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Biodiversiteit went
Bonaire kent allerlei

diersoorten. Van flamingo’s
tot wilde varkens. En we
vinden dat heel normaal. Zo
normaal dat je er niet bij
nadenkt. We vinden het
heel gewoon dat op ons
eiland honden, katten,
ratten, geiten en ezels
rondlopen. Maar zo gewoon
is het niet. Ze horen hier
eigenlijk niet. Ze zijn
ingevoerd door de mens. De
enige zoogdieren die oor-
spronkelijk hier voorkwa-
men zijn vleermuizen. Alle
andere zoogdieren zijn im-
port en horen hier eigenlijk
niet thuis, zeker niet in de
natuur.

Dat al die dieren hier
rond wandelen vinden we
vanzelfsprekend. Je moet
eigenlijk van buiten het
eiland komen om je erover
te verbazen. Toeristen
doen dat. Die hebben geen
lora’s, karko’s en fla-
mingo’s. Ze vinden het
prachtig. Maar wij zien het
niet meer.

Zo werd onlangs be-
kend dat tien procent van
de koralen in 2010 is
afgestorven. Tien procent!
Als het leven op Bonaire
tien procent duurder wordt
of als ons inkomen tien
procent achteruit gaat, eist
iedereen onmiddelli jk
maatregelen. Maar als tien
procent van ons koraalrif
afsterft, hoor je er niemand
over. De afgelopen tientallen
jaren hebben we al zoveel
verloren dat nu nog maar
veertig procent over is. Als
dat zo doorgaat, maken we
de dag dat onze koralen
totaal zijn afgestorven
allemaal nog mee. Toch
lijkt het ons niet te
interesseren.

We vinden het vervelend
dat je geen karko’s meer
mag vangen. En die lora’s
zijn ook wel lastig...

Beste medebewoners
van dit prachtige eiland, we
moeten trots zijn op onze
dieren en planten. We
hebben een natuurlijke rijk-
dom. Laten we ervan
genieten en ervoor zorgen
dat onze kinderen dat ook
nog kunnen doen!
De redactieDia 22 di mei ta dia Internashonal di Biodiversidat. E anja aki ta pone atenshon riba e bida supmarino.



Página 2 MAKUBEKÈN Mei 2012

Kolegio Ehekutivo a duna
pèrmit na Coral Restoration

Uit onderzoek in opdracht
van STINAPA blijkt dat het
Bonairiaanse koraalrif zwaar
onder druk staat. In 2010 is tien
procent van de koralen afge-

KOLEGIO EHEKUTIVO A DUNA PÈRMIT
PA TRANSPLANTE DI KORAL
Foundation Bonaire pa kuminsá
ku un kultivo di koral. E meta

di e proyekto aki ta pa duna e
refnan di koral un man. Den e

promé aña e fundashon ta haña
un pèrmit pa kolektá un pida di
koral di ‘biná’ i koral ‘kachu
grandi’ den parke marino. Ta
trata aki di koralnan ku ta krese
hopi lihé. Ta kultivá e koralnan
den laman mes i despues
plantanan riba un ref afektá.

Komishon pa Maneho di
Naturalesa Boneiru, un komi-
shon ku a keda instituí pa
Kolegio Ehekutivo pa duna
konseho, a hasi un evaluashon
bastante kritiko. E komishon
tabata kritiko pa motibu ku
transplante di koral lo no para
e deterioro di e refnan. E
motibunan prinsipal ku ta afek-
tá e refnan, ta e konstrukshon
na kosta i e kalidat malu di e
awa di laman. Si no hasi nada
na e motibunan menshoná, no

storven. Het aantal grazende
vissen neemt al jaren af. Ook
de hoeveelheid jong koraal
vermindert. Zeewier neemt
steeds meer de plaats van

koralen in. Dit zijn allemaal
signalen dat het ecosysteem
op het rif uit balans is. Als deze
situatie lang voortduurt, vrezen
de wetenschappers voor de
complete ondergang van het rif.

In de tweede helft van 2010
heeft de hogere temperatuur
van het zeewater tien tot twintig
procent van de koralen aange-
tast. Dit noemt men het bleken
van koralen. Het bleken heeft
zolang geduurd dat uiteindelijk
tien procent van alle koralen het
niet heeft overleefd.

Er is gelukkig ook goed
nieuws. De hoeveelheid roof-
vissen op het rif, zoals snap-
pers, zeebaarzen en barracu-
da’s, neemt wat toe. Vooral in
de visreservaten. De twee
visreservaten van Bonaire zijn
in 2008 wettelijk ingesteld. Het
is bemoedigend om te zien dat
ze nu al een gunstig effect
hebben.

Algengroei
Op de afgestorven koralen

Onderwaterpark onder toenemende druk

“TIEN PROCENT KORAALRIFFEN IN BONAIRE AFGESTORVEN IN 2010"

tin sentido pa transplantá koral.
Un parti importante di e

proyekto ta konsistí di duna
informashon riba e motibunan
di deterioro di e refnan i inkluí
“stakeholders” den e solu-
shonnan. E “stakeholders”nan
ta konsistí di studiantenan,
sentro di buseo, e sektor
turístiko i henter e komunidat
di e isla.

Transplante di koral ta un
téknika nobo ku a usa na
Florida tambe. Sambuyadónan
lokal i tambe esun nan ku ta di
vakashon riba nos isla lo yuda
ku kolekshon i plantamentu di
e diferente pida koralnan.
Funshonarionan di Bonaire Na-
tional Marine Park lo guiá e
proyekto aki.

gaat zeewier (macroalgen)
groeien. Zeewier groeit sneller
dan koraal en kan nog gezonde
koralen verstikken. Grazers,
dat zijn vissen en andere zeedie-
ren die algen eten, zorgen
ervoor dat dit niet gebeurt. Maar
uit hetzelfde onderzoek blijkt dat
de hoeveelheid grazers op het
rif, vooral papegaaivissen, al
jaren afneemt. Om die reden is
de papegaaivis nu een be-
schermde soort. Een ander
nadeel van veel algengroei is dat
jonge koralen zich moeilijker
kunnen vestigen. De hoeveel-
heid algen op de riffen van
Bonaire benadert op sommige
plaatsen het Caribische gemid-
delde. En dat is zorgelijk, want
Bonaire steekt al jaren gunstig
af ten opzichte van de andere
eilanden, omdat daar de achter-
uitgang van de koralen en de
toename van algen nog veel
groter is.

Bedreigingen
De belangrijkste drie bedrei-

gingen van de Bonairiaanse
koraalriffen zijn: overbemesting,
ontwikkelingen langs de kust en
overbevissing.

