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Den e edishon aki: In deze editie:

Grátis Gratis EEN BOOM

Foto credits: Hanny Kalk

Dia di plantamentu di palu di Boneiru 17 di novèmber.

Op 17 november is het bonairiaanse boomplantdag.
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Wat betekent een boom
voor ons? Een boom geeft
schaduw en daarmee koelte.
Een boom biedt onderdak aan
vogels, hagedissen, mieren
en allerlei ander klein leven.
Een boom bloeit en draagt
vruchten.

Bomen zijn ook handig om
een hangmat tussen te span-
nen. Alleen al daarom zou
iedereen een paar bomen op
zijn erf of in zijn tuin moeten
hebben. Zachtjes wiegend in
je hangmat krijg je een geluk-
zalig gevoel door het geritsel
van de bladeren. Van bomen
krijg je een goed gevoel.

En bomen produceren
zuurstof, dat weten we alle-
maal. Maar we waren het een
beetje vergeten. Nu CO2,
kooldioxide, is ontmaskerd als
broeikasgas nummer één,
stijgt de boom als zuurstof-
producent weer in aanzien.

Je kunt nu bijvoorbeeld kli-
maatneutraal vliegen. Dat
gaat zo. Een retourtje
Schiphol is 15.500 kilometer
vliegen. Dat staat gelijk aan de
uitworp van 3,4 ton van het
broeikasgas CO2.  Stel dat een
boom in zijn leven een ton
CO2  in zuurstof omzet. Dan
moet je voor je retourtje naar
Nederland dus minstens drie,
liever vier, bomen planten. Op
die manier heb je je vliegreis
dus gecompenseerd.

Terug naar de bomen van
Bonaire. We kunnen op
Bonaire best nog wat bomen
gebruiken. Hoe meer, hoe
beter. Bijvoorbeeld in de
mondi. STINAPA is daar al
een tijdje mee bezig. Er zijn
honderden bomen geplant in
Washington Park en op Klein
Bonaire. Inheemse bomen
natuurlijk. Maar ook de woon-
wijken mogen wat groener
worden. Eigenlijk zou bij alle
nieuwbouw een flink deel van
de grond gebruikt moeten
worden voor bomen en plan-
ten. Dat past bij het karakter
en de toekomstvisie van ons
eiland. Zoals bij veel dingen
op het gebied van natuur en
milieu kan ieder van ons heel
makkelijk een eigen bijdrage
leveren. Begin nu! Plant een
boom op de eerste boom-
plantdag van Bonaire op
zaterdag 17 november. In
deze krant leest u er meer
over.
De redactie
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Sally Thodé
Geboren op Bonaire op 6 april 1965
Huidige positie: interieur verzorgster.
Ik begon op 2 maart 1990 voor
STINAPA te werken; mijn zus werkte
hier eerst en ik heb toen de baan van
haar overgenomen.
Op maandag, woensdag en
vrijdag werk ik in de gebouwen in
Washington Park en op dinsdag en
donderdag werk ik in het hoofdkantoor
op Barcadera.
Het is een leuke baan; mijn collega’s zijn geweldig, de sfeer
is goed, het is er rustig en ik hou van de natuur.
Ik voel me lekker als ik op mijn werk ben. Ik doe het heel
graag.
STINAPA doet heel veel goed werk voor de mensen op
Bonaire. Ze maken de kinderen bewust van de natuur en ze
organiseren verschillende activiteiten voor ze. 

Sushi i e manera ku nos ta
atendé kuné ta afektá medio
ambiente di nos isla i mundu
kompletu. E ta afektá tur kos
rondó di nos, e ta afektá airu,
awa, tera, mata i tur kos trahá
dor di hende. Nos tur sa ku nos
mester di un medio ambiente
limpi pa nos ta salú i felis, pues
ta importante pa kada un di nos
atendé ku sushi na un manera
responsabel. Te ku awor tur
sushi ta ser derá na Landfill na
Lagun, pero e landfill aki ta
yenando muchu lihé i no falta
mashá pa e landfill aki ta
kompletamente yená. Pues
nos mester aktua awor!  Huntu
nos por prevení ku esaki ta
sosodé.

Kon? Promé kos ku nos
mester hasi ta separá.  Si nos
separá nos sushi nos por
redusí, reusá i resiklá.

E kos mas fásil ku nos por
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hasi ta redusí sushi. Kon ta
redusí? Ora nos evitá sushi
den promé instante, nos ta
redusí, bo no mester preukupá
kon bo ta deshasí di sushi si
bo no a produsí esaki. Kambio
di mentalidat, esaki ta e frase
klave. Pensa riba maneranan
ku ABO por redusí sushi ora
bo ta hasi kompra i ora bo ta
na kas. Tin hopi manera pa
hasi esaki i dor di redusí bo ta
spar sèn i ta kontribuí na un
medio ambiente salú.

Por èhèmpel ora bo hasi
kompra na supermerkado òf
toko, bai ku un tas òf kaha pa
hinka e merkansia aden. Di e
forma aki bo ta redusí e kan-
tidat di sakunan di plèstik ku
ta resultá den nos landfill òf
den nos medio ambiente.  Lo-
ke nos no por redusí, nos por
purba reusá, por èhèmpel,
bakinan di plèstik pa pone so-
brá di kuminda aden. Entregá
revista na biblioteka, òf duna
pañanan i otro artíkulonan ku
bo no ta usa mas i ku ta den
bon kondishon na personanan
ménos previlegiá (mas ku 70%
di poblashon mundial ta usa
pañanan segunda mano).

E énfasis di e promé siklo
di kampaña di konsientisashon
di Selibon, Fundashon Tene

Boneiru Limpi i Stichting Re-
cycle Bonaire lo ta riba saku di
plèstik.

Dikon saku di plèstik? Anke
ku saku di plèstik no ta tuma
hopi espasio riba landfill, e
impakto di saku di plèstik riba
nos medio ambiente ta grandi.
Pasobra e ta krea entre otro
polushon visual  (wak den
mondinan, kant’i kaminda i den
laman) i e ta dañino pa nos
bestianan den naturalesa (p.e.
turtuga den laman i kabritu).
Tambe un saku di plèstik ta
tuma hopi aña pa dekompositá
por kompletu i segun nan ta
dekompositá nan ta saka ma-
terialnan venenoso den nos
awa i tera.

Énfasis di hinter e tempo-

rada di kampaña mester ta riba
e muchanan. Unabes ku
muchanan ta partisipá,
outomátikamente e mayornan
tambe ta partisipá (sigur si tin
un premio mará tras di nan
esfuersonan).  Pa kada saku
di plèstik (boodschappentas)
usá ku e mucha trese skol e ta
haña un boleto ku e ta entregá

na Selibon pa bai den tómbola
pa gana premio. E premionan
mester ta un estímulo pa pone
hende hasi algu i unabes ku
ela hasié pa un temporada (ku
un meta), despues e ta bira un
kustumber p’e.
Skirbí pa Lucia Martinez-Beck,
Kordinadó di kampaña saku-
nan di plèstik

WIST JE DAT JE DE SLAGBAAI GEBOUWEN
KAN HUREN VOOR 1 OF MEER NACHTEN?

BO TABATA SA KU BO POR HÜR E
EDIFISIONAN  DI SLAGBAAI PA 1 ANOCHI ÒF
MAS?
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E plan di maneho di Parke
Nashonal Washington Slagbaai
ta kla i a keda aprobá pa
direktiva di STINAPA. E plan ta
boga pa logra e kondishon di
mas optimal den e áreanan di
infrastruktura, rekurso humano,
ekipo, legislashon i finansia-
mentu pa asina por logra e
parke su ophetivo prinsipal. E
ophetivo ta salí for di e vishon
original di esnan ku a funda a
parke den añanan 60 esta; e
konservashon i protekshon di e
rekursonan natural i históriko
boneriano.

Durante e delaster 40 aña ta
tin hopi avanse den teknologia i
den siensia di medio ambiente.
Nos sa awe muchu mas kos ku
tabata sa 40 aña pasá. Esei
kombiná ku e hecho ku nos tin
mas rekurso awe ku ta tin na fi-
nal di añanan 60 ora ku a funda
e parke. Tur esei a resultá den
un kambio di téknika di maneho
i proseduranan i tambe a añadí
algun prosedura i téknika nobo.
E kambio di maneho i adishon
di prosedura aki sinembargo no
a kambia e vishon original kua
ta protekshon i konservashon di
e rekursonan natural i históriko
ku tin den e parke. STINAPA ta
haña ku ta importante pa pueblo
ta informá i ke tuma e
oportunidat pa splika kon lo bai
manehá parke segun e plan di
maneho nobo.
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E kambio di mas importante
ku lo bini ta ku lo introdusí un
programa kompletamente nobo
di maneho di naturalesa. E dos
partinan di mas importante di e
programa aki ta e monitoreo di
habitat di flora i founa i e kòntròl
i eradikashon di espesienan
eksótiko, bestia i mata ku no ta
nativo, i ta kousa daño na esnan
nativo.

Den pasado e empleadonan
di e parke a atendé solamente
ku e bishitantenan i ku man-
tenshon di e edifisionan i e
bòrchinan Nan tabata drecha
kaminda i trankera i kap rama.
For di awor nan trabou tambe lo
kambia. Komo parti di e pro-
grama di monitoreo nan lo ta
enbolbí den kontamentu di para
i piská; nan lo tin di tuma datos
diariamente di klima, analisá
awa di den e saliñanan i tuma
datos di e vegetashon.

