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DIA INTERNASHONAL DI ÁREANAN HÚMEDO – Áreanan húmedo salú, hendenan salú

WORLD WETLANDS DAY – gezonde Wetlands, gezonde mensen
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WORLD WETLANDS DAY
Twee februari is het World Wetlands Day.

Op deze dag viert men niet alleen de
ondertekening van het internationale drasland
verdrag, Ramsar (genoemd naar de stad in
Iran waar dit verdrag in 1971 werd
ondertekend) maar het is tevens een dag
waarop men stil staat bij het feit, dat de wijze
waarop wij onze omgeving behandelen, van
invloed is op ons economisch welzijn. Gezonde
draslanden, oceanen, en land betekent
gezonde mensen.

Wat zijn Wetlands?
Wetlands of draslandgebieden zijn

gebieden waar water de voornaamste factor
is in het mileu, en waar ditzelfde water bepaalt
wat voor flora en fauna daar bestaat.

Draslandgebieden ontstaan daar waar het
water aan of vlakbij de oppervlakte is, of waar
het land bedekt is met een dunne laag water.
Het Ramsar-verdrag heeft bepaald dat ook
ondiepe oceanen ( minder dan 6 meter) als
‘wetland’ worden beschouwd.

De wetlands van Bonaire beslaan ook de
mangrove-gebieden en de zeegras-bedden
van Lac, alle ‘saliñas’ (zoutpannen), de natuur-
lijke bronnen en zelfs de waterafvoerwegen
(rooien en zgn. ‘wowo di awa).

Lac, Pekelmeer, Gotomeer, Slagbaai en
Klein Bonaire, zijn de wetlands van Bonaire
die onder het Ramsar-verdrag vallen. Wat dat
betreft mogen we reuze trots zijn, dat wij als
klein eilandje, wel vijf wetlands hebben, terwijl
er grote landen zijn die er niet eens één hebben.

 Waarom zijn de Wetlands zo
belangrijk?

Wetlands zijn de rijkste en meest diverse
plekken op aarde, maar werden en worden
vaak gezien als ‘wasteland’ (waardeloos land),
slechts nuttig indien leeggepompt of juist
volgegooid met water. Tegenwoordig weten we
dat de wetlands juist nuttig zijn voor de mens
en natuur op de meest aparte manieren. Zij
voorzien in een onontbeerlijk natuurlijk leefge-
bied voor wilde dieren, ze zijn een waterbuffer
ter voorkoming van overstromingen en
bescherming van waterkwaliteit. Daarnaast
bieden zij ook recreatiemogelijkheden voor
natuurvorsers, sportvissers en bootvaarders.

Ieder wetland is uniek. Verschillende wet-
lands voeren verschillende taken uit; zelfs twee
wetlands die er hetzelfde uitzien kunnen een
totaal andere funktie hebben.  Een wetland aan
de noordkant van Bonaire kan totaal ver-
schillende taken uitvoeren als een wetland aan
de zuidkant – zelfs al zien ze er op het eerste
oog hetzelfde uit.

Wetlands staan erom bekend dat ze een
aantal belangrijke taken voor de mens
uitvoeren;

-Vis en wildwoongebied
-Bescherming tegen overstroming
-Bescherming van de waterkwaliteit
-Kustbescherming
-Recreatiegebied en gebied voor scholing
 en wetenschappelijk onderzoek.
Lees verder op de middenpagina.

De redactie
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Foto credits: Hanny Kalk
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WIST JE DAT STINAPA 24 MEDE-
WERKERS HEEFT?

BO TABATA SA KU STINAPA TIN 24
TRAHADÓ?

Denice Boelen
Geboren op Bonaire op 15
Maart 1976.
Huidige positie: Ranger van
het Bonaire Nationaal Marine
Park.
Ik ben bij STINAPA sinds 15
Augustus 2005 omdat ik van
de natuur houd en er trots op
ben Boneriaan te zijn.
Ik heb het gevoel een
verwend kind te zijn in God’s
schepping. Ik ben gewoon
gek op de natuur en hier
komen we voor de rechten van de natuur op.
We patrouilleren veel en letten op illegale praktijken zoals
de mensen die duikhandschoenen dragen en omdat ze
wanneer ze die dragen ze van alles aan willen raken en bijna
alles wat aangeraakt wordt gaat dood.
We nemen ook deel aan de jaarlijkse Lora’s [Boneriaanse
papegaai; Amazona barbandesis rothchildi] telling.
We onderhouden Klein Bonaire; we verwisselen de
vuilniszakken daar en controleren de boeien en hun lijnen.
We houden ook de tijd dat de boten aan de boeien liggen bij.
Ik voel me echt heel speciaal omdat ik de eerste vrouwelijke
ranger van het Marine Park ben.
Ik ben er ook trots op als ik bezoekers hoor zeggen dat
Bonaire een paradijs is.
STINAPA is belangrijk omdat we voor de natuur opkomen
en de mensen bewust maken.
De schoonheid van ons eiland is er niet alleen voor ons om
er van te genieten, ik wil ook graag dat onze kinderen wanneer
ze volwassen zijn van deze schoonheid kunnen genieten.