Overbemesting is een teveel
aan voedingsstoffen in het
zeewater. Die voedingsstoffen
zijn afkomstig uit afvalwater en
regenwater. Het is daarom zaak
om geen ongezuiverd afvalwa-
ter te lozen. Koralen hebben een
voedselarme omgeving nodig.
Algen groeien juist goed als er
veel voedingsstoffen in het wa-
ter zitten.

Bebouwing langs de kust
heeft ook negatieve invloed op
het onderwaterleven. Denk aan
erosie en irrigatie met afvalwa-
ter.

Het wegvangen van rifvissen
brengt het onderwaterleven
verder uit balans. Gezien de
positieve effecten van de
visreservaten lijkt het instellen
van grotere of meer reservaten
een goed middel om de koraal-
riffen te behouden.
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De ‘Lagadishi Trail’ die ik met George Thodé loop, komt op een gegeven
moment langs een prachtige ‘blowhole’ een gat in de rots waar van onder af
zeewater omhoog spuit. Een heilige plek voor Kultura, die er 5 jaar lang in een
tent zat om te luisteren naar de geluiden van de ‘blowhole’. Nog steeds luistert
hij regelmatig naar de berichten die de ‘blowhole’ hem geeft. “Deze maakt zoveel
geluid dat je het tot in Rincon hoort. Om de berichten te horen moet je veel tijd
nemen. Soms moet je bijna de hele dag luisteren om het ware verhaal te horen.
Sommige keren gaat hij omhoog, en ik volg dan de vormen van het omhoog
spuitende water. Je moet kunnen zien welke vormen daarin zijn. En met die
figuren doen profeten hun werk.Ik kan hier elke dag een regenboog zien!”

George is bang dat er veel regen komt op ‘Dia di Rincon’. “Het geluid dat ik
heb gehoord, van de ‘blowhole’, zegt dat er veel regen komt. En ik ben benieuwd!”
zegt hij.

De palmen van zijn handen zijn getatoeëerd. In de ene hand een driekruis,
een magisch teken. Als ik vraag wat het is zegt hij: “Deze hand gebruik ik om
dingen te stoppen. Om krachten van de natuur te gebruiken. Ik moet nog veel
leren, maar we kunnen sommige dingen stoppen. Soms ben ik zelf bang voor
deze krachten, maar als ik niet doorga krijgt de bevolking geen advies!”

Bij ‘Playa Chikitu’ vertelt hij verder. “Als je geloof hebt kun je de zee stoppen.
Ik kan het doen. Onder die steen daar heb ik geslapen, om de zee te filmen. Je
kunt het zien op de film. De zee komt, 14 golven achter elkaar. En dan stopt
het, de zee trekt leeg, van dit punt (hij wijst naar de monding van de baai) naar
dat. Alles blijft staan, drie minuten lang. Ik heb de film aan iemand laten zien en
die meneer zegt: George, wat is dit! Want je kunt niet uitleggen wat je op deze
film ziet.”

Ik vraag naar de tatoeage in zijn andere hand. Een kaart van Bonaire. Dat is
praktisch als toeristen iets vragen, vindt George: altijd bij de hand. De profeet
staat nog met beide benen op de grond.
Geschreven door Wietze Koopman

E ‘Lagadishi Trail’ ku mi ta kanando riba dje huntu ku George Thodé, un dado
momentu ta pasa banda di un ‘supladó’. Un buraku den e barankanan kant’i
laman, kaminda awa ta spùit bin ariba kada biaha ku un ola ta dal den kosta. Un
lugá sagrado pa Kultura, ku a sinta den un tènt einan pa 5 aña largu pa skucha
e zonidonan di e supladó. Ainda e ta bai frekuentá e sitio pa skucha e
“mensahenan” ku e ta haña di e supladó. “Esaki ta hasi asina hopi bochincha ku
bo por tend’é te na Rincon. Pa skucha su mensahenan bo mester tuma tempu.
Tin biaha bo mester sinta hinter dia pa skucha e historia kompletu Tin biaha e ta
bai ariba anto mi mester sigui e formanan di e awa ku ta spùit bai ariba. Bo
mester por apresiá si e formanan ku tin den dje. I ku e figuranan ei e profetanan
ta hasi nan trabou. Tur dia mi por wak un arko íris akinan.”

George tin miedu ku lo bin hopi áwaseru riba “Dia di Rincon’. “E zonido ku mi
ta skucha di e supladó ta bisami ku lo bin hopi áwaseru. Mi tin gan’i wak kiko ta
bai pasa” e ta bisa.

E tin tatuahe den su plant’i man. Den un man un krus ku tres punta, un
símbolo sagrado. Ora mi puntr’é p’e, e ta kontestá mi: “E man aki mi ta usa pa
para algu. Pa usa forsanan di naturalesa. Mi tin hopi kos di siña ainda, pero nos
por  para sierto kos. Tin biaha mi mes tin miedu di e forsanan aki, pero si mi no
usa nan e pueblo lo por haña su mes ku e konsekuensia.

Na ‘Playa Chikitu’ e ta sigui konta “si bo tin fe, bo por para laman. Ami por.
Bou di e baranka ei m’a drumi, pa filma laman. Bo por mir’é riba e sine. Laman
ta bini, 14 ola tras di otro. Despues e ta stòp, laman ta hala bai patras, di e
punta aki (e ta mustra riba entrada di e boka ), te na e punta ei. Tur kos ta keda
pará, tres minüt largu. Mi a mustra un hende e grabashon anto e mener di ku mi:
“George, ta kiko esaki ta? Bo no por splika un hende e kos aki.”

Puntrá pa e tatuahe den su otro plant’i man, George ta mustrami e mapa di
Boneiru. Esei ta hopi práktiko ora turista ta puntr’é algu. Semper e tin mapa di
Boneiru “na man”. Esei ta prueba ku e Profeta ta keda un hòmber práktiko si!
Skirbi pa Wietze Koopman
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Dat zegt Elvis Martinus, een
van de pioniers van deze sport
op Bonaire en mede eigenaar
van Bonaire Windsurf Place op
Sorobon. ‘Windsurfers maken
gebruik van de natuur, van de
wind en de zee, zonder sporen
achter te laten.’ zegt hij. Er zijn
mensen die denken dat
windsurfers schadelijk zijn voor
het zeegras op Lac, maar dat
is volgens Elvis een be-
treurenswaardige misvatting.
‘Uit wetenschappelijke docu-
mentatie blijkt dat er 40 jaren
geleden geen zeegras was bij
Sorobon. Nu liggen er gezonde
zeegrasvelden voor de deur,
terwijl we hier sinds 1995 ons
windsufbedrijf hebben.’ Elvis
vindt dat de windsurfsport
helemaal past bij het eco
vriendelijke imago van Bonaire.
Bescherming van de natuur ligt
hem aan het hart. Daarom
sponsort de Windsurf Place
natuurbeschermende maatre-
gelen.