Awendia tin sufisiente
prueba ku algun di e espesienan
ku a keda introdusí riba e islanan
di Karibe durante e periodo di
kolonisashon ta kousando daño
grave na e espesienan nativo di
e islanan aki. Tin prueba doku-
mentá ku e espesienan aki a
kousa ku sierto espesienan
nativo no ta eksistí mas òf no
falta muchu pa nan stòp di
eksistí. Na Boneiru tambe tin e

situashon aki i no por ignor’é. E
di dos komponente di e pro-
grama di maneho di naturalesa
lo ta ku e empleadonan di e
parke lo bai figa pa baha e
kantidat di espesienan eksótiko
ku tin den a parke.

Ku e plan di maneho nobo
tin kos ku tabata hasi ántes ku
lo no hasi mas. Despues ku e
plantashi a bira parke nashonal,
pa por a haña fondo pa por a
kubri e gastunan a sigui ku algun
di e práktikanan di tempu di
plantashi manera bende karbon,
staka i kabritu.  Ku e maneho
nobo lo no sigui ku eseinan mas.
Por ehèmpel lo no saka vege-
tashon morto, manera flambeu,
mas for di den parke. E tera di
Boneiru ta masha pober i
vegetashon tin di traha masha
duru pa nan krese. Ora ku saka
materia orgániko manera palu i
bestia morto for di den e parke
ta saka tambe e nutrientenan ku
e tera por a haña.

Bestianan manera kabritu i
porko lo evaluá e daño ku nan a
hasi na e vegetashon i lo purba
baha nan poblashon te na e
punto ku e eko-sistema nativo
por rekuperá. Pa e naturalesa
por rekuperá mas lihé lo dun’é
un man dor di planta matanan
nativo.

E atenshon di nos bishitan-

tenan lo keda meskos, sola-
mente ku awor nos lo saka mas
informashon for di nan. Nos ke
sa entre otro kiko ta nan na-
shonalidat i ora nan ta den parke
ki aktividat nan ta bai hasi. E
informashonnan ei ta nesesario
pa por tuma desishonnan di
maneho.

E rekursonan históriko di e
parke tambe ta keda atendé den
plan di maneho. Esnan ku a
bishitá e parke últimamente por
a ripará ku a kuminsá atendé ku
e parti ei tambe; e edifisionan ta
den bon estado, a drecha
bakinan di awa i renbaknan.
Manera ku haña fondo lo sigui
pa asina pone e partinan di
historia di e parke resaltá pa e

bishitantenan por informá nan
mes di dje.

Un otro ophetivo di e plan di
maneho ta pa establesé rela-
shon ku institutonan ku por yuda
nos optené konosementu i infor-
mashon tokante di nos natura-
lesa i historia. Ta pa esei nos a
konstruí e ‘Kas Sientifiko’ pa es-
nan ku bin yuda nos por tin un lugá
pa nan por drumi i por traha.

E plan di maneho kompleto
ta riba nos ‘website’,
www.stinapa.org/downloads.
Kualke pèrsona ku ke haña
aklarashon òf ke duna su opin-
ion/remarke riba e maneho
nobo aki por yama STINAPA na
717-8444 pa un sita.

Elsmarie Beukenboom
Geboren op 26 Februari 1956
Huidige positie: Direkteur
Ik begon voor STINAPA te
werken op 1 December 2003.
Ik reageerde op de baan omdat
ik in de visie van Bonaire geloof,
die inhoudt: Duurzame ontwikke-
ling met behoud van de natuur en
de cultuur van het eiland.
Werkend voor STINAPA kan ik
aktief deelnemen om dit doel te
bereiken.

Ik geloof stellig dat Bonaire zich ekonomisch kan ontwikkelen
en terzelfde tijd zijn natuur en kultuur kan beschermen.
Om in staat te zijn dit te bereiken dient echter iedereen te begrijpen
wat dit inhoudt en wat er voor nodig is.
Dat is het moeilijkste gedeelte. Bonaire is een uniek eiland en
veel dingen die we hier gedaan hebben en zouden moeten doen,
zijn nergens anders gedaan.
Dat is wat het voor mensen zo moeilijk te begrijpen maakt dat
we op dit eiland de dingen op on-conventionele wijze moeten
doen. We moeten onze ‘kokervisie’ opgeven.
Als we dat niet doen, zullen we spoedig gewoon ook nog zo’n
eiland in de Carribean zijn.
In mijn dagelijks werk vertegenwoordig ik het Bestuur op de
werkvloer en bewerkstellig dat onze medewerk[st]ers zich
aan de stichtings - doelen houden.
Ik ben de eerste direkteur van de stichting. Ik werk samen met
de managers en samen vormen wij het Management Team.
Toen ik aangenomen werd, gaf het bestuur mij de aanstelling
om de stichting financieel te laten overleven;
om het bewustzijn van de gebruikers en de lokale bevolking te
verhogen m.b.t. natuurbescherming;
en om het werk van de stichting en zijn parken zowel lokaal als
internationaal bekendheid te geven.
Om in staat te zijn dit te bewerkstelligen maakten wij een
strategisch plan voor de komende drie jaren.
Aan het eind van deze periode werd ons werk geevalueerd-78%
van onze doelen waren verwezenlijkt gedurende deze 3 jaar.
Wat niet bereikt werd was voornamelijke te wijten aan gebrek
aan mankracht en financiele middelen.
Wat geweldig aan mijn baan is dat ik in staat word gesteld om
met veel verschillende mensen, intern en daarbuiten, en op
verschillende niveau’s over verschillende onderwerpen te werken
- iedere dag is verschillend.
Het belangrijkste van STINAPA is dat we de natuur
beschermen om er nu van te kunnen genieten en ook voor de
komende generaties. De beslissingen van vandaag zullen voor
de komende generaties blijvende effekten voor de toekomst
hebben.

Empleadonan di Parke Nashonal Washington Slagbaai ta konta para mainta tempran.
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Hendenan ku ta bin di afó pa
bishitá nos pa promé biaha, ta
mira i sinti ku nos ta biba riba un
isla speshal. E trankilidat,
espasio, i e kantidat di natura-
lesa puru ta yuda krea e bista
positivo aki. Un hende mester
di naturalesa pa sintié felis. Un
turista ku ta bin ku vakashon ta
eksperensiá esaki mas lihé ku
nos. Pero e lei di naturalesa aki
ta bálido pa nos tambe, komo
habitante di Boneiru.

Si historia di nos isla lo tabata
diferente, nos isla lo tabata kubrí
ku palunan grandi.  Pero den
nos historia tabatin hopi bes ku
hende a kap hopi palu. Siglonan
largu a masakrá nos mondinan.
Tin un dicho ta bisa: “Un pueblo
ku ta siña di su historia, ta traha
riba su futuro.”

Ta nos deber di preservá i
reforsá e karakter úniko di nos
isla. I e kos bunita di esaki ta ku
nos tur por kontribuí na esaki.
Si bo tin intenshon por ehèmpel
di kap un mata òf palu grandi,
para i pensa un ratu: “No tin niun
otro alternativa?”

Laga nos mantené nos isla
bèrdè i hasié mas bèrdè ku e ta
kaba! Planta un palu den bo ku-
rá. Esei lo dunabo un sintimentu
di satisfakshon. I partisipá na e
dia di plantamentu di palu riba
djasabra, 17 di novèmber

Hasi limpi
 “Hasi limpi” ta zona positivo.

UN BONEIRUN BONEIRUN BONEIRUN BONEIRUN BONEIRU MAS BÈRDÈU MAS BÈRDÈU MAS BÈRDÈU MAS BÈRDÈU MAS BÈRDÈ
Ta kita sushi i deshasí di ròmel.
Algu ku ta sushi ta ser drechá,
èts. Pero e konsepto positivo
‘hasi limpi’ ta ser malusá tin
biaha pa algu ku no ta positivo
ètól.  E ora ei nos ta referí na
rosamentu di un tereno ku un
“loader” grandi. Ta eliminá tur
palu, mata i yerba. Esaki tin
efektonan hopi negativo pa e
suela i e awa den suela. Pero
tambe pa e otro habitantenan
den serkania. Pasobra un
tereno rosá ta lanta hopi stòf den
temporada seku di aña.

Vegetashon normal di kualke
tereno ta konsistí di palu, mata i
yerbanan. E palunan simpel ku
- dia aden, dia afó - ta pará einan
silensiosamente ta hasi un
trabou hopi importante. Nan ta
ofresé un kas na paranan i
bestianan ku ta biba na suela.
Pero tambe nan ta importante
pa mantenshon di e suela i pa
mantenshon di e nivel di awa
den suela.

E raisnan di e palunan, mata
i yerba ta tene e tera na su lugá.
E blachinan ta kibra e forsa di e
drùpelnan di awa. E raisnan ta
sòru ku e tera no ta sera muchu
di moda ku áwaseru no por
penetrá mas. I e blachinan ta
duna e suela protekshon kontra
di e solo i bientu ku ta seka e
suela.

Palu i matanan ta protehá e
suela kontra eroshon. Esei ta un

sorto di daño ku e suela ta sufri
ora bientu i awa ta bai ku e tera
fèrtil. Ora un tereno ta bashí,
bientu i áwaseru ta hasi hopi
daño. Durante periodo ku áwa-
seru ta kai hopi, e tera ta bira
lodo, ku ta spula bai laman, i ora
ta seku, bientu ta supla stòf i tera
fini bai kuné. Asina e tera fértil
ta disparsé i ta baranka ta keda.
I nos tur sá ku ei riba nada ta
krese.