Selibon N.V. tin den servisio
dos polis ambiental. Ta trata
aki di Elvis Cicilia i Roland
Laurens. E dos polisnan
ekstraordinario tin tareanan
tantu preventivo komo repre-
sivo. Esakinan ta enserá den
liñanan grandi:

1) Kontinuamente kon-
trolá pa komunidat kompletu
yuda mantené nos isla limpi i
sano;

2) Duna informashon re-
gularmente i hasi uso di outo-
ridat ku nan tin komo polisnan
ekstraordinario pa duna entre
otro atvertensha;

3) Aktua ku man duru i
segun e ordenansa di lei ku ta
trata tur lokual ku tin di haber
ku sushi i kon pa atendé ku
esaki i si ta nesesario duna òf
apliká sanshon.

Na fin di aña 2007 e dos

POLIS POLIS POLIS POLIS POLIS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL MAS AL MAS AL MAS AL MAS AL MAS AKTIVAKTIVAKTIVAKTIVAKTIVO KU NUNKAO KU NUNKAO KU NUNKAO KU NUNKAO KU NUNKA
polisnan ambiental a kuminsá
ku un “on the job training” pa
asina nan haña upgrading i pa
nan ta mihó prepará pa e
kresementu ku ta tumando
lugá na Boneiru.

Banda di e entrenamentu
aki ta evaluando e asina yamá
“milieuverordering”, ku ta e
ordenansa ku e polisnan am-
biental ta traha ku n’e. Pronto
Selibon N.V. lo hasi proposi-
shonnan na Konseho Insular di
Teritorio Insular di Boneiru pa
adaptá algun lei ku ta pará den
e  “milieuverordering” ku no ta
kuadra mas ku nos situashon
aktual, sigur si tene na kon-
siderashon ku algun di e leinan
aki ta trahá for di 1918.

Dia 1 di mart, polis ambien-
tal lo kuminsá operá ku un
strategia kompletamente nobo
pa asina ehersé nan trabou

muchu mas efisiente. Algun di
e kambionan ku lo ta notabel
pa e komunidat di Boneiru ta
entre otro:

-Nan lo tin unifòrm nobo, ku
lo ta muchu mas fásil pa
rekonosé i ku ta reflehá outo-
ridat;

-Nan lo bai hasi “post op-
servatie”, pa asina kontrolá
sitionan ilegal kaminda ta tira
sushi;

-Nan lo kontrolá mas struk-
turá kompanianan di konstruk-
shon i sitionan di konstruk-
shon;

-Nan lo ta laborá riba ora-
nan iregular inkluyendo anochi
i durante finnan di siman;

-Nan lo aktua muchu mas
severo kontra personanan ku
no ta kumpli ku leinan vigente
den “milieuverordering”, lo
implementá un prosedura
kaminda primeramente lo du-
na notifikashon, siguí pa  atver-

tensa i despues lo duna but;
-Nan lo duna muchu mas

informashon na pueblo di
Boneiru, den tur gremio.

Ku e aserkamentu nobo aki
gerensa di Selibon N.V. ta sigur
ku polis ambiental lo ta kla pa
e retonan nobo.  Segun e kam-
bionan ta tumando lugá pa loke

ta trata operashon di polis
ambiental riba nos isla, Selibon
lo informá riba e desaroyonan
pa asina kada un di nos ta mas
konsiente di e ròl di polis
ambiental i nos responsabilidat
komo parti di e komunidat aki
pa yuda tene nos isla limpi i
sano.

 Foto ta ilustrá polis ambiental den akshon.
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Resientemente Boneiru a
ser nombrá e mihó destina-
shon pa dive i a sa di gana mas
rekonosimentu dor di e revista
famá “Scuba Diving Magazine”
ku a kondusí nan konosido
“Reader ’s Choice Awards
2008".