Als kind kwam Elvis al
regelmatig in dit gebied. Hij is
een zoon van Doei Diaz en
Jasinta Martinus, zijn beide
ouders kwamen uit families van
vissers. Hij groeide op bij zijn
grootouders in Playa Pariba en
leerde alles over de zee van

Sinds kort stelt Selibon elke
zaterdag het Afvalbrengpunt bij
Lagun open. Burgers kunnen
dan gratis afval komen brengen.
Voorwaarde is wel dat burgers
het afval gescheiden aanleveren
op het Afvalbrengpunt.

Om de dienstverlening aan
het publiek te verbeteren, stelt
Selibon elke zaterdag het
Afvalbrengpunt op de landfill
open voor het gratis brengen van
gescheiden afval. Het Afval-
brengpunt is elke zaterdag
open van 9.00 tot 17.00 uur.
Deze service is alleen bedoeld
voor burgers. Bedrijven betalen
het gebruikelijke tarief.

Sinds eind vorig jaar kunnen
burgers en bedrijven niet meer
zoals vroeger de landfill Lagun
oprijden om afval te storten. De
klanten van Selibon worden nu
naar het Afvalbrengpunt geleid.
Daar worden de volgende
afvalstromen apart ingezameld:

.glas,
·papier en karton,
·witgoed (koelkasten en

wasmachines),
·bruingoed (radio’s, tv’s,

pc’s),
·metalen (autowrakken) en
·tuinafval,
·pallets en ander hout,
·autobanden,
·restafval.

WINDSURFING IS ECO VRIENDELIJK

zowel zijn grootouders als van
zijn vader. Hij vertelt daarover:
‘Vanaf mijn 6e jaar ging ik vaak
met mijn opa vissen in het

gebied van Sorobon. Op Cai
kochten we houten naalden die
Buchi Martis en Ramon Soliano
daar maakten, voor de netten.

Ik heb nog de oude manier van
vissen geleerd. Niet teveel aas
meenemen, alleen vangen wat
er gegeten wordt.’ De vissers
op Bonaire hielden zich indertijd
aan ongeschreven regels hoe je
met de natuur moest omgaan,
zodat er voor de kinderen
voldoende overbleef. Elvis zou
graag willen dat die oude lokale
kennis wordt vastgelegd en niet
verloren gaat. ‘Nu is het er nog,’
zegt hij, ‘ik denk dat we de oude
kennis en normen goed kunnen
gebruiken als we ze
combineren met
deskundigheden van nu. De
oude mensen hebben een
speciale manier om de natuur
te zien, we kunnen nog heel
wat van hun leren. Het wind-
surfen heeft Bonaire in de
wereld op de kaart gezet, net
als het duiken. Er komt veel
gratis publiciteit uit, zoals
onlangs een uitgebreid artikel
over Bonaire in het blad ‘SURF’
een van de grootste wind-
surfbladen ter wereld.

Het idee om iets te gaan
doen met het windsurfen kreeg
Elvis in Venezuela, waar zijn
gastheren hem vertelden dat
Bonaire ideaal was voor
windsurfen. ‘Ik dacht toen, als
het zo ideaal is, waarom doen

Randy Leonora, de manager
van de afvalstortplaats, legt uit:
“Het Afvalbrengpunt bestaat uit
sorteervakken van aarden
wallen. Voor elke afvalstroom is
er een ander vak.”  “De afval-
stromen die we op het
Afvalbrengpunt apart houden,
worden zoveel mogelijk
hergebruikt”, verklaart Rudsel
Leito, de directeur van Selibon.

“Selibon levert de gescheiden
afvalstromen aan afnemers die
het op het eiland of in het
buitenland verwerken.
Belangrijk is dat we zoveel
mogelijk afval hergebruiken en
zo min mogelijk storten. Zo
houden we ons eiland schoon,
en groeit de afvalberg niet meer
zo hard. En dat is ook nog eens
goed voor de portemonnee.”

ELKE ZATERDAG GRATIS GESCHEIDEN AFVAL BRENGEN

Washington Slagbaai
National Park

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

Iedere dag geopend behalve op 25
december en 1 januari.

we het dan niet.’ en Elvis
voegde de daad bij het woord.
‘We hebben de vergunning in
1989 aangevraagd en het
duurde tot 1995 eer we hem
kregen. We kregen toen de
vergunning, maar er werd wel
bij gezegd dat er niet meer
activiteiten in de baai zouden
komen. We pakten het gelijk
groot aan. Elvis vertelt dat
Sorobon een kale rommelige
vlakte was, nadat er een
bouwproject voor een hotel was
mislukt. ‘Iedereen was verbaasd
wat een mooie plek we ervan
gemaakt hadden. Ik wilde altijd
drie dingen: werken met de
natuur, met toerisme of met
sport. Nu heb ik alle drie in een.

 Elvis is voorstander van een
actief conserveringsbeleid in het
gebied van Lac en is daarom
blij met het initiatief van
STINAPA om de kanalen in de
mangroves weer open te
maken. ‘Lac is een dynamisch
gebied,’ zegt hij, ‘het verandert
voortdurend. Voor onze klein-
kinderen moeten we de
mangroven aan de andere kant
laten groeien en de baai open
houden.’
Geschreven door Wietze
Koopman
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Durante e promé lunanan di
e aña aki poblashon di Boneiru
a tira komo 24.000 kilo di bòter
i pòchi di glas den e kòntei-
nernan hel pa glas. Esei ta
sufisiente glas pa traha un
kareda di bòter di serbes riba
kaminda for di aeropuerto te na
WEB su planta di koriente na
Hato. Un bon resultado, pero
por mas mihó ainda. Dor di tene
e glas separá, e seru di sushi
na Lagun ta krese mas poko-
poko i nos isla ta bira mas limpi

In de eerste maanden van
dit jaar heeft de bevolking van
Bonaire ongeveer 24.000 kilo
aan glazen potten en flessen
in de gele glasbonbons ge-
gooid. Dat is genoeg glas om
een lijn van bierflesjes te zetten
op de weg tussen de luchtha-
ven en de WEB-locatie in Hato.
Een mooi resultaat, maar het
kan nog beter. Door het glas
apart te houden, groeit onze
afvalberg minder hard en wordt
ons eiland schoner.