Balor di naturalesa
Mondinan tin nan balor komo

tereno di rekreashon. I tin hopi
mester di esei riba Boneiru,
tantu serka e hendenan lokal
komo serka e turistanan. E
sientífiko J.H. Westermann a
skirbi na 1947 kaba: “...ku niun
sosiedat por biba felis i kontentu

si e no ta den harmonia ku e
naturalesa ku ta rondon’é.
Muchu tiki hende ta realisá e
influensha grandi i bendishoná
ku ta sali for di un naturalesa
liber i sin abuso....”

Frater M. Arnoldo-Broeders,
ku a hasi un estudio di e
matanan i palunan di Antia
Hulandes, a bisa na 1967: “Niun
kaminda den Karibe a habri un
pida naturalesa mas bunita ku
na Boneiru, kaminda nan a
inougurá un kaminda alrededor
di laman for di Kralendijk pa
Rincon, pasando banda di
Gotomeer”.

Despues a kue e mesun
kaminda aki i hal’é patras pa
haña oportunidat pa traha kas
luhoso na e kosta di Santa Bar-
bara (Sabadeco). I asina
pokopoko e frontera di kon-
strukshon ta sigui bai nort.

Maria Koeks di Rincon re-
sientemente a pone su pensa-
mentu den palabra di e siguiente
manera: “Imaginá bo un Boneiru
yen di outo, kas grandi luhoso i
hopi hende. Mi no ta kere ku e
karanan di nos hendenan lo ta
mes kontentu ku awor!”

Kapmentu di palu
Kapmentu di palu na Boneiru

a kuminsá for di momentu ku e
promé spañónan a yega den
siglo 16. Un siglo mas despues
e kapmentu deskabeyá dor di e
hulandesnan ku a yega entre-
tantu a kuminsá. Nan tabata
buska prinsipalmente Pal’i Bra-
zil pa kòrta. Tabata manda e
tronkonnan Hulanda, kaminda e
presunan den e asina yamá
“Rasphuis”  (Kas di Raspa)
tabata raspa e palu den un sas
pa traha fèrf pa pinta tela. E fèrf
tabata kòrá briante. Klein
Bonaire tabata yen di Pal’i Bra-
zil. Kasi tur palu a ser di kap. E
kapmentu sin niun tipo di kontròl
a hasi hopi daño riba Boneiru
mes tambe. E kapmentu a sigui
te na fin di siglo 19. E ora ei a
inventá un fèrf artifisial ku tabata
mas barata pa produsí ku e fèrf
di Pal’i Brazil.

Wayaká tabata un otro palu
hopi gustá dor di e hulandesnan.
E palu di e Wayaká ta hopi duru
i por a usa bon pa traha ‘katròl’
pa barkunan di bela. E palu tin
un zeta den dje ku ta pone ku e
kabuya no ta gasta lihé.

Na 1810 e inglesnan ku
tabatin Boneiru den nan poder
e momentu ei, a hür Boneiru,
inkluso Klein Bonaire pa tèrmino
di un aña ku e merikano Joseph

Foulke, kende tabata un
negoshante i doño di diferente
barku.

Foulke a kuminsá ku un
kapmentu na gran eskala tantu
riba Klein Bonaire komo riba
Boneiru mes. Atrobe e Wayaká
tabata e víktima mas grandi. Ta
danki na e echo ku e barkunan
di Foulke no por a karga mas
palu, ku e dos islanan no a keda
sin niun palu!

Pa e produkshon di karbon i
kima kalki tambe a kòrta hopi
palu den pasado. Danki Dios
esaki a tuma lugá na un manera
mas kouteloso, kaminda no
tabata basha hinter e palu abou,
pero tabata kòrt’é di tal manera
ku e palu por a krese bèk
despues di tempu.

Kapmentu di palu dor di
siglonan a laga su markanan
atras riba nos isla. Boneiru lo
tabatin hopi mas vegetashon si
tur esaki no tuma lugá.

E efekto di trabou di hende
pa loke ta e kapmentu a ser
empeorá dor di animalnan
manera buriku, karné i kabritu.
E bestianan aki no ta di Boneiru
originalmente, pero ta e spa-
ñónan a bin ku nan. Hopi míles
di e bestianan aki durante e
siglonan no a duna palu i mata
hóben un chèns pa krese.

Boneiru lo tabata un isla
ainda mas bunita si a trat’é ku
mas koutela den pasado.

Laga nos sí hasié bon i traha
pa un Boneiru bèrdè, ku
prosperidat, i kaminda ta biba
bon!
Redakshon.
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STINAPA Bonaire is bezig
met de voorbereidingen om
een bezoekerscentrum op te
zetten, met de projectnaam
‘Kas di Naturalesa’. Begin
oktober zijn Enit Scholtens en
Imke de Jong gedurende twee
weken op Bonaire geweest om
een haalbaarheidsstudie te
doen. Enit Scholtens was in het
verleden coördinator van Na-
tuur- en Milieueducatie op
Bonaire. De uitslag van de
haalbaarheidsstudie wordt half
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november verwacht.

Wat is de bedoeling van
Kas di Naturalesa?

Kas di Naturalesa wordt
een aantrekkelijke plek waar
zowel Bonairianen als bezoe-
kers van Bonaire informatie
kunnen krijgen over de Bo-
nairiaanse natuur en de
bescherming ervan. Een infor-
matiebalie, interactieve ten-
toonstellingen, een theater/
filmzaal, een mediatheek, een

winkeltje en een plek om rustig
te kunnen zitten en eten
worden onderdeel van het cen-
trum. In en om het centrum
zullen vele activiteiten geor-
ganiseerd worden.

Om het centrum een suc-
ces te maken en zoveel mo-
gelijk mensen naar het cen-
trum te krijgen wordt gezocht
naar samenwerking met tal
van organisaties op het eiland.
Het is de bedoeling dat Kas di
Naturalesa midden in de

samenleving staat!

Haalbaarheidsstudie
Tijdens de haalbaarheids-

studie wordt gekeken of er
genoeg animo voor een be-
zoekerscentrum is onder zo-
wel Bonairianen als bezoekers
van Bonaire, of er samen-
gewerkt kan gaan worden met
andere organisaties en of het
financieel haalbaar is. Schol-
tens en De Jong hebben op het
eiland vele gesprekken ge-
voerd en tientallen bezoekers
van Bonaire geïnterviewd.

Daarnaast zijn brain-
stormsessies gehouden om
mensen mee te laten denken
over het bezoekerscentrum en
om zoveel mogelijk ideeën te
verzamelen.

Inspirerende
brainstormsessies

Op 5 oktober is een brain-
stormsessie gehouden waarbij
25 mensen actief meedachten
over de kansen en mogelijk-
heden voor het bezoekers-
centrum. De aanwezigen, die
uit alle hoeken van de Bo-
nairiaanse samenleving kwa-
men, hebben zich gebogen
over de faciliteiten en acti-
viteiten die het centrum kan
gaan bieden aan de ver-
schillende doelgroepen. Op 4
oktober is een vergelijkbare
sessie geweest met het vol-
tallige personeel van Stinapa.

De sessies hebben gere-
sulteerd in een grote hoe-
veelheid ideeën en suggesties.
Deze worden gebruikt tijdens
het ontwikkelingsproces van
het bezoekerscentrum. Uit de
discussies kwam naar voren
dat de aanwezigen het be-
langrijk vinden dat het centrum
een centrale ligging heeft,
toegankelijk is voor iedereen,
dat het professioneel en duur-
zaam van opzet is en hoge
kwaliteit interactieve tentoon-
stellingen biedt.

Grote interesse onder
toeristen

Er zijn meer dan 35 uitge-
breide interviews gehouden
met bezoekers van Bonaire.
Van de geïnterviewde mensen
bleek een zeer groot deel
(82%) zeer geïnteresseerd te
zijn in een bezoekerscentrum.
Faciliteiten als een informa-
tiebalie, folders en toeristische
informatie scoren heel hoog.
Daarnaast blijken de mensen
zowel geïnteresseerd te zijn in
de natuur onder water als op
het eiland. Geologie en ook de
geschiedenis van de Bonai-
reaanse cultuur scoren hoog.
De meeste toeristen geven
aan het zeer belangrijk te
vinden dat het personeel in het
centrum klantvriendelijk is en
het centrum een Bonairiaanse
sfeer uitstraalt. Daarnaast
wenst men het liefst een
centraal gelegen locatie en
een gratis of zeer lage en-
treeprijs.

Hoe gaat het verder?
Als de haalbaarheidsstudie

positief uitvalt, zal STINAPA
Bonaire groen licht geven voor
de volgende fase van het
project. Dan volgt de fase van
het inhoudelijk ontwikkelen
van het bezoekerscentrum, het
werven van financiën en het
vinden van een geschikte plek.
Pas wanneer de financiën rond
zijn zal begonnen worden met
het bouwen en inrichten van
het centrum. Het totale project
zal ongeveer 2 tot 3 jaar in
beslag nemen.

Belangrijke faciliteit voor
Bonaire

Met Kas di Naturalesa zal
Bonaire er een belangrijke
voorziening bij krijgen: een plek
waar vele mensen met plezier
naar toe zullen gaan en
gestimuleerd worden om nóg
meer van de natuur te genieten.
De redactie

Ieder jaar weer een dag om
de dieren wat extra aandacht te
geven.

Het zou uiteraard geweldig
zijn als de dieren iedere dag
zoveel aandacht krijgen als op
Wereld Dierendag, doch het is
ook wel eens leuk wat extra’s te
doen.