Boneiru pa seis aña kon-
sekutivo a keda koroná komo
e number un overòl. Tambe
Boneiru a sali na promé lugá
den diferente otro kategoria:
“Top Shore Diving”, “Top Des-
tination for Beginners”, “Top
Destination for Advanced
Divers”, “Top Destination for
Underwater Photography” i
“Top Marine Life”. Tambe

De laatste tijd wordt er veel
gebouwd op Bonaire. Omdat
Bonaire een dunbevolkt eiland
is, hebben we gelukkig nog
veel ruimte. Slechts een klein
deel van de totale oppervlakte
is bebouwd. Dat betekent niet
dat we zo maar raak kunnen
bouwen. Bonaire streeft naar
een duurzame ontwikkeling en
dat is alleen mogelijk met een
planmatige aanpak. Daarom
maakt de overheid beleid dat
in plannen wordt vastgelegd.

Het Natuurbeleidsplan
Bonaire is zo’n plan dat richting
geeft aan de manier waarop
we met ons eiland omgaan.
Het Natuurbeleidsplan is op 29
juni 1999 unaniem aangeno-
men door de Eilandsraad. In
het plan zijn een aantal ge-
bieden aangewezen die moe-
ten worden beschermd.

Allereerst is er een gebied
waar nauwelijks mensen mo-
gen komen: het flamingore-
servaat in het Pekelmeer.
Flamingo’s zijn zo schuw dat
hier geen bezoekers mogen
komen.

Dan zijn er een aantal gro-
te, gevarieerde en bijzondere
gebieden die wel door mensen
kunnen worden bezocht: de
nationale natuurparken. Dat
zijn het Washington-Slagbaai
National Park en het Bonaire
National Marine Park, inclusief
Lac en Klein Bonaire. Verder
zijn er ook eilandelijke natuur-
gebieden. Dat zijn gebieden
waar we heel voorzichtig mee
willen omgaan. Voor deze
gebieden moet het duurzame
beheer in gedetailleerde be-
stemmingsplannen worden

READERS’ CHOICE

BONAIRE
First Place
Top Dive Destinations

Top Marine Life

Top Beginner Diving

Top Shore Diving

Top Underwater Photography

Top Advanced Diving

Top Three
Top Healthiest Marine Environment

Top Macro Life

Top Value

Caribbean/Atlantic

Boneiru a sali na di dos lugá
den e kategoria “Top Value”.

Míles di abonadonan di
Scuba Diving Magazine, via
nan website i nan revista a
tuma parti na e “Reader’s
Choice Award 2008". Via e
programa aki na a huzga nan
eksperienshanan i por a duna
puntuashon di 1 - 5 riba dife-
rente aspekto. Asina Boneiru
pa di 6 biaha a ser nombrá e
mihó destinashon overòl pa
Dive!

Un danki i un pabien na
STINAPA Bonaire, e industria
di turismo en general i opera-
dornan i instanshanan enkargá

ku dive, pa nan dedikashon i
esfuerso.
Un danki tambe na tim di
maneho di nos famoso
Bonaire National Marine Park
pa nan trabou i dedikashon.

Ofisina di TCB lokal i inter-
nashonal ta orguyoso di por
skor asina haltu atrobe den e
rekonosimentu anual aki i lo
sigui traha duru pa sigui hiba
Boneiru dilanti na un manera
positivo.

Protekshon di nos natura-
lesa marino ta ser suprayá
atrobe dor di un logro asina.
Pabien!

vastgelegd. Het gaat om drie
gebieden. Ten eerste Brasil-
Labra, het gebied zuidwestelijk
van het Washington-Slagbaai
Nationaal Park. Ten tweede
het Terrassenlandschap Mid-
den Bonaire. Dit is het
heuvelachtige gebied tussen
Fontein, Seru Largu, de west-
kust en het Gotomeer. En ten
derde Zuidelijk Bonaire; het
hele zuiden van Bonaire met
uitzondering van het bebouw-
de terrein van Cargill Salt
Bonaire.

Ook is het Landschapspark
Rincon aangewezen. Dat is
geen natuurpark, maar een
beschermd landschap. Het
gaat om de omgeving van
Rincon waarbij het wonen en
werken van mensen in har-
monie gebeurt met de natuur
en cultuurwaarden van het
gebied. Volgens het Natuurbe-
leidsplan moeten ook grotten
en saliñas worden beschermd
als natuurmonumenten.