Meer dan tien procent van
ons afval bestaat uit glas. De
helft daarvan komt vrij in res-
taurants, hotels en bars. De
andere helft komt uit de huis-
houdens. Al het ingezamelde
glas wordt door Selibon en Bon
Recycling apart gehouden.
Aanvankelijk was het de
bedoeling om het glas tot zand
te vermalen en dat lokaal in de
bouw te gebruiken. Maar de
installatie die het glas vermaalt,
is nog niet compleet. In
afwachting daarvan wordt het
glas naar het buitenland ver-
kocht als grondstof voor nieuw
glas. De overheid wil samen
met het bedrijfsleven bevorde-
ren dat op ons eigen eiland een
afzetmarkt ontstaat voor
gemalen glas. De overheid zou

i bunita.
Mas ku dies porshentu di

nos sushi ta konsistí di glas.
Mitar di esei ta produsí pa
restorant, hotèlnan i bar. E otro
mitar ta bin di kasnan familiar.
Tur e glas ku Selibon i Bon
Recycling rekohé ta bende ku
eksterior komo materia prima
pa trahamentu di glas nobo.
Inisialmente tabata e intenshon
pa mula e glas pa e bira santu
bèk i usa esei lokalmente den
konstrukshon. Pero e instala-

shon ku mester mula e glas no
ta kompletu ainda. Den
koperashon ku negoshinan
lokal gobièrnu ke promové pa
bin un merkado pa glas mulá.
Gobièrnu por eksihí por
ehèmpel ku ora ta traha
karetera nobo ku ta usa glas
mulá (lokal).

Na novèmber di aña pasá
Selibon a kuminsá ku algun
partner ku e kolekshon di glas

den e kònteinernan hel pa glas
den barionan. E akshon ‘Separá
bo Glas’ a haña promoshon via
Radio Limpi ku tabata transmití
riba 4 stashon di radio.
Embahadornan di glas den e
barionan a supliká e poblashon
pa tira nan bòternan i pòchinan
di glas den e kònteinernan. E
reakshon tabata tremendo. Den
un luna i mei di tempu a kolektá
míles di bòter.

E akshon ‘Separá bo Glas’
a kuminsá for di 2005 kaba
serka restorantnan, snèk, i
hotèl. Mayoria di e nogoshinan
ei pa aña largu kaba ta tira nan
bòter i pòchi den e kònteiner-
nan hel. Durante tur e añanan
ei a tene e glas separá di moda
ku awor tin sufisiente akumulá
ku por us’é kome materia prima
pa sierto proseso.

bij aanbestedingen bijvoorbeeld
kunnen eisen dat gemalen glas
in de (wegen)bouw wordt
gebruikt.

In november vorig jaar is
Selibon samen met een aantal
partners begonnen met het
verzamelen van glas in de gele
glasbonbons in de wijken. De
actie ‘Separá bo Glas’ werd
bekend gemaakt via Radio
Limpi die op vier lokale radio-
stations uitzond. Glasambas-
sadeurs in de wijken riepen de
bevolking op om lege glazen
flessen en potten in de glasbak

te doen. De respons was
overweldigend. In anderhalve
maand werden vele
tienduizenden flessen en potten
ingeleverd.

De actie ‘Separá bo Glas’
is al in 2005 begonnen bij ho-
tels, restaurants en snèks. De
meeste van die bedrijven gooien
al jaren lege flessen en potten
in de bekende gele containers.
Gedurende al die jaren is het
glas apart gehouden zodat nu
voldoende is opgespaard om
het als grondstof te kunnen
gebruiken.

BO TABATA SA KU STINAPA TA E
FUNDASHON, KU TA MANEHA E  PARKENAN

NASHONAL PA GOBIERNU?

WIST JE DAT STINAPA  DE STICHTING IS DIE
DE NATIONALE NATUURPARKEN BEHEERT

VOOR HET GOUVERNEMENT?

ACTIE ‘SEPARÁ BO GLAS’ SLAAT AAN

AKSHON ‘SEPARÁ BO GLAS’ TA HAÑANDO AKOHIDA



Página 6 MAKUBEKÈN Mei 2012

Un grupo di Junior Rangers
a risibí nan sertifikado pa
finalisá e kurso básiko di Jun-
ior Rangers. Durante e atardi,
na Captain Don’s Habitat, e
grupo ku ta konsistí di sinku
hóben a resaltá pa nan esfuer-
so i dedikashon pa nan logro.
Diputado Kroon tabatin e plaser
di entrega e sertifikadonan na
e Junior Rangers huntu ku
direktora Elsmarie Beuken-
boom.

E departamentu di eduka-
shon di STINAPA tambe konosí
komo NME (Natuur- en Milieu
Educatie) tin den su programa
anual e tema di Junior Rang-
ers. Esaki ta e grupo di
hóbennan entre 13 pa 21 aña
di edat. NME ta reklutá e
miembronan di Junior Rangers
via di Jong Bonaire. Tur aña un
grupo di dies (10) hóben por
inskribí pa e programa aki na
Jong Bonaire. No ta tur ta logra
pasa e kurso básiko ku éksito.
Ta tuma tèmpo, dedikashon i
esfuerso di nan parti pa logra
pasa e kurso.

E kurso básiko tin un
durashon di 8 pa 9 luna. Du-

ENTREGAMENTU DI SERTIFIKADO NA JUNIOR RANGERS
rante e periodo aki e hóbennan
ta sera huntu manera un blòk
pa forma mentalidat i aktitut di
konserva naturalesa en general.
Tur siman NME ta guiánan te
ora ku nan ta kla pa haña lès di
sambuyá. Ademas di lès di
sambuyá nan ta risibí lès riba
diferente aspekto i tópiko ku ta
envolví naturalesa i medio
ambiente manera: nos mundu,
geologiá básiko, historia di
parkenan, reglanan di parke, lès
di flora i founa ku ta esensial
pa nos naturalesa manera
para, ratón di anochi, kadushi,
ref di koral i muchu mas. E
último dos luna di nan kurso ta
dediká na manehá boto i lès di
sambuyá.