Op Bonaire heeft de Lions
Club de laatste jaren op deze
dag activiteiten in het Wilhel-
minapark georganiseerd, waar-
bij onder andere een verkiezing
werd gehouden onder kinderen,
voor het best verzorgde huisdier.
Dit jaar is besloten het wat
anders te doen en heeft het

Dierenasiel een open dag ge-
houden, met diverse activiteiten.
Zo was er weer de hondenwas
service, heeft STINAPA Bonaire
op het asiel de prijs uitgereikt
voor de best verzorgde Lora, en
is FKPD met veel van hun
bewoners geweest om contact
te leggen met de verschillende
honden en katten, en deze weer
eens extra te verwennen. Men
had zelfs eten voor de dieren
meegebracht.

Tevens waren er allerhande
dierenspeelgoed, T-shirts,
kalenders en andere attributen
te koop en was er voor snacks
en drinken gezorgd.

De Lions Club heeft deze
dag aangegrepen om het asiel
een forse donatie van Naf.
500,00 te geven om bij te dragen
aan het voortzetten van het
werk. Het Dierenasiel is de
Lions Club hiervoor uiteraard
zeer dankbaar.

Het team van het dierenasiel
zowel het management als de
diverse vrijwilligers, hebben
Wereld Dierendag weer met
veel plezier gevierd. De dieren
hebben ook genoten van de
aandacht.

Soms is het gewoon erg leuk
om eens bij bepaalde speciale
gelegenheden stil te staan
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Na diferente okashon nos
por ripará kon ta pasa ku
mashinnan grandi dor di nos
mondinan. Nos ta konsiderá
esaki komo limpiamentu di nos
bario.

E fenómeno aki di kap-
mentu di palu, a kuminsá hopi
aña pasá na momentu ku
tabata eksportá nos palunan
pa produkshon di barkunan
ètsétera. Esaki tabata parti di
nos ekonomia.

Konsekuensia di esaki ta
ku hopi di nos palunan inde-
miko a disparsé.

Despues di a investigá i
inventarisá kuantu diferente
sorto di nos palunan a bai
perdí, STINAPA Boneiru a
kuminsá ku un proyekto di
replantashon di nos mondinan
na 2006.

Den koperashon ku Car-
mabi Kòrsou a kuminsá ko-
lektá simia, stèk ètsétera pa  e
proyekto akí.

A planta un kantidat den
pòchi i ku yudansa di Captain
Don i LVV, diferente di e palu-
nan a haña e kuido nesesario
i despues a bai bèk den mondi.

Tambe tabatin un kantidat
di palu ku tabata grandi
sufisiente pa planta mésora ku
a bini di Kòrsou.

Ta planta palu den mondi
den temporada di áwaseru.
Durante di e periodo ei ta yuda
nan un tiki, dunandonan awa i
despues nan no ta haña awa
pa siña e mata ku ta durante
di sierto periodo so nan ta haña
awa.

Om ons prachtige eiland
wat groener te maken organi-
seert STINAPA Bonaire op 17
november aanstaande de
eerste Boomplantdag van
Bonaire. De Boomplantdag is
een evenement dat wereldwijd
wordt georganiseerd, rond juni/
juli, wanneer het op die
plaatsen regentijd is. Maar
omdat onze regentijd wat later
valt, organiseren wij onze
Boomplantdag op 17 novem-
ber. De inwoners zullen ge-
stimuleerd worden om meer
planten en bomen in hun tuin
te planten, om zo hun tuin en
omgeving nog mooier te ma-
ken.

Dit jaar zal het evenement
vooral gericht zijn op Antriol en
Rincon. Het programma wordt
uitgevoerd in samenwerking
met Danilo Christiaan van
Mangazina di Rei. In Rincon
wordt er geplant voor Kolegio
San Luis Bertran en in Antriol
wordt er in de tuin van het
buurtcentrum geplant. Tijdens
de verscheidene feestelijke
bijeenkomsten worden de
leerlingen die meewerken aan
het project in het zonnetje
gezet. Ook wordt onder de
aandacht gebracht dat het de
jongeren zijn die zorg moeten
dragen voor de toekomst van
onze bomen. Zodat wanneer
zij volwassen zijn, ze nog
steeds van een prachtige
natuur kunnen genieten.

Op verschillende plekken
op ons eiland, kunnen we zien
wat de grote machines in onze
mondi aanrichten. Dit noemen
we ‘het schoonmaken’ van
onze omgeving. Dit verschijn-
sel, het onnadenkend kappen
van bomen, begon al honder-

REPLANTREPLANTREPLANTREPLANTREPLANTASHON DI NOS ISLA,ASHON DI NOS ISLA,ASHON DI NOS ISLA,ASHON DI NOS ISLA,ASHON DI NOS ISLA,
DIA 17 DI NODIA 17 DI NODIA 17 DI NODIA 17 DI NODIA 17 DI NOVÈMBERVÈMBERVÈMBERVÈMBERVÈMBER

Na 2006 a planta un
kantidat di mas òf ménos 150
palu na Parke Nashonal
Washington Slagbaai i Klein
Bonaire.

Banda di e parti ku adulto-
nan a planta, tambe a kuminsá
un proyekto di konsientisashon
i edukashon pa nos muchanan
na skolnan básiko.

Ta siña nan un tiki mas di
nos historia i ta konsientisá e
hóbennan akí ku si nos sigui
kita palu e konsekuensianan ta
pa nos mes despues.

Nos kisas tin edifisio bunita
pero sin un bida salú pa habitá
e edifisionan akí. Pa siña nan
ku nos mester mantené nos
palunan pa nos suela por keda
saludabel. Pa nos paranan por
tin nan habitat i kuminda pa
kome tur dia.

Bou di guia di LVV e hó-
bennan tabata bai mondi i siña
di nos palunan. Dikon nan
tabata krese na sierto arianan
den sierto tipo di suela. I tambe
nan ta kolektá simia di e
diferente palunan pa asina nos
por planta i tin mas yu di e
diferente palunan pa bai bèk
mondi.

Pa nos por kuminsá hasi
nos isla mas berdè, STINAPA
Boneiru ta organisá dia 17 di
novèmber próksimo pa promé
biaha un dia nashonal di planta
palu. Ta organisá e evento akí
rònt mundu. Mayoria pais ta
hasi esaki den temporada di
yüni/yüli ku ta nan temporada
di áwaseru. Nos temporada ta

mas lat den aña pues nos ta
hasié tambe mas lat.

E intenshon di e dia akí ta
pa stimulá habitantenan di nos
isla pa ban planta mas palu i
mata den nos kurá. Ban man-
tené nos kuránan mas limpi i
duna un realse na nos ba-
rionan.

E aña aki ta bai konsentrá
e evenemento aki na e
barionan Antriol i Rincon.

Huntu ku Danilo Christiaan
di Mangasina di Rei ta hasi e
programa.

Na Rincon ta bai hasi
plantashon dilanti di Kolegio
San Luis Bertran i na Antriol lo
planta den kura di sentro di
bario.

Durante di e seremonia nan
aki lo pone énfasis riba e mu-
chanan ku a yuda durante di e
proyekto. Pero tambe ku ta
hóbennan ta esunnan ku mes-
ter yuda mantené nos palunan
pa asina nos naturalesa por ta
intakto na momento ku nan ta
adulto.

Boneiru ta un di e poko
islanan den Karibe ku te ainda
tin un naturalesa ku ta den hopi
bon kondishon.

Ta na nos pa mantené
esaki. Ta na nos pa evitá ku
nos arianan di naturalesa ta
bira arianan komersial.

Ban planta mas i kap mé-
nos. Pa yuda nos naturalesa
pa asina nos naturalesa por
yuda nos.

Pasombra nos ta biba di
naturalesa.
Skirbí pa Crisanta Martha.

den jaren geleden toen men
ons van onze bomen beroofde
voor het bouwen van schepen,
het branden van kalk en
dergelijke.

Dit was toen onderdeel van
onze economie. Het gevolg
hiervan is dat vele van onze
inheemse bomen verdwenen
zijn.

Onderzoek en inventari-
satie brachten aan het licht
hoeveel verschillende soorten
bomen verloren zijn gegaan. In
2006 begon STINAPA Bonaire
met een herbebossing project
voor onze mondi.

In samenwerking met
Carmabi Curaçao, begon men
met het verzamelen van zaden
en stekken.

Men plantte een grote
hoeveelheid in potjes en met
de hulp van Captain Don en de
Dienst Landbouw, Veeteelt en
Visserij (LVV) kregen deze
boompjes de benodigde
verzorging, zodat ze later in de
mondi terug gezet konden
worden. Ook haalde men een
aantal boompjes uit Curaçao,
die groot genoeg waren om
meteen in de mondi te planten.

Tijdens de regentijd worden
deze boompjes in de mondi
geplant. In deze tijd krijgen de
boompjes maar een klein
beetje extra verzorging, zodat
ze uiteindelijk in staat zijn te
overleven in de tijden met
minder regenval. In 2006
werden er ongeveer 150
boompjes geplant in Washing-
ton Slagbaai Nationaal Park en
op Klein Bonaire. Onlangs
werden er daar nog eens ruim
100 boompjes aan toege-
voegd.

Naast de herbebossing
begon STINAPA ook nog een
bewustwording en onderwijs
project, voor de leerlingen van
de basisscholen. De leerlingen
leerden het een en ander over
onze geschiedenis en werden
zich ervan bewust dat als we
zo doorgaan met kappen, er
bar weinig overblijft voor de
toekomst.

