MLNS), na
Cornell University’s Laboratory
of Ornithology (Estudio di
paranan).

Mi mes ta un “postdoctoral
associate” (kolaborador ku a
pasa e eksamen doctoral) na
Cornell University, i mi ta na
kabes di e trabounan di buska
dato pa e proyekto aki. Dr.
Jack Bradbury, direktor di
MLNS, ta un di e konsehero-
nan prinsipal di e proyekto aki,
i na e momentunan aki mi ta
trahando ku Susannah Buhr-
man, un studiante di Cornell
University.

Pa kiko mester studia ko-
munikashon vokal entre Priki-
chi?  E famia biológiko di
Loranan – ku ta enserá priki-
chi, macaw, kakatoe, èts – ta
un di e poko gruponan di para
ku a logra di siña bokalisá du-
rante e proseso di evolushon.
Ku “bokalisá” nos kemèn e
abilidat pa produsí zonido den
garganta ku por usa pa komu-
niká. Esaki meskos ku nos, ser
humano, pero den un forma
ménos avansá. E úniko otro
paranan ku e abilidat aki ta e
paranan ku ta kanta i kolibrí òf
blenchi. Mayoria di e estudio-
nan di e funshon di bokalisa-
shon ku a siña di otro paranan,
(manera nan mayornan) a ser
hasí riba paranan ku ta kanta.
Ta hopi tiki ta konosí di loranan.
Pasobra e aktuashon sosial di
lora ta diferente for di paranan
ku ta kanta, ta mui probabel ku
e komunikashon vokal i e
importansha di por siña lo tin
un otro ròl pa loranan.

Pa kiko mester studia
prikichi (Aratinga pertinax)?   E
espésie di para aki ta eksistí
na hopi sitio, tantu riba konti-
nente suramerikano komo riba
e sinku islanan karibense pegá
ku kontinente. Kada un di e is-
lanan aki, Aruba, Kòrsou, Bo-
neiru, La Tortuga i Margarita
konosé nan propio supespe-
sie. Riba kada isla e priki-
chinan tabata isolá pa hopi
generashon kaba, i komo re-
sultado nan patronchi di kolódi
pluma a desaroyá diferente.
Nos trabou aktual ta di studia
si por si akaso e bokalisashon
tambe por a desaroyá diferen-
te (meskos ku papiamentu riba
ke tres islanan di Antias i Aruba
a desaroyá un tiki diferente for
di otro). Nos ta spera ku esaki
por duna nos idea ta kon nan
ta usa nan “bos”, i di kon nan
ta varia for di otro. I nos lo tèst
kon e prikichinan ta reakshoná
riba gritunan di lora ku nos a
graba riba e otro islanan, i asta
tambe riba gritunan ku nos a
graba riba diferente parti di e
mesun isla.

Di kon mester studia e
prikichi riba Boneiru? Mas den
kuminsamentu di aña mi a hasi
un trep di dos luna largu pa

bishitá e islanan ABC, i tambe
Isla Margarita, pa graba e
gritunan di e prikichinan riba
kada isla.

E trep aki a dunami oportu-
nidat pa evaluá e diferente
sitionan pa hasi estudio den
pleno naturalesa. Boneiru a
sobresalí pa diferente motibu;
su tamaño relativamente
chikitu (ku ta hasi mas fásil pa
sigui e prikichinan), e abun-
dansia di vegetashon natural
(espesialmente den Parke
Washington – Slagbaai), e
kriminalidat abou, i e sosten i
bonbiní kaluroso ku mi a risibí
di e empleadonan di tantu e
Parke komo di DROB. I tambe
naturalmente, e abundansia di
prikichi ku ta bula rònt. Pa
motibu ku nos ta interesá den
a variashon geográfiko di bo-
kalisashon, tantu entre e dife-
rente partinan di Boneiru komo
entre e diferente islanan, nos
a hasi trabou di estudio tantu
paden komo pafó di e parke.
Nos tabata riba e isla pa tres
luna, i nos trabou tabata prima-
riamente konsistí di dos tarea
di kua unu  tabata eksperimen-
tunan di laga zona e graba-
shonnan di gritunan di prikichi
ku nos a hasi tantu na Boneiru
komo riba e otro islanan. Tam-

be nos ta graba e kontestanan
di e prikichinan. E otro tarea
tabata di sigui e prikichinan via
radio-transmisornan (nos a
pega transmisor chikitu riba al-
gun prikichi pa sigui nan move-
shonnan)