Awó ku nan a bira Junior
Rangers nan ta kla pa mas
desafío i akshon komo emba-
hadó di naturalesa. Nan mester
praktiká nan sambuyamentu i
tambe nan a risibí un skèdjul
ku tur aktividat kla prepará pa
e siguiente tres (3) luna.
Aktividatnan ta enserá lèsnan
na CIEE, Sea Turtle Conserva-
tion, sambuyá ku BonPhoto i
Woodwind, filma riba tera ku

Merel Notten i bou awa ku Jack
Polanen. Tambe lo bai mas
profundo den áreanan manera
Lac ku Mangrove Center,
patruyá laman i kosta ku Ma-
rine Park Rangers i investigá
bida di karko ku Sabine Engel
ku ta kordiná e proyekto di
protekshon di Karkó. Mayoria
skol di sambuyamento na
Boneiru ta sostené Junior
Rangers, manera Captain Don’s
Habitat, Dive Friends Bonaire,
Buddy Dive i Divi Dive Bonaire.

Pabien na e Junior Ran-
gersnan:

Marven Molina, Eliomar
Frans, Gorgegino Tokaay,
Xaviera Bernabela i Niyandrew
Pourier.

Den e programa di Junior
Rangers e hóbennan tin
oportunidat di bai mas haltu den
rango dor di pasa ful un aña
atrobe ku NME i logra hasi
spesialidatnan ku ta ofresé nan
pa asina nan haña mas
eksperiensia i ekspertisio pa
asina krea responsabilidat i
liderazgo entre e hóbennan.

NME STINAPA ta yama
danki na tur ku ta hasi e
programa di Junior Ranger
posibel pasó ta tuma esfuerso
i organisashon di hopi hende pa
logra un programa di e magnitut
aki i ku e sirkulo aki keda i bira
mas grandi.

Tur aña muchanan di skol
básiko ta haña invitashon di
STINAPA pa tur klas bai hasi

AKTIVIDAT DEN NATURALESA KU SKOLNAN BÁSIKO
un aktividat pafó di skol ku e
departamentu di edukashon di
STINAPA.  Kada klas ta haña

un aktividat diferente i adaptá
pa nan edat.

Tur skol ta partisipá aktiva-
mente den e programa aki pa
asina nan por risibí edukashon
tokante naturalesa, den natu-
ralesa. Ta tene aktividat den
parke Tamarein, den plantashi
Aruba i sitionan kantu di laman.
Ta bai ku e muchanan tambe
Dierenasiel, Animal Farm i Don-
key Sanctuary.

Riba e potrètnan por mira e
alumnonan di Kolegio Reina
Beatrix i di Kolegio Papa
Cornes partisipando den nan
aktividat ku a inkluí pùzel di
lora, konosementu di flora i
founa, konosementu di insek-
tonan i hopi mas.

Un danki speshal na
Kolegio Reina Beatrix i Kolegio
Papa Cornes pa organisá nan
mes pa partisipá den e
aktividatnan huntu ku NME

STINAPA. Edukashon riba
naturalesa i medio ambiente ta

importante paso: Nos ta biba
di Naturalesa!
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AKSHON DI LIMPIESA
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Djadumingu, dia 3 di yüni,
STINAPA ta invitá pueblo di

Boneiru pa eksperensiá e
bunitesa di nos naturalesa na

INVITASHON
DIA HABRÍ NA PARKE NASHONAL WASHINGTON

SLAGBAAI DIA 3 DI YÜNI
e Dia habri di Parke Nashonal
Washington Slagbaai. STINA-
PA ta duna pueblo di Boneiru e
oportunidat pa nan partisipá i
eksperensiá e áreanan protehá
di nos parke nashonal. Asina
nan por gosa di e bunitesa di
naturalesa i bira mas konsiente
di e importansiá di protekshon
di nos biodiversidat. For di
mainta tempran lo kuminsá ku
desayuno, kuminda krioyo i

barbekiú na entrada di e parke.
Pueblo i bishitantenan di
Boneiru por kana, subi seru,
kore baiskel i landa na Slag-
baai. Lo bai tin un tremendo
shou kultural, músika i
baliamentu na entrada di Parke
Nashonal Washington Slag-
baai.

For di 8’or di mainta doño-
nan di stènt lo kuminsá instalá
nan produktonan i bende desa-

yuno. Pa mèrdia e kuminda
krioyo i barbekiú tambe lo ta
kla. Henter dia lo bende bolo,
kosnan di boka dushi i diferente
artefaktonan di obra di man i
mata. Lo tin músika i aktividat
pa muchanan.

Tuma esaki komo un invita-
shon personal pa bini huntu ku
bo famia i selebrá un dia ameno
i hopi edukativo den nos parke
di Washington Slagbaai.

BO TABATA SA KU BO POR HUR E KASNAN NA SLAGBAAI?

WIST JE DAT JE DE HUIZEN BIJ SLAGBAAI KAN HUREN?
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For di 1 di aprel Asilo di
Bestia Boneiru a kuminsá
atrobe ku un kampaña grandi
di sterilisashon pa kachó i
pushi. Tur hende ku tin kachó
òf pushi por laga sterilisá nan
grátis. Na aña 2009 asilo di
bestia a hiba un kampaña
grandi di sterilisashon ku hopi
éksito! E kantidat di kachónan
di kaya a baha  konsidera-
belmente i tambe den e
kantidat di bestia ku a wòrdu
hibá na e asilo tin un bahada
formal. Pero komo ku e
populashon di kachó i pushi na
Boneiru ainda ta hopi grandi,
asilo di bestia ta kontinuá ku e
kampaña di steril isashon
grátis.

Tin hopi kachó i pushi na
Boneiru

Tin demasiado kachó i pushi

GRANDIOSO KAMPAÑA DI STERILISASHON DI
ASILO DI BESTIA BONEIRU

na Boneiru. E kousa di esaki
ta ku e bestianan ta sigui nan
kurso nòrmal i for di un edat yòn
ta resultá embarasá. Dor di
esaki tur dia ta bin yunan di
kachó i pushi aserka, di kua e
gran mayoria no tin futuro. Nan
ta bai dualu, no ta haña
kuminda, ta bira malu òf
agresivo i ta bai sòru pa hopi
molèster. Pa e motibu aki na
Boneiru pa aña mester laga
pone hopi di e bestianan aki
drumi.  Por evitá sufrimentu di
e bestianan aki!

Kampaña di sterilisashon
For di 1 di aprel na su-

permerkado, tiendanan i vários
instansia rònt Boneiru tin
posternan di e kampaña ku e
boluntarionan di asilo di bestia
a pone. Tambe ku kolaborashon
di WEB NV, ta repartí foyetonan

tokante di e kampaña di kas
pa kas. Ademas asilo ta anun-
siá e kampaña di serilisashon
tantu na radio komo den
korantnan.