We mogen dan wel om-
geven zijn door mooie gebou-
wen, maar een mens heeft ook
de natuur nodig voor zijn
gezondheid en zijn welzijn. De
leerlingen leerden om zuinig te
zijn op onze bomen en over het
belang om onze aarde gezond
te houden. Hierdoor hebben
ook onze vogels te eten en een
huis. Onder leiding van LVV
gingen de leerlingen de mondi
in om uitleg te krijgen over de
bomen. Waarom groeien ze op
bepaalde plaatsen wel of niet?
Dus welke invloed hebben
verschillende gebieden en de
grond op de begroeiing. Ook
verzamelden de leerlingen
verschillende soorten zaden,
om later als stekjes terug
geplant te kunnen worden in de
mondi.

Bonaire is in het rijke bezit
van gebieden en landschap-
pen waar de natuur over-
heerst. Om dit zo te houden,
is het aan ons om te voor-
komen dat al ons natuur-
schoon verdwijnt. Laat ons
meer planten en minder
kappen! Hierdoor helpen wij de
natuur een handje, die op zijn
beurt weer voor ons zorgt. We
leven namelijk van en met de
natuur.
Geschreven door Crisanta
Martha, vertaald door Karen
van Dijk.
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Investigashon tokante e komportashon i siklo di bida di turtuga a
siña nos ku e bestianan aki generalmente no ta pone nan nèshinan
mes un kaminda ku nan ta biba. Nos sa kaba ku turtuganan ta move
hopi durante nan bida. Hopi biaha nan ta landa mas ku mil kilometer for
di e área ku nan ta kome (feeding grounds), te na e área ku nan lo pone
webu (breeding grounds).

E téknika di sigui un turtuga ku zender ta permití nos sa kiko e
turtuganan ta hasi ora nan ta kla ku nan lastu nèshi di un temporada.
Nos ta sa nan komportashon i e lugá na unda nan ta biba ora no ta den
temporada di nèshinan.

E informashon aki ta hopi importante pasobra nos ta haña sa na
unda e turtuganan ku a nase na Boneiru ta biba ora nan ta adulto.

Asina nos por bisa ku transmishon satelital ta permití nos komprondé
di un mihó manera e bida di turtuganan (adulto). Ku e informashon aki

DIKDIKDIKDIKDIKON ON ON ON ON TTTTTA SIGUI UN A SIGUI UN A SIGUI UN A SIGUI UN A SIGUI UN TURTURTURTURTURTUGA KU SATUGA KU SATUGA KU SATUGA KU SATUGA KU SATÉLITE (zènder)?TÉLITE (zènder)?TÉLITE (zènder)?TÉLITE (zènder)?TÉLITE (zènder)?
nos por hasi un mihó trabou di protekshon na nivel mundial. E
turtuganan no ta pertenesé un kaminda so, dor di esei e protekshon
mester ta un trabou di ekipo di e diferente nashonnan ku ta kompartí e
bestianan aki.

Despues di sigui 13 turtuga ku zènder durante e lastu kuater añanan
nos ta kuminsá tin un bista di e diferente sitionan ku nos  turtuganan ta
biba i na unda nos mester pone nos atenshon pa yuda konsientisá di e
importansha ku esei tin na ora di papia di protekshon di un bestia ku
ainda ta den peliger di ekstenshon rònt mundu.

Pa e diferente paisnan ku tin turtuganan ku a nase na Boneiru nos
ta masha importante, pasobra nos ta e orígen di nan turtuganan. Pa
nos, nan ta importante pasobra nan ta e kas na unda nos turtuganan
lo biba ora nan bira adulto.
Skirbí pa Mabel Nava, di STCB.
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Wanneer je rond rijdt op
Bonaire zie je dat er in de bouw-
wereld grote bedrijvigheid
heerst. Op diverse plekken
worden er projecten gebouwd
die vast en zeker winstgevend
zijn voor de initiatiefnemers. Dit
is voor velen van ons, waarvan
onze families al jarenlang op
Bonaire wonen, aanleiding om
na te denken over de mogelijke
verkoop van grond die vaak al
een paar generaties lang in de
familie is geweest. Regelmatig
worden mensen ook direct
benaderd door ontwikkelaars.
Hieraan zitten vaak, zeker ook
wanneer het erfeniskwesties
betreft, nogal wat haken en
ogen. Bij Sunbelt Realty hebben
wij de kennis in huis om u op de

E lora boneriano mester ta
liber den naturalesa. E ta un
bestia ku ta biba bou di menasa.
P’esei e lora ta protehá pa lei.

Solamente e loranan ku
gobièrnu a registrá na aña 2002
i ku a pone renchi pa nan, por
fungi komo bestia di kas.

Si bo tin un lora asina na kas,
ta importante pa bo kuid’é bon.
Asina bo para ta keda salú i bo
por disfrutá di dje pa hopi aña.

Den e artíkulo aki bo ta haña
teps balioso i útil tokante mihó
kuido pa bo lora.

Alimentashon
Alimentashon korekto ta e

kos di mas importante pa un
para.

Un lora ku ta kome solamen-
te simia, no ta haña tur vitamina
i mineral ku e mester pa por
keda salú. Pipitanan di girasol i
di pinda ta hopi vèt. No duna bo
Lora pinda, maske kuantu nan
gust’é. Un lora mag kome un te-
lep di pipita di girasol pa dia. E

KKKKKON MI ON MI ON MI ON MI ON MI TTTTTA KUIDA KUIDA KUIDA KUIDA KUIDA MI LA MI LA MI LA MI LA MI LORA?ORA?ORA?ORA?ORA?
kantidat di simia ku un lora ta
haña pa kome, no mag ta mas
tantu ku un kuart di su alimen-
tashon total.

Mitar di e alimentashon
mester konsistí di bèrdura i fruta.
Prinsipalmente bèrdura tin hopi
vitamina A. Bèrdura koló skur ta
mas mihó ku bèrdura koló kla.
Por ehèmpel: ta mihó bo duna
nan wòrtel enbes di kolo i
promèntè bèrdè enbes di
kròpsla. Otro bèrdura adekuá ta:
kalalú, kònkòmber chikí,

pampuna i simia di pampuna,
blachi di pal’i tamarein, bròkolí,
bonchi wandu, bonch’i kunuku,
sneibonchi, bonchi largu.

Fruta adekuá ta: tamarein,
apelsina, kenepa, kashu sür-
nam, shimaruku, mango, noni,
apeldam, apel (= klokhuis),
mespel, wendrùif, amandel (e
paden di e fruta), koko, manda-
rein, bakoba, kalbas i maka-
preim.

Mihó kos ta pa traha un
meskla di tur sorto di bèrdura i
fruta.

Un kuart di e alimentashon
ta konsistí di webu duru herebé,
pida keshi (telep), bonchi, nechi,
aros, pasta (spaguèti, makaroni
sin sous), batata, pan brùin,
galiña herebé òf otro karni ku ta
digerí fásil, bròkel pa kachó òf
pushi.

Nunka duna bo lora awakati,
siboyo kurú, chukulati i guaka-
mole. Eseinan ta okashoná
malesa.

Bon alimentashon pa lora ta
kuminda mesklá, na unda ta
pone énfasis riba bèrdura i fruta.
E mihó kuminda ta bròkel
spesialmente pa papagai pero
lástimamente no ta fásil pa haña
na Boneiru.

Si bo lora a kome hopi simia
i awor bo ta bai dun’é un
alimentashon ku mas bèrdura i
fruta, e ora ei probablemente
den kuminsamentu e lo kome
solamente e simianan. P’e
motibu ei laga bo lora kustumá
gradualmente ku e kambio.
Disminuí e kantidat di meskla di
simia kada bia un tiki mas. Bo
lora lo kome tur simia pero ainda
lo e keda ku hamber. Dado
momentu e  para lo kome e
bèrdura  i frutanan tambe.

Konstelashon di e
alimentashon di lora
Espasio i atenshon

Un lora ta un bestia sosial i
inteligente. P’esei un lora tin
mester di kompaño i ko’i hunga.
Pero tambe espasio i move-
shon. Un lora ku no ta move
sufisiente ta bira gordo rápida-
mente. Un papagai ku ta sinta
solamente den un kouchi chikitu
na unda no tin hopi kos di
eksperensiá, ta fèrfelá su mes
lihé. Esaki por kondusí na strès,
malesa i asta morto! Por yega
dje leu ei ku e lora ta desaroyá
estorbo den su komportashon
manera: ranka su propio plu-
manan. P’esei un kouchi ku hopi
espasio ta hopi importante (un
meter pa un meter pa un meter)
ku hopi palu pa sinta ’riba, lugá
pa skonde i ko’i hunga (kabuya,
blòki di palu, bèl, spil...). Hopi bia
e palunan di sinta ku ta trahá di
heru, ta muchu fini. Pues no uza
nan. Un lora mester por bati su
alanan sin ku nan mishi ku e
kouchi. Kologá e baki di ku-
minda i e baki di awa por lo
ménos 50 cm for di otro. Asina
e lora mester hasi esfuerso pa
subi di esun bai n’e otro.

Tambe duna bo lora aten-
shon tur dia. Si bo no ta na kas,
sende e radio pa e lora. I
regularmente pone taki fresku
den e kouchi pa e lora kou riba
nan. Esei ta ten’é okupá.

Hasi limpi
Por bisa ku tur sorto di

parasit (por ehèmpel bichi) i
bakteria por desaroyá i mantené
nan mes hopi mas fásil den un
kouchi fis. Ta p’esei hasi e
kouchi limpi por lo ménos un bia
pa siman. Tambe ta masha
importante pa e kouchi keda
seku. Mester pone e bakinan di
awa di tal manera, ku pupu di
para no ta kai den nan tan fásil.
Pues pone e bakinan riba e palu
di sinta di mas haltu ku tin. Tur
dia mester pone awa limpi.