Kon e informashon aki ta
útil pa konservashon di e
loranan?

Un komprondementu di e
konteksto ekológiko i e evolu-
shon di komunikashon vokal
entre loranan ta interesante
tantu for di punto di bista aka-
démiko komo di konserva-
shon. Tin evidensia kresiente
ku loranan ta dependé riba
konosementu di maneranan di
haña kuminda i kria nan yunan
ku nan ta risibí di nan grupo.

Pues e maneho di popula-
shonnan di lora, i e éksito di
programanan pa re-introdusí
sierto lora ku a kria den koutivo
por benefisiá di un mehor
konosementu di e kondukta
sosial di e paranan aki. Hopi
di e interakshon sosial ku ta
trata ku buska kuminda i kuida
paranan hóben ta ser pasá via
komunikashon bokal, lokual ta
e enfoke di nos estudio.
Skirbí pa Dr. Jessica Eberhard,
Cornell University, tradusí pa
Marcel Nahr.
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Your card to the world!

> Check your e-mail, surf the web, chat with 
loved ones, listen to music, shop on-line... 
with Surf It’s Prepaid Internet Cards!

> Telbo’s newest service gives you the chance 
to go on-line easier and faster. Check out our 
wireless internet spots in the Kralendijk area. 
Grab your laptop and enjoy the sunset!

> For more information call 9212

Sea Turtle Conservation
Bonaire ta protehá turtuganan
na Boneiru for di aña 1991.
Boneiru ta  kas pa tres di e seis
espesie di turtuga di laman ku
ta eksistí rònt mundu: karèt,
blanku i kawama. Turtuga drikil
ta bishitá kasualmente.

Nos mishon: Sigurá e
protekshon i rekuperashon di e
turtuganan di laman na Boneiru
i tambe kaminda na unda nan
ta bai.

Dikon na Boneiru?
Boneiru ta un ambiente ideal

pa turtuganan di laman por biba,
ta un lugá hopi speshal pa hasi
e trabou di investigashon
nesesario. E ambiente di koral
serka di kosta, playanan ku
santu i fondo di yerba marina ta
ofresé pa nos turtuganan un
ambiente óptimo pa nan biba
den su dife-rente etapanan.

Turtuganan di Boneiru ta
den peliger

Apesar di e ekselente kon-

dishonnan di nos isla pa e tur-
tuganan di laman, e peligernan
tei semper.  STCB ta traha pa
protehá e turtuganan di laman
for di e siguiente peligernan:

Konstrukshon iresponsabel
E bunitesa natural di nos isla

ta atraé kada dia mas hende ku
ke bin bishita i keda biba riba
Boneiru. Esaki ta resultá ku e
preshon pa konstruí kas ku
hotèlnan ta oumentá i esaki ta
pone den peliger e playanan na
unda nos turtuga ta pone su
webunan dor di sakamentu di
santu i konstrukshon mes riba
e playanan. E  kontaminashon
ta un peliger pa nos ref por lo
tantu e ta afektá e lugá di
komementu di nos turtuga.
Lusnan di kasánan i hotèl ku ta
keda serka di playanan na unda
tin nèshi, ta brua e turtuganan
chikitu ora di sali for di e nèshi
pa bai laman, en bes di bai
laman, nan ta bai kaminda robes
i nan ta muri.