Kiko mester hasi?
Si un persona tin un kachó

òf pushi ku e ke laga sterilisá,
e mester bai na asilo di bestia
pa buska un formulario spesial,
riba kua e kolaborador na asilo
ta nota e datonan di tantu e
bestia komo di e doño. Des-
pues e mester bai serka e
dòkter di bestia pa entregá e
formulario i traha un sita. E ora
ei e dòkter no ta kobra nada pa
e trabou di sterilisashon.

Informashon
Pa mas informashon tokan-

te di e kampaña di sterili-
sashon, interesadonan por

Pa konmemorá e selebrashon di Dia Internashonal di Biodiversidat ku ta tuma lugá tur aña
dia 22 di mei  STINAPA ta pone atenshon riba e importansha na e variedat grandi di mata, bestia
i bida marino ku Boneiru tin. E aña aki e tema di Dia Internashonal di Biodiversidat ta Biodiversidat
Marino. Esaki kier men ku e aña aki nos ta pone mas atenshon riba e bida marino. Nos isla ta un
isla riku pasobra nos tin un variedat grandi di mata, bestia i tambe nos bida marino ku ta konsistí
di diferente koral, piska i otronan tipo di espesie marino. E organisashon “Convention on Biologi-
cal Diversity” huntu ku un kantidat grandi di sientífikonan rònt mundu a tene un sondeo riba bida
marino ku a tuma lugá for di aña 2000 pa 2010. Di e sondeo aki a konstatá ku tin por lo ménos
250.000 diferente espesie marino. Tin sientífikonan ku ta bisa ku e kantidat di espesie marino
por yega na 1 mion òf mas. Mirando ku Boneiru su koralnan a bai atras ku kasi dies porshento,
STINAPA ta pone atenshon spesífiko riba nos ref.

Boneiru su koral nan mas komun ta koral strea pilá (Montastrea annularis), koral strea seru
(Montastrea flaveolata), koral strea boka grandi (Montastrea cavernosa), koral plachi fini (Agaricia
grahamae òf lamarcki), koral flor (Eusmilia fastigiata), koral bolobonchi (Porites astreoides),
koral pòtlot (Madracis mirabilis), koral plachi boka oraño (Agaricia agaricites).

Bonerianonan mester ta orguyoso! Nos isla tin un variedat grandi di koral, piská i otro
espesienan marino ku ta atraé bishitante nan pa bishita nos isla. Nos no ta para ketu na e rikesa
ku nos tin den nos naturalesa, esei pasobra naturalesa ta forma parti di nos bida diario i el a bira
nòrmal pa nos. Poko di nos ora nos wak un gutu, piskechi òf un otro piská, ta para ketu pa puntra
nos mes si nan ta akinan pa e rikesa di nos ref.

Rònt mundu refnan ta na peliger. Hopi hende ta pensa ku un espesie marino òf di riba tera no
por kaba. Nos no tin ku bai muchu leu pa sa ku esei sigur ta posibel. Masoménos 60 aña pasá
na Aruba tambe nan tabata tin lora meskos ku aki. Awe nan no tin lora mas. Anto ta unda nos
kangreunan ta? Kasi no ta topa ku kangreu mas. Por ta ku muchanan ta kere ku ta kangreu di
laman so tin, nan lo no sa mes ku tin kangreu di riba tera tambe pasobra nan no sa wak nan.

Henter aña STINAPA ta duna diferente informashon i publisidat na e importansha di e bida
marino di Boneiru. Esaki ta hopi importante pa e hende sa kon pa mantené su mes na e leinan
ku gobièrnu a stipulá pa protehá algun espesie marino. Lac ta un sitio ku un biodiversidat grandi
ku bo por disfrutá di dje sea ku kayak, landamentu, ku diferente aktividatnan riba beach of den
awa.

EVENTO DI STINAPA:
SELEBRASHON DI DIA INTERNASHONAL DI

BIODIVERSIDAT, DIA 22 DI MEI

Merel – What if we change

tuma kontakto ku asilo di bestia
Boneiru. E datonan ta:

Asilo di Bestia Boneiru,
Kaminda Lagun 26,

Tel. 717-4989
www.animalshelterbonaire.com
w w w . f a c e b o o k . c o m /

AnimalShelterBonaire
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Het bestuurscollege heeft
vergunning verleend aan de
Coral Restoration Foundation
Bonaire voor het starten van
een koraalkwekerij. Het
uiteindelijke doel van het project
is om het koraalrif een handje
te helpen bij het herstellen van
de achteruitgang. In het eerste
jaar krijgt de stichting een
vergunning om stukjes herts-
hoornkoraal en elandgeweiko-
raal te mogen verzamelen in het
onderwaterpark. Dit zijn snel-
groeiende koralen. De stukjes
koraal groeien verder in
kwekerijen in zee en worden
later ‘uitgeplant’ op het
aangetaste koraalrif.

De Commissie Natuurbe-
heer Bonaire, een wettelijk
ingestelde adviescommissie
voor het bestuurscollege, heeft
het project tegen het licht
gehouden. De commissie was
kritisch omdat het trans-
planteren van koraal de oorzaak
van de achteruitgang van de

Un di e tareanan di
STINAPA ta pa vigilá e estado
di salú di nos ref di koral. Kada
pasa aña ta laga hasi un
estudio i ta kompará e resul-
tado ku esun di e añanan ante-
rior. E resultado di e delaster
estudio ta di 2010. E ta mustra
ku e refnan di Boneiru ta bou di
un preshon enorme. Durante di
e aña 2010, dies (10) porshentu
di e refnan a muri. E kantidat di
piská ku ta kome lima manera
gutu, a baha. Tambe e kantidat
di koral yòn no a subi. Lima
mas i mas ta tapando fondo di
laman strobando e koral di
krese. Tur esakinan ta sínto-
manan ku un sistema ekológiko
di ref ta for di balanse.

Pa basta aña kaba
STINAPA ta informando go-
bièrnu i pueblo di Boneiru ku nos
ref no ta den bon kondishon
mas i ku mester anda ku
koutelo.

Ta asina ku den e di dos
parti di 2010 laman tabata
kayente i e temperatura haltu
aki a afektá 10 pa 20 porshentu
di e koral. Esaki nan ta yama e
“blikiamentu” di koral. Koralnan
duru ta haña nan kuminda i
koló di un lag di “lima” ku ta
biba huntu kuné. Si e tem-
peratura di awa keda haltu pa
un temporada largu, e koral ta
benta e lima aki afó i e skelèt
blanku di e koral ta bira visibel.

Durante 2010 e periodo di
blikiamentu a dura asina largu,
ku 10 porshentu di e koral no a
logra rekuperá, i a muri. Ku esei
e averahe di kobertura di koral
riba nos ref a baha di 48
porshentu pa 38 porshentu. Ku
e koralnan a muri riba su mes
no ta un problema. Tur kos ta
muri, tambe koral. E notisia ta
alarmante i tin kos ku nos no
por hasi nada na dje aki na
Boneiru esta e subimentu di
temperatura di laman.