No solamente e kouchi nos
mester tene limpi. Tambe bo lora
gusta bai “bou di ducha” tur dia.
Spùit bo lora ku awa por lo
ménos un bia pa siman. Pero
no despues di 5 or di atardi
pasobra bo lora mester seka
bon.

Malesa
En general, paranan ta bon

hungadó di komedia, kontrali na
kachó i pushi. Un para ta bira
presa di rapiña (=roofdieren)
hopi mas lihé den naturalesa,
ora ku e ta malu òf heridá i ta
mustra ku e ta suak. Si bo lora
mester mustra, un tiki so, ku no
ta bai bon kuné, esei ta nifiká ku
e para ya ta bastante malu òf
suak. Bo ta rekonosé un lora
malu entre otro pa medio di su
plumanan ku ta lanta, katara den
i rondó di su wowonan i nanishi,
e ta hala rosea ku boka habrí i e
ta stòp di papia . Den kasonan
asina, bai rápidamente na un
dòkter di bestia !

Pa mas informashon:
saveourlora@hotmail.com òf
info@stinapa.org òf bèl 717 –
8444.

juiste weg te helpen om te
beslissen wat u met uw bezit wilt
doen, vast te stellen wat u
allemaal exact bezit, en de juiste
prijs voor uw bezit vast te stellen.
Wellicht is uw bezit meer waard
dan u dacht, of kan het met een
door ons uitgestippelde ver-
koopstrategie meer opbrengen.

Misschien heeft u zelfs
ideeën om zelf een stuk grond
te ontwikkelen? Sunbelt Realty
heeft heel veel ervaring met zeer
succesvolle projecten op Bonai-
re en wij zijn u graag van dienst
om als adviseur bij uw project
te fungeren. Op deze manier
kunt u in de hand houden wat
er gebeurt met een bezit dat
voor u en uw familie een

bepaalde emotionele waarde
heeft, en wellicht een nog hoger
rendement behalen.

Bonaire blijft populair bij de
kopers, mede dankzij het unieke
karakter dat ons eiland heeft.
Onze natuur maakt daar een
heel belangrijk, zo niet het aller-
belangrijkste onderdeel van uit.
Sunbelt Realty steunt daarom
de campagne ‘NOS TA BIBA DI
NATURALESA’ van harte en is
graag bereid u te adviseren over
al uw onroerend goed zaken.

Sunbelt Realty N.V., Kaya
L.D. Gerharts 8, Kralendijk.
Telefoon 717 65 60,

fax 717 65 70, email
info@sunbelt.an, website
www.sunbeltbonaire.com.

ONTWIKKELING GAAONTWIKKELING GAAONTWIKKELING GAAONTWIKKELING GAAONTWIKKELING GAAT SAMEN MET BEHOUD T SAMEN MET BEHOUD T SAMEN MET BEHOUD T SAMEN MET BEHOUD T SAMEN MET BEHOUD VVVVVAN NAN NAN NAN NAN NAAAAATUURTUURTUURTUURTUUR

Picklet, un lora bon kuidá.

Paluchi, otro lora bon kuidá.
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Sèptèmber último, Rick
MacPherson, Direktor di pro-
gramashon di Coral Reef Alli-

ance (CORAL ) a yega Bonaire
pa partisipá den “Love Our
Planet Week”, un evento di un

siman largu ku aktividatnan
dediká na konservashon di
bida marino ku a tuma lugá
den sèptèmber, di 15 pa 22. E
evento aki a ser organisá dor
di Tourism Corporation Bonaire
(TCB).

Durante e siman MacPher-
son a duna diferente presenta-
shon, inkluyendo “The Role of
Tourism Providers in Marine
Protected Area Support”.

Durante su presentashon,
MacPherson a trese dilanti su
trabounan eksitoso ku destina-
shonnan CORAL mundialmen-
te. Workshopnan tabata inkluí
tópikonan manera:

Exploring collaborative
partnerships between Marine
Protected Area staff and tour-
ism providers; that collabora-
tion builds support of manage-
ment goals and stronger buy-
in for conservation; and that
tourism can also provide sup-
port for enforcement and moni-
toring.

Workshopnan a trata tam-
be lèsnan importante pa siña
for di otro destinashonnan
CORAL, Bonaire su relashon
entre áreanan protehá  i tu-
rismo, i a diskutí huntu strate-
gia pa posibel kolaborashon.
Mac-Pherson a inkluí algun

dato interesante, manera ku
den 2004, 70% ( for di 58% den
2002 ) di refnan tabata na
riesgo grandi pa sukumbí bou
di preshon humano, i ku 50%
di medisinanan kontra kanser
ta wòrdu saká for di orga-
nismonan marino, di kua un
gran parti for di ref.

MacPherson tambe a
splika e importansha di turismo
di buseo, i ku Caribe ta ofresé
57% di buseo mundialmente,
loke ta generá $1,2 bion anual
pa e region. Solamente 10% di
bishitante pa Caribe ta bu-
seadó, pero nan ta kontribuí ku
17% di entrada di turismo.

Pa average e buseadó ta
gasta $ 2.100 pa trep, kompará
ku $1.200 ku un bishitante ku
no ta duik. Turismo di buseo
ta high-value tourism, ku
buseadónan ku ta gasta 60-
80% mas ku otro bishitante. Pa
2015 degradashon  di ref lo
nifiká un pèrdida di 100 te 300
mion dòler pa e industria di
turismo den Caribe. Pèrdida
por ta proporshonalmente mas
grandi, momentu ku turismo
move for di áreanan degradá
pa áreanan mas intakto.

Adishonalmente den su
presentashon, MacPherson a
guia un diskushon tokante
menasanan i solushonnan pa
refnan lokal. Algun di e mena-
sanan ta inkluí “sewerage sys-
tem”, desaroyo na kosta i pis-
kamentu na gran eskala. Solu-
shonnan diskutí, den hopi
kaso, ya ta andando manera
krea zona kostal pa desaroyo
i eduká lokal i bishitante riba
piskamentu i e importansha pa
no kome piskánan di ref.

Pa mas informashon tokante
Coral Reef Alliance bishitá
www.coralreefalliance.org

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.

WIST JE DAT JE STINAPA KAN BELLEN OP
717– 8444, WANNEER JE VRAGEN HEBT OVER
NATUUR EN/OF MILIEU?

BO TABATA SA KU BO POR YAMA STINAPA
NA 717 – 8444, ORA  BO TIN
PREGUNTA TOKANTE NATURALESA I MEDIO
AMBIENTE?

RICK MARICK MARICK MARICK MARICK MACPHERSON DI CORAL REEFCPHERSON DI CORAL REEFCPHERSON DI CORAL REEFCPHERSON DI CORAL REEFCPHERSON DI CORAL REEF
ALLIANCE ALLIANCE ALLIANCE ALLIANCE ALLIANCE A BISHITÁ BONA BISHITÁ BONA BISHITÁ BONA BISHITÁ BONA BISHITÁ BONAIREAIREAIREAIREAIRE
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Kerenza Rannou
Geboren op Bonaire op 14
April 1971.
Huidige positie: Accounting
manager.
Op 5 Augustus 1996 begon ik
voor STINAPA te werken.
Ik had mijn studies voltooid en
enkele jaren in het buitenland
gewerkt en wilde terug komen
naar de Antillen.
Ik doe de administratie en
alles wat erbij hoort voor de

stichting en de twee parken: Washington Slagbaai National
Park en het Bonaire National Marine Park.
Alle managers zijn leden van het Management Team en wij
voeren het beleid uit dat door het bestuur wordt uitgestippeld,
maar we hebben tevens inbreng om STINAPA nog verder te
professionaliseren.
Het fijnste aan mijn baan is dat STINAPA streeft naar een
steeds grotere professionaliteit, hierdoor word ik in de
gelegenheid gesteld om verschillende dingen binnen de
stichting te doen.
Ik heb deelgenomen aan de opleiding buitengewoon agent,
ik heb mijn E.H.B.O. diploma behaald en ik ga een cursus
“boat-handling” doen.
Ik hoef het niet te doen maar ik doe het omdat ik het leuk
vind.
STINAPA is belangrijk want ons inkomen hangt van de natuur
af. We leven van het toerisme en STINAPA beschermd de
natuur op een manier waardoor de komende generaties ook
nog in staat zullen zijn er van te genieten.
Duurzame ontwikkeling is erg belangrijk voor het eiland.
Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat STINAPA de
kinderen hierin schoolt; het is een van de meest waardevolle
bijdragen die STINAPA het eiland schenkt.  

Amerigo Vespucci, segun
historiadónan e promé euro-
peo ku a pisa suela boneriano.
Kasi 500 aña despues, un otro
Italiano di e isla di Sardenia ta
hasi e mesun biahe. Pero e
biaha aki pa keda i enamorá
di e bunitesa ku naturalesa
boneriano ta ofresé.

Alberto Congiu, despues di
un trayektoria largu den
turismo ta yega Bonaire na

1996. Despues di vários trabou
e ta lanta na 2003 su restorant
italiano Vespucci. E nòmber ta
un homenahe na e desku-
bridor i na e paralelonan ku e
tin ku Vespucci: E lokalidat di
e restorant den e marina i su
desendensia italiano.