Voor de bescherming van
deze gebieden is een wet
nodig: de Eilandsverordening
natuurbeheer. Het ontwerp van
deze wet is in december 2006
aan het Bestuurscollege
voorgelegd ter goedkeuring.

Voor de inrichting van ons
eiland kan de Eilandsver-
ordening ruimtelijke ontwikke-
lingsplanning Bonaire (EROB)
uit 1994 worden gebruikt. Deze
wet schrijft onder meer voor
dat een Eilandelijk Ontwikke-
lingsplan (EOP) wordt opge-
steld. De overheid wil de
komende tijd zo’n Eilandelijk
Ontwikkelingsplan gaan op-
stellen.

Zie voor meer informatie:
www.mina.vomil.an/welcome/

i s l a n d s / b o n a i r e _ l e g i -
slation.php, of bel met de

WIST JE DAT KORAAL MAAR ÉÉN CENTI-
METER PER JAAR GROEIT?

BO TABATA SA KU KORAL TA KRESE UN
SENTIMETER SO PA AÑA?

HET NHET NHET NHET NHET NAAAAATUURBELEIDSPLANTUURBELEIDSPLANTUURBELEIDSPLANTUURBELEIDSPLANTUURBELEIDSPLAN
Afdeling Milieu- en Natuur-
beheer van DROB: 717 - 8130.

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.
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WIST JE DAT MEN OP WITTE
DONDERDAG EN GOEDE VRIJDAG OP
DE STRANDEN VAN HET WASHINGTON
PARK MAG OVERNACHTEN?

BO TABATA SA KU WEBS SANTU I
BIERNE SANTU HENDE POR KEDA
DRUMI NA E BICHNAN DEN WASHING-
TON PARK?

Hopi hende ta kere ku
lokual nos ta mira awe rondó
di nos lo tei pa semper. Hende
mas hóben speshalmente ta
kere ku manera kos ta
aworakí, t’asina lo keda sem-
per. Pero esnan ku ta kana rònt
riba e mundu aki un tiki mas,
sa ku kos a kambia, i hopi
biaha no na e manera mas

NOS NOS NOS NOS NOS TTTTTA PENSA RIBA PENSA RIBA PENSA RIBA PENSA RIBA PENSA RIBA FUTURA FUTURA FUTURA FUTURA FUTUROOOOO
positivo.

Asta ora sientífiko bon stu-
diá i bon dokumentá ta spièrta
nos, hopi di nos no ta kere òf
ta ignorá e informashon. Un
hende a bisami resientemente;
“Sientífiko no sa nada hòmbu.
Kos ta bon bon manera e ta
awor”.

A sali un estudio ku pa aña

2048, 90% di e kantidat di
piská di mundu lo a disparsé.
Pensa riba esei un ratu! Lo tin
hende ku ta bisa: “Ki mi tin
kunes! Lo mi no tei tòg”. Pero
lo tin hopi hende ku tei ainda
si, i nos yunan definitivamente
lo mira esei. 2048 no ta dje leu
ei i tur aña un porsentahe di e
piskánan ta disparsé. I na

Boneiru tambe tin prueba di
esaki.

Den kuminsamentu di aña-
nan 70 bo por a mira un
“Nassau grouper” kada biaha
ku bo bai sambuyá, masha
hopi gristèlchi, karkó i kref, djis
pa menshoná un par. Awe ta
2008 i mayoria di nan a
disparsé òf a bira hopi skars
mes. Esnan ku a bin biba riba
Boneiru den último tempu,
manera 10 pa 15 aña pasá, por
ta no ta realisá esaki semper.
Nan ta kere ku ta asina sem-
per tabata i ku nada a kambia.
Pero ela kambia debidamente
i piskánan ta bahando den
kantidat.

Ku introdukshon di e área-
nan nobo kaminda piskánan ta
protehá, Boneiru a bolbe rea-
lisá e importansha di konser-
vashon. Esnan na fabor sa ku
esaki lo yuda hopi, siendo ku

esnan kontra ta bisa ku e ta
malu pa e piskadónan.

Bo sa kiko ta malu pa e
piskadónan? Ora ku no tin
piská mas, meskos ku a pasa
ku e kref i karkó. Tur hende ku
ke mas prueba mester bai tira
un bista riba e otro islanan i
áreanan di piskamentu den
otro partinan di mundu. Òf bo
por puntra un hende ku tin hopi
tempu bibá na Boneiru.