Kresementu di lima
E problema ta e lima. Lima

ta krese mas lihé ku koral. E
ta krese tapa e koral morto pero
tambe e ta tapa koral ku ta salú
ainda i ta chok’é mata. Tambe
e lima ta kompetí ku e koral yòn
pa lugá. Dor ku e lima ta krese
lihé e ta tapa e fondo di laman i
asina stroba e koral yòn di
haña un lugá bashí pa e por
krese. For di e mesun estudio
a resultá ku e kantidat di piská
ku ta kome lima manera gutu
ta bahando pa basta aña kaba.
Pa e motibu ei tambe Gobièrnu
a disidí di pasa e lei ku ta prohibí
pa piska gutu.

Tòg nos por hasi algu pa
salba nos ref. Ya kaba gobièrnu
a tuma diferente desishon
positivo.
·Asina tin e proyekto di kloaka.
Ku tempu esei lo bai yuda pa

baha e kantidat di lima;
·A pasa lei di área di no piska.
E dos área nan aki ta dunando
bon resultado;
·Tambe a pasa lei di prohibishon
pa piska gutu.

Falta awor pa tuma algun
desishon mas manera;
Aprobá e konseho di ‘Liña di
maneho di konstrukshon na
kosta’;
·Tuma desishon pa baha
sedimentashon ku ta bai laman
ora awa yobe duru.
E sientífikonan tabatin bon
notisia tambe; e kantidat di
piská predador, manera gròns,
gristèlchi, yakupeper i pikuditu
a oumentá un tiki. Spe-
shalmente den e áreanan unda
ta prohibí pa piska. Gobièrnu a
instituí dos área kaminda ta
prohibí pa piska pa lei na aña
2008. Ta un estímulo ku ya kaba
nan ta dunando resultado
positivo.
Ta hopi importante pa nos kuida
nos ref bon. Boneiru ta generá
ochenta porshentu di su
entrada di negoshi di turismo.
Si e ref sigui bai atras e
konsekuensianan sosial ta
grandi pa Boneiru. Boneiru tin
mas ku kuarenta aña kaba ta
generá su entrada di turismo;
Nos ta Biba di Naturalesa. Nos
por sigui biba bon di dje si nos
kuid’é awe.

riffen niet wegneemt. De
belangrijkste oorzaken voor de
aantasting van de koraalriffen,
waar de mens invloed op heeft,
zijn: bebouwing langs de kust
en slechte zeewaterkwaliteit.
De achteruitgang van de
zeewaterkwaliteit komt door
het lozen en lekken van af-
valwater uit beerputten en sep-
tic tanks. Die overbemesting is
niet goed voor koralen die juist
voedselarm zeewater nodig
hebben om gezond te blijven.
Een andere oorzaak is erosie.
Het modderwater dat bij hevige
regen in zee spoelt, is slecht
voor het koraal. Het aanleggen
van stranden is een andere
oorzaak. De bodem- en zand-
deeltjes in het water nemen
licht weg en bedekken de
koralen die hierdoor sterven. Als
aan deze oorzaken niets wordt
gedaan, heeft het transplan-
teren van koraal geen zin. De
nieuw aangeplante koralen
hebben dan te lijden onder

dezelfde problemen.
De commissie heeft daarom

aan de stichting gevraagd om
in het project ook aandacht te
geven aan de oorzaken van
achteruitgang van het rif en de
oplossingen hiervoor. Verder
heeft de commissie gevraagd
om de doelstellingen van het
project beter te beschrijven
zodat het achteraf gemakke-

lijker is om het effect te meten.
Een belangrijk onderdeel van
het project bestaat uit het geven
van voorlichting over de
oorzaken van de achteruitgang
van de koraalriffen en het
betrekken van doelgroepen bij
de oplossingen. De doel-
groepen bestaan onder meer uit
scholieren, duikscholen, de
toeristische branche en de

bevolking.
Het transplanteren van

koraal is een betrekkelijk
nieuwe techniek die ook wel in
Florida is toegepast. Duikers
die op het eiland wonen of hier
op vakantie zijn, gaan helpen
bij het verzamelen en uitplanten
van stukjes koraal. Het Bonaire
National Marine Park zal het
project begeleiden.

STINAPA TA INFORMA
“PARKE SUPMARINO DEN SITUASHON PREOKUPANTE”

“BESTUURSCOLLEGE GEEFT VERGUNNING VOOR
KORAALTRANSPLANTATIE”

BO TABATA SA KU BO NO TIN MESTER DI
GUIA PA BO POR BAI SUBI BRANDARIS?

WIST JE DAT JE GEEN GIDS NODIG HEBT OM
DE BRANDARIS TE BEKLIMMEN?

Karko Bonaire
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De liefde voor de natuur is er
van jongs af aan ingebakken bij
Martijn van Burik, de eigenaar van
Bonaire Automation. Zijn vader
was bioloog, nam hem altijd mee

Het is duidelijk dat Kalli De Meyer
een beroep heeft gekozen dat haar
aan het hart ligt. Als ze over
natuurbehoud praat, blijkt daaruit een
diepgaande kennis over dit
onderwerp. ‘De Caribisch-
Nederlandse eilanden hebben een
ongelooflijk rijke en gevarieerde
natuur.’ vertelt ze me, ‘met name
wanneer je dat relateert aan hun
kleine afmeting. Toen de BES-
eilanden bij Nederland kwamen, ging
de Nederlandse biodiversiteit whoop

omhoog! Onze eilanden zijn zonder twijfel de Nederlandse
Schatkamer van de Natuur. De Nederlandse Antillen hebben
ecosystemen die op zichzelf al een hoge biodiversiteit hebben.
De regenwouden zijn rijk aan insecten, planten en dieren en ook
de koraalriffen zijn ongelooflijk rijk op het gebied van soorten.
Onze geografische isolatie heeft ons de extra bonus. Alleen op
de ABC-eilanden zijn er al meer dan 200 endemische soorten,
dat zijn planten en dieren die uitsluitend op onze eilanden
voorkomen en nergens anders op de planeet.’

De Ramsar-conventie erkent de watergebieden van
internationale betekenis, zoals koraalriffen in ondiep water,
zeegrasvelden en mangrovebossen. Er zijn slechts zes RAMSAR
gebieden in de Nederlandse Antillen en vijf ervan vind je op Bonaire:
Klein Bonaire, Lac, Gotomeer, Saliña Slagbaai en het Pekelmeer.