Alberto Congiu (42) a
kustumá ku e paisahenan
pintoresko di Toscane i seru-
nan di Sardenia ku e stima
asina tantu. Komo mucha e
tabata subi e serunan aki ku
frekuensia. I den verano e ta-
bata landa tambe den e laman
di koló blou selestial karak-
terístiko pa e region medite-
ráneo. I no papia mes di e
kuminda italiano, mundial-
mente elogiá.

I dikon e la skohe tòg pa
Bonaire?

“Bonaire ta un isla masha
partikular”, e ta kuminsá na
splika. “Kasi no tin awa dushi i

esaki ta hasi desaroyo di
naturalesa masha difísil. Pero
alabes e ta un isla masha
rigoroso. Mi no sa unda e ta
saka e forsa. E ta bèrdè ku
diferente flor i animal. I tur riba
un isla asina chikitu. Esaki ta
hasi Bonaire asina spesial!”

Alberto ta hasi un kompa-
rashon ku e gigante Amazonas
ku sí tin hopi yobida i awa dushi
na su disposishon. I tòg
Bonaire su variashon di flora i
founa ta grandi tambe.

P’esei e ta di opinion ku
mester respetá e naturalesa di
Bonaire i yud’é pa e krese mas.

Naturalesa pa Alberto ta
representá bida i harmonia.
Nos ta mira esaki komo ilustra-
shon den e kontraste di e koló
di matanan. Pero asina mes tur
ta bai bon ku otro. Mes un kos
ta konta pa e animalnan. Tur
kos ta inspirá trankilidat i salú.
I bo no ta topa ku konflikto. Ku
e palabranan aki Alberto ta

purba na deskribí e sentimentu
ku e tin ora e tin kontakto ku
naturalesa. Ora e ta kanando
den mondi òf landando. Ora e
sinti e holó di yerba, flor,
loranan ta grita i un yuana ta
kore pasa su dilanti.

Su atvertensha ta pa keda
huntu ku naturalesa, no dis-
trui’é. Asina naturalesa por
yuda nos bèk. E yudansa lo ta
den forma di nesesidatnan
básiko di tur dia manera fruta,
bèrdura, piská te na hasi bo
kas bunita (mata pa adòrno).

E konekshon entre natura-
lesa i desaroyo ekonómiko se-
gun Alberto, ta parse kontro-
versial. E ta aklará ku parse ku
por tin konflikto ya ku nos ta
pensa ku mester sakrifiká
naturalesa pa desaroyo. E ta
di opinion ku mester buska un
forma pa nan krese huntu,
man den man. Pa ilustrá e ta
splika ku un hotèl por ta bunita
si bo buta èkstra mata krese
serka dje. Òf por krea un waf
nobo pero den harmonia ku
laman.

Analisando Alberto ta sigui
splika ku no por sera porta pa
desaroyo pero no por yena
Bonaire ku asfalt i betòn
tampoko. Tur  kos mester ta
den proporshon.

Edukashon ta un parti
esensial, segun Alberto. Mes-
ter eduká e muchanan ku
naturalesa ta algu ku bida. Ku
mester respet’é.

E ta opservá vários biaha
ku personanan por ehèmpel ta
ranka matanan òf blachinan. I
hasta ta klab’é ku klabu tin
biaha puramente pa adòrnu.

“Abo por kore bai i grita si
un hende hasié ku bo, e mata
nò’, e ta sigui splika apashoná.
Mes un kos ku bo, e mata
tambe ta sinti doló. E tin bida!
E awa ku ta sali for di dje ta su
sanger!”

Nos propio Vespucci bone-
riano. Un biaha mas a des-
kubrí Bonaire. Pero e biaha aki
den un forma di amor profundo
i ku rèspèt pa e isla i su
balornan natural. Ohalá mas
barku siguié…
Skirbí pa Natalie Wanga.

VESPUCCI SU SEGUNDO DESKUBRIMENTU DI BONVESPUCCI SU SEGUNDO DESKUBRIMENTU DI BONVESPUCCI SU SEGUNDO DESKUBRIMENTU DI BONVESPUCCI SU SEGUNDO DESKUBRIMENTU DI BONVESPUCCI SU SEGUNDO DESKUBRIMENTU DI BONAIREAIREAIREAIREAIRE
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Medio ambiente i natu-
ralesa di Boneiru ta rikesa di e
pueblo boneriano. Ku esaki
den mente Digicel, e kompania
di telekomunikashon ku mas ta
kresiendo den henter e área di
Karibe, na Boneiru tambe ta
bolbe vosiferá e importansha
di sostené un organisashon
manera STINAPA.

Na komienso di aña Digicel
a yuda STINAPA den un
akshon di limpiesa, husta-
mente pa por pone akshon tras
di su palabranan. Bert Schreu-
ders, gerente general di Digicel
Boneiru, huntu ku algun hefe
di departamentu mas di Digicel
i algun boluntario a tene e
akshon di limpiesa aki na Playa
Boka Chikitu pa asina pone e
ehèmpel pa komunidat; ta kon
realmente nos mester apresiá
i kuida nos naturalesa.

DIGICEL BONDIGICEL BONDIGICEL BONDIGICEL BONDIGICEL BONAIRE AIRE AIRE AIRE AIRE TTTTTA MANTENÉ SU KA MANTENÉ SU KA MANTENÉ SU KA MANTENÉ SU KA MANTENÉ SU KOMPROMPROMPROMPROMPROMISO KU STINOMISO KU STINOMISO KU STINOMISO KU STINOMISO KU STINAPAPAPAPAPAAAAA
.....medio ambiente i na.....medio ambiente i na.....medio ambiente i na.....medio ambiente i na.....medio ambiente i naturturturturturalesa di Boneiralesa di Boneiralesa di Boneiralesa di Boneiralesa di Boneiru mester wòru mester wòru mester wòru mester wòru mester wòrdu kuidá.....du kuidá.....du kuidá.....du kuidá.....du kuidá.....

Un par di luna despues,
ainda Digicel ta mantené su
kompromiso ku STINAPA.
Asina ta hasi menshon di por
ehèmpel materialnan di propa-
ganda (flyers) ku ta wòrdu
imprimí konsiderablemente
ménos pa asina evitá ku esaki
ta resultá riba kaya pa asina no
susha e medio ambiente. A
implementá otro tipo di mé-
todonan pa propaganda, ku ta
por ehèmpel digital, ku no
únikamente ta yuda nos medio
ambiente pero tambe ta mas
efisiente. Tambe Digicel a
implementá un sistema di
resiklahe den ofisina, pues pa-
pelnan di ofisina ku por wòrdu
usá un biaha mas ta wòrdu ‘re-
cycled’ pa asina aki tambe
kontribuí ku medio ambiente
mundial, naturalmente semper
bai teniendo kuenta ku e
‘Digicel Standardsnan’.

Gerente General di Digicel
Bonaire, Bert Schreuders, a
sigurá ku Digicel lo mantené su
kompromiso ku STINAPA.
Digicel ta konosí pa tin un
enbolbimentu masha grandi
den trabounan komunitario i ta
den e direkshon aki mes nos
lo sigui bai tambe. STINAPA a
organisá e kampaña “Nos ta
biba di naturalesa” na ko-
mienso di e aña aki i Digicel a
disidí di adoptá e idea aki
desde un komienso.

“Nos ta apresiá esnan ku ta
hasié nan trabou di kuida nos
naturalesa. Hopi biaha nos no
ta pone debido kuenta na e im-
portansha di un organisashon
manera STINAPA ku ta yuda
konsientisá e komunidat lokal
i turistanan riba kon importante
medio ambiente i naturalesa ta
pa Boneiru. Tambe ta asina ku
STINAPA ta organisá estu-
dio(nan) riba tópikonan spe-
sífiko pa ku e naturalesa di
Boneiru. Tópikonan ku no tin
muchu klaridat ainda òf ku falta
di sufisiente informashon
ainda pa pueblo. Esaki nan ta
kosnan ku tin biaha nos mester
para ketu n’e i balorá” asina
Bert Schreuders, gerente gen-
eral di Digicel, a komentá.
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Het broeikaseffect, en de
klimaatverandering die daarvan
het gevolg is, wordt voor een

ENERENERENERENERENERGIE EN GELD BESPGIE EN GELD BESPGIE EN GELD BESPGIE EN GELD BESPGIE EN GELD BESPARENARENARENARENAREN
MET UW KMET UW KMET UW KMET UW KMET UW KOELKASTOELKASTOELKASTOELKASTOELKAST

groot deel veroorzaakt door de
uitstoot van kooldioxide (CO2).
Kooldioxide komt vrij bij het

verbranden van olie, kolen en
gas. En die brandstoffen gebrui-
ken we om energie op te

wekken.
Omdat we allemaal energie

gebruiken, dragen we ook alle-
maal bij aan klimaatverandering.
Maar dat betekent ook dat we
allemaal kunnen meewerken
aan de oplossing. Namelijk door
energie te besparen. En het is
ook nog eens goed voor uw
portemonnee. Hieronder staan
tips om energie te besparen met
uw koelkast en vriezer.

·Koop een koelkast die past
bij de grootte van uw huishou-
den. Grote kasten verbruiken
meer energie dan kleinere
kasten.

·Let bij aankoop op het
energielabel. De ene koelkast of
vriezer is veel energiezuiniger
dan de andere.

·Vrieskasten met een deur
aan de voorkant gebruiken
gemiddeld 15 procent minder
energie dan vrieskisten met een
deksel aan de bovenkant.

·Plaats uw koelkast op een
koele plaats, niet te dicht bij een
fornuis of de zon.