Aktividat na Lac. Lac ta un
lugá di komementu hopi im-
portante pa nos turtuganan blan-
ku, nan ta drenta e bei pa kome
dor ku tin yerba marina den
abundansia. E uso iresponsabel
di e área aki lo por trese konse-
kuensia negativo riba nos turtu-
ganan. E trabou di investiga-
shon ku nos ta hasi lo por yuda
nos kuida un lugá asina impor-
tante pa nos turtuga i pa otro
espesie tambe.

By-catch i poaching Turtle

by-catch, poaching i redamen-
tu den liña pa piska a wòrdu
disminuí dor di e trabou di STCB
i STINAPA. Ta nesesario pa si-
gui ku programanan  di eduka-
shon i komunikashon den ko-
munidat pa yuda mantené e
nivel asina bou.

Malesanan. Tin turtuganan
blanku, speshalmente na Lac,
ku ta mustrando presensia di tu-
mornan den diferente lugá di su

kurpa. Esaki ta mustra ku tin tur-
tuganan infektá ku e malesa di
fibropapilomatosis, no tin hopi
informashon tokante e malesa
aki.

STCB ta hasi uso di siensia,
konservashon, kolaborashon i
edukashon pa protehá nos
turtuganan di laman i asina
disminuí e peligernan ku nan
mester konfrontá.
Skirbí pa Mabel Nava
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Bibá na Boneiru for di 3 di yanüari
2005.
E ta direktor di TCB.
TCB tin un puesto den direktiva di
STINAPA i na febrüari 2005 mi mes
a skohe e puesto ei pasobra e
naturalesa ta importante pa Bo-
neiru i turismo. I tambe pa alkansá
un ekilibrio mas tantu posibel en-
tre kresementu ekonómiko i kon-
servashon di naturalesa. Nos no ta
buskando masa – turismo; Boneiru

a skohe pa turismo kualitativo i a base di esei lo tin ménos preshon
riba naturalesa i nos lo por krea un ekilibrio. Asina e naturalesa
bini den peliger, e tin efekto riba turismo i esei nos no por permití,
naturalesa ta un di e kosnan ku nos ta bende! E trankilidat i
espasio i no tin kontaminashon sosial, mental i físiko tampoko,
ta kosnan ku ta atraé turistanan; libertat di moveshon, posibilidat
pa sintibo liber i amabilidat di pueblo. Den rapòrt Pourier a pone
límite kon leu e ekonomia por krese i 100.000 turista pa aña ta e
límite. Den e plan ekonómiko di 2004 – 2007 ta proyektá 80.000
turista pa aña i ku e proyekto nobo di Divi nos ta alkansá e 80.000
si. STINAPA ta forma un parti importante di Boneiru si wak e
echo ku STINAPA tin komo tarea atministrashon di e parkenan i
esakinan ta puntonan importante pa turismo, pero tambe pa
bienestar di tur hende. Mi ta kere ku semper ta sano di tin un
instansha ku ta duna su mes pa 100%, di moda ku e ta kontrolá
tur pasonan ku gobièrnu ta tuma, pa mira kon leu nan ta konservá
i protehá e naturalesa. Mi palabra klave ta ekilibrio! Mi ta spera
ku e kampaña  “Nos ta biba di naturalesa” por kombensé e pueblo
ku ta un echo ku turistanan ku ta bishitá nos isla na promé lugá
ta apresiá e trankilidat i naturalesa masha hopi mes i esei ta
kuadra ku e aspektonan importante ku Boneiru tin pa ofresé
kompará ku otro destinashonnan.  No tin sushedat, no tin desòrdu
i no tin polushon ètòl. Den e tempu aki ku nos ta bibando ta
kosnan ku a bira hopi skars den mundu i pasobra e ta skars nos
komo Boneriano mes-ter hasi propaganda den eksterior pa e
aspektonan úniko aki i nos mester duna un man pa konservá e
karakterístikanan aki.
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