Van de Ramsar-sites op Bonaire zijn die aan Slagbaai, Goto
en Pekelmeer bijzonder belangrijk voor de Flamingo’s. Kalli vertelt
dat het Pekelmeer, binnen het Cargill terrein, een uitstekend
voorbeeld is van een publiek-private samenwerking. Door het
handhaven van het waterpeil, houdt Cargill kunstmatig het gebied
in het midden van de zoutpannen in stand, waar de flamingo’s
nestelen en hun jongen grootbrengen. ‘Als we deze broedplaats
kwijtraken, verliezen we zonder twijfel de Flamingo’, zegt Kalli,
‘Omdat ze hier op Bonaire alleen nestelen terwijl ze vooral in
Venezuela voedsel zoeken.’ De wetlands zijn niet alleen belangrijk
voor de Flamingo’s. Ook veel watervogels gebruiken ze.

Hoewel de biodiversiteit in Bonaire’s mangroves is niet zo
hoog is als elders in het Caribisch gebied, vertelt Kalli me dat ze
erg belangrijk zijn voor vogels en rifvissen. ‘De mangroven rond
Lac zijn een belangrijk rustgebied voor vele soorten watervogels.
Sommige delen van Lac zijn bestemd als ‘no go’ gebieden om
een goed, rustige toevluchtsoord voor vogels te bieden. Voor
rifvissen zijn de zeegrasvelden en mangroves van onschatbare
waarde als kweekvijver voor jonge vis. Bijna alle vissen die je op
het rif van Bonaire vindt, hebben een deel van hun jonge leven in
de mangroves of in de zeegrasvelden doorgebracht.’

Mangroven zijn dynamische ecosystemen die als ze ouder
worden de neiging hebben om zich dood te groeien. ‘Als de man-
groves ongecontroleerd verder zouden groeien, zonder dat we
zaailingen verwijderen, denk ik niet dat de biodiversiteit op Lac
zou instorten. Maar er zou in de toekomst zeker een heel andere
natuurlijke omgeving zijn en er zouden zich andere leefgebieden
ontwikkelen.’ zegt Kalli. ‘Het is heel gebruikelijk dat mangroves
intensief beheerd worden, vaak een goede manier, en dat is hier
geen uitzondering.’

In het verleden hielden de vissers de kanalen open. Nu is
STINAPA verantwoordelijk voor het beheer van de mangroves. ‘Er
moeten de keuze gemaakt worden of je al dan niet de zaailingen
gaat verwijderen in het open water van de baai.’, zegt Kalli. ‘Ik
denk dat mensen hier graag willen dat de mangroves zodanig
worden beheerd dat ze min of meer blijven zoals ze nu zijn. Dat is
prima.’

STINAPA heeft er al voor gekozen om oude kanalen te openen
en de mangroves zoveel mogelijk te behouden zoals ze nu zijn.
Geschreven door Wietze Koopman

DE NEDERLANDSE SCHATKAMER
VAN DE NATUUR

BONAIRE AUTOMATION WERKT AAN RECYCLING
naar buiten en leerde hem de
natuur waarderen. Nu brengt hij
dit over op zijn twee zoontjes.
“Wandelen en kamperen, daar
genieten we erg van.” Vertelt

Martijn, “Boven Sabadeco bijvoor-
beeld, is een mooi stuk waar nog
gewoon bos is, en daar komt
bijna niemand. Als we veel tijd
hebben maken we een vuurtje
waar we soep op koken. Met
stenen er omheen, het moet wel
veilig gebeuren.”

Martijn ontmoette zijn vrouw
in Nederland, ze verhuisden naar
Zweden waar hij werkte voor
Ericsson. Maar zijn vrouw Jenni-
fer Trenidad komt uit Rincon, en
ze besloten om hier te gaan
wonen. Na een paar jaar werken
bij Radio Nederland Wereld-
omroep besloot Martijn voor
zichzelf te beginnen en richtte
Bonaire Automation op. Nu heeft
hij een goed lopend bedrijf met
veel import uit de Verenigde
Staten. Hij verkoopt laptops,
computers en de laatste tijd ook
beveiligingsapparatuur. Zijn
nieuwste product is Security
Smoke, een apparaat waarmee
de winkel binnen vier seconden
vol rook staat. “Als je dan binnen
een sirene van 127 Db ophangt,
raak je bij een inbraak niet veel
kwijt. Je moet pro-actief
beveiligen.” adviseert Martijn.

Bonaire Automation verkoopt
ook printers en de bijbehorende
inktpatronen. “Ik haal veel inkt
hier naar toe,” vertelt Martijn “en
dat is chemische rotzooi. Om het
milieu te beschermen moeten we
de inktpatronen niet op de land-
fill gooien maar recyclen. Op
Bonaire zelf kan dat niet, en
daarom ben ik vier jaar geleden
begonnen die dingen in te
zamelen. Ik vond in de Verenigde
Staten een recyclingbedrijf dat ze
wel wilde hebben. De verzend-
kosten, ongeveer 1 gulden per
patroon, nam ik voor mijn
rekening, samen met BITS, een
bedrijf dat toen van Hanny en Gijs
Hoogerkamp was. Na 2.5 jaar
bood de eigenaar van het
recyclingbedrijf, een fervent
duiker, aan om de kosten voor
zijn rekening te nemen.”

Martijn zou ook graag zien
dat de toners, de inktpatronen
voor laserprinters die veelal bij
bedrijven worden gebruikt, terug
konden. Maar de kosten daarvan
zijn zo hoog dat hij dat niet kan
betalen. In een doos met $200
transportkosten passen maar 5
tonerpatronen en er worden er
heel veel gebruikt op Bonaire.
Martijn zou graag willen dat een
bedrijf dat zeecontainers naar
Miami of naar Nederland stuurt
wat ruimte sponsort voor dozen
met lege tonerpatronen. Als het
daar eenmaal is haalt HP het
gratis op.

Iedereen kan de lege
inktjetpatronen gratis inleveren
bij Bonaire Automation aan de
Kaya J.C. Van der Rhee 2d, ook

als ze niet daar gekocht zijn.
Martijn moedigt dat aan met
stickers op de spullen die hij zelf
verkoopt, maar toch komt er
maar tien procent terug. Martijn
doet een vlammend beroep op

de inwoners van Bonaire om de
vervuilende inktpatronen niet in
de sushibak te gooien. “Elk
merk is welkom. Omdat we
daarmee het milieu kunnen ont-
lasten werk ik er gratis aan mee.”
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