·Zet een koelkast met de
achterkant minstens tien centi-
meter van de muur af. Het

Er is ons van Harbourtown
Real Estate veel aan gelegen

apparaat gebruikt minder ener-
gie als de warmte die aan de
achterkant vrij komt gemakkelijk
weg kan. Houd de achterzijde
van de koelkast stofvrij.

·Open de deur zo min en zo
kort mogelijk. Zo gaat er zo min
mogelijk koude verloren.

·Energie bespaart u ook door
het apparaat regelmatig te
ontdooien (tweemaandelijks of
wanneer er een laag ijs opzit).

·Ontdooi ingevroren produc-
ten in de koelkast. De kou die
vrijkomt wordt gebruikt voor de
koeling. Dat bespaart weer
energie.

·Zet uw koelkast uit als u
deze een tijd niet gebruikt,
bijvoorbeeld tijdens vakanties.
Zet de deur dan op een kier om
schimmels tegen te gaan.

·Een slecht sluitende deur
‘lekt’ energie. Controleer dit door
een stukje papier tussen de deur
en de koelkast te steken en te
trekken. Voelt u weerstand, dan
sluit de deur nog goed. Het rand-
je rubber langs de deur houdt u
soepel door het regelmatig te
reinigen met een vochtige doek.
De redactie.

PETER SILBERIE NU WERKZAAM BIJPETER SILBERIE NU WERKZAAM BIJPETER SILBERIE NU WERKZAAM BIJPETER SILBERIE NU WERKZAAM BIJPETER SILBERIE NU WERKZAAM BIJ
HARBOURHARBOURHARBOURHARBOURHARBOURTTTTTOOOOOWN REAL ESTWN REAL ESTWN REAL ESTWN REAL ESTWN REAL ESTAAAAATETETETETE

ook de lokale Bonairiaanse
bevolking onze diensten aan
kunnen bieden. Om dit op zo
goed mogelijk wijze te kunnen
realiseren hebben wij daarvoor
de heer Peter Silberie als free
lance medewerker aangetrok-
ken.

De heer Silberie is in het
verleden als commerciëel man-
ager in verscheidene bedrijfs-
takken werkzaam geweest. Bij
Domeinbeheer is hij onder meer
verantwoordelijk geweest voor
een beter beleid ten aanzien van
de uitgifte van kavels en een
snellere afhandelingprocedure.
Gedurende zijn loopbaan bij
DROB heeft hij onder meer
gezorgd voor de aanleg van de
boulevard aan de zee, hetgeen
voor de lokale bevolking evenals
voor de bezoekers van Bonaire
een welkome verfraaiing is.

Vanwege zijn veelzijdige kennis
van het eiland (en de lokale
bevolking) zijn wij erg verheugd
de heer Silberie in ons midden
te hebben. Harbourtown Real
Estate is en blijft uw “One Stop
Broker” in de ruimste zin van het
woord!

Bo ke bende bo kas o
tereno?

Laga e ekspertonan di
Harbourtown Real Estate yuda
bo.

Traha bo sita awor aki mes i
un persona lo yuda bo for di A te
Z, anto den bo propio idioma.
Nos ofisina ta den:
Kaya Grandi 34 – PO Box 33
Bonaire, Netherlands Antilles.
Tel (599) 717 5539
Fax (599) 717 2081
info@habourtownbonaire.com
www.harbourtownbonaire.com
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Weet u dat als het op plan-
ten, dieren en mensen aankomt
dat er geen één echt 100 %
inheems is? Als je maar ver
genoeg in de tijd en generaties
teruggaat, zal je zien dat de
voorouders van alle planten,
dieren en mensen die tegen-
woordig Bonaire bevolken er-
gens anders vandaan kwa-men.

De reden dat er geen oor-
spronkelijke Bonairiaanse soor-
ten bestaan, is dat alle voor-
komende levensvormen al
ergens anders ontwikkeld waren
toen Bonaire een paar miljoen
jaar geleden ontstond. Sommi-
gen waren zelfs al ontstaan,
ontwikkeld en weer uitgestor-
ven, zoals de dinosauriërs. Dus
als u een echt pure Bonairiaan
wilt ontmoeten, dan zult u het
moeten doen met stenen en
rotsen. Zoals die langs het
Kasikunda Walking Trail in het
Washington Park.

Toen de rotsmassa - die
tegenwoordig Bonaire heet - uit
de zee omhoog rees, kon zij
worden gezien vanaf het Zuid-
Amerikaanse vasteland. En ook
vanaf andere eilanden in de
omgeving. Vooral vanaf hoge
plaatsen, net zoals men Venezu-
ela op een heldere dag kan zien
vanaf de top van de Brandaris.
Een vogel, die toen leefde en die
niet tevreden was met het
voedselaanbod, of zwaar be-
jaagd werd door roofdieren, zou
weleens benieuwd kunnen zijn
geworden of dat nieuw uit zee
gerezen plekje misschien wel
betere levensomstandigheden
bood.

Dit zal de reden zijn geweest
dat sommige vogels naar
Bonaire vlogen. Enkele kwamen
tijdens de lange reis om. Andere
zouden het wel halen, maar
spoedig van honger en dorst
sterven. En een aantal vluchtte
spoedig terug naar het vaste-
land, weg van deze barre plek.
Slechts een heel klein aantal zou
zich kunnen aanpassen aan de
nieuwe omstandigheden. Als ze
enorm veel geluk hadden, zou-
den ze een geschikte partner
vinden om nakomelingen te
krijgen. Dit speciale groepje
vestigde zich hier en bloeide na
verloop van tijd op. Hun aantal
groeide en zij werden inheems.
Een deel van deze soorten werd
zo goed in dit aanpassings-
vermogen dat zij nieuwe
karakteristieken ontwikkelden
en een nieuwe soort werden. Dit
is wat men in de wetenschap
endemische soorten noemt.

Men treft ze alleen op Bonaire
aan en nergens anders.

Planten, die zich waarschijn-
lijk vóór enig dier aan deze
omgeving aanpasten (met uit-
zondering misschien van zee-
vogels), gebruikten uiteenlopen-
de manieren om Bonaire te
bereiken. Zaden van planten
werden door vogels opgegeten,
meegenomen en op ons eiland
weer uitgescheiden. Maar de

meest waarschijnlijke manier is
dat zaden langs rivieren op zee
terechtkwamen, waar ze door
de winden en stromingen naar
alle windstreken werden mee-
genomen. Ook naar Bonaire.
Tijdens stormen en landver-
schuivingen kwamen ook hele
bomen in zee terecht. Hierop
liftten gewervelde en ongewer-
velde dieren mee, die dan ook
hier terecht konden komen.
Eenmaal op Bonaire aangeko-

men, herhaalde het verhaal zich.
Sommigen stierven snel, maar
anderen pasten zich aan en
vermenigvuldigden zich.

Planten en dieren konden
zich dus maar moeilijk en heel
geleidelijk vestigen. De natuur
zorgde er zelf voor dat een
evenwicht ontstond. Een
ecosysteem waarbinnen alles in
balans was. Het was geen
eenvoudig proces en het duurde
een paar miljoen jaar met veel
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Flamboyan, geïmporteerde boom.

vallen en opstaan. Maar uit-
eindelijk bloeide dit ooit kale en
verlaten eiland. Vele soorten
planten en dieren ontwikkelden
zich en pasten zich aan de
levensomstandigheden aan.
Een proces dat nog steeds door-
gaat. Maar de laatste honder-
den jaren gaat dit gepaard met
veel problemen door de ver-
snelde toename van uitheemse
soorten. Deze planten en dieren,
die hier eigenlijk helemaal niet
thuishoren, worden - bedoeld of
onbedoeld - door de mens
meegebracht. Als ze in de
natuur terecht komen, brengen
ze het ecosysteem uit balans.

Oorspronkelijk zorgde de
natuur zelf ervoor dat planten en
dieren van elders zich op
Bonaire konden vestigen. Maar
3000 jaar geleden, bracht de
mens, de enige diersoort die in
staat is om natuurlijke gebieden
onherstelbare schade toe te
brengen, voor het eerst vreem-
de soorten naar het eiland. Dat
gebeurde echter niet op een
geleidelijke natuurlijke manier,
maar plotseling en onnatuurlijk.
Zo kwamen dieren en planten
op Bonaire die eigenlijk nooit op
natuurlijke wijze hier hadden
kunnen komen. Bijvoorbeeld
ezels, varkens en geiten die in
de koloniale tijd hierheen wer-
den gebracht. Daardoor is de
laatste 500 jaar, en vooral de
afgelopen 300 jaar, zoveel
schade aangericht dat de natuur
niet meer in balans is. En vol-
gens wetenschappelijk onder-
zoek is het onmogelijk dat de
natuur zich ooit uit zichzelf kan
herstellen. In plaats daarvan zal
het verergeren totdat het eco-
systeem volledig instort. Of, in
het gunstigste geval, er een
nieuw ecosysteem ontstaat met
lagere levensvormen dan het
huidige.

Maar zoals de mens de
natuur onbedoeld uit balans
heeft gebracht, zo kan de mens
ook proberen het evenwicht te
herstellen. Daarom moeten na-
tuurgebieden worden be-
schermd en beheerd. De
beheerder, op ons eiland is dat
STINAPA, kan maatrege-len
nemen om achteruitgang van de
ecosystemen tegen te gaan.
Denk aan het wegvangen van
ongewenste dieren en het her-
bebossen van gebieden. Zo blijft
de natuur als bron van bestaan
behouden voor de Bonairianen.
Geschreven door Fernando
Simal, vertaald door Marcel Nahr.De Brasil, inheemse boom.