Nos no por papia mas di e
momentu den futuro ku piská
a kuminsá disparsé. Pasobra
e momentu ei t’aki kaba. E
pregunta grandi ta si 2048 lo
yega promé ku nos kere. E
áreanan kaminda piskamentu
ta prohibí ta e mihó solushon
pa tur hende. E lo yuda riba
tèrmino mas largu. “Muchu lat”
ta serka di yega, si e no tei
kaba!”
Skirbí pa Bruce Bowker, tradusí
pa Marcel Nahr.
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WIST JE DAT HET BEZOEKERS CEN-
TRUM VAN HET WASHINGTON PARK,
ZIJN EIGEN BIBLIOTHEEK HEEFT MET
MEER DAN 260 BOEKEN IN WEL 4
TALEN?

DAT BO TABATA SA KU E SENTRO DI
BISHITANTE NA WASHINGTON PARK, TIN
SU PROPIO BIBLIOTEKA KU MAS KU 260
BUKI DEN KUATER IDIOMA?

Het dierenasiel bestaat
inmiddels meer dan 20 jaar op
Bonaire.

Het belangrijkste doel van
het asiel is al die jaren niet
veranderd;

HET ASIEL VERSCHAFT
OPVANG VOOR

ONGEWENSTE DIEREN OF
ZWERFDIEREN  !!!!

Hoewel het asiel al zoveel
jaren met dit werk bezig is, zijn
er nog steeds diverse mensen
die hun huisdier (meestal hond
of kat) niet naar het asiel
brengen als ze het dier niet
meer kunnen verzorgen, of als
het dier jonkies heeft gekregen
waar men nergens mee naar
toe kan.

De vraag is: Waarom
niet???? Is het gemakzucht?,
luiheid?, onwetendheid?,
schaamte?

Enige tijd geleden werd

HET DIERENHET DIERENHET DIERENHET DIERENHET DIERENASIEL;ASIEL;ASIEL;ASIEL;ASIEL; OPV OPV OPV OPV OPVANG ANG ANG ANG ANG VVVVVOOR HUISDIERENOOR HUISDIERENOOR HUISDIERENOOR HUISDIERENOOR HUISDIEREN
door een muzikant die op
Bonaire woont een nest pup-
pies op de Landfill gevonden.

Enkele puppies waren al
dood, maar er was er nog één
die leefde. De muzikant heeft
de pup meegenomen en
verzorgd, doch helaas, kort
daarna is het diertje overleden.

Je vraagt je af hoe dat kan.
Als je naar de Landfill rijdt kom
je eerst langs het asiel. Wat is
er nu eenvoudiger dan de pups
op het asiel af te geven, in
plaats van helemaal door te
rijden tot bij de Landfill.

Aan luiheid of gemakzucht
heeft het in dit geval blijkbaar
niet gelegen.

Wat de reden ook mag zijn
om ongewenste dieren niet af
te geven bij het asiel; het is in
alle gevallen een onterechte
reden.

Het asiel is er voor
opgericht deze dieren op te
nemen en de dieren zo goed
mogelijk te behandelen.

LAAT DUS IN GEEN GEVAL
UW HUISDIEREN, PUPS OF
KITTENS ERGENS IN HET

WILD ACHTER.
GA IN ALLE GEVALLEN
NAAR HET ASIEL. !!!!!!!!!

Als de dieren in het wild
worden achtergelaten veroor-
zaken ze veel schade en lijden

tevens een zeer slecht leven.
Dat hebben ze niet verdiend.

Om het asiel haar werk te
kunnen laten uitvoeren is ieder
jaar weer veel geld nodig.

Een van de manieren waar-
op het asiel dat probeert
binnen te halen is het houden
van een kunstveiling samen
men een Indonesische maal-
tijd. Een zeer gezellige manier
om inkomsten te krijgen.

In december is weer zo’n
fundraising gehouden met
groot succes. Totaal is onge-
veer Naf. 15.500,00 opge-
haald. Het asiel is alle arties-
ten, sponsors, kopers, bezoe-
kers en vrijwill igers zeer
dankbaar. Zonder hen was dit
resultaat niet mogelijk
geweest.

Om het aantal dieren op het
eiland te verminderen, stimu-

leert het asiel ook het laten
steriliseren van de honden,
zodat er minder puppies
komen en er dus ook minder
zwerfhonden zullen komen en
er minder puppies en honden
hoeven “in te slapen”

Op maandag 17 Februari
speelt de Freewindsband ten

bate van het sterilisatiefonds
van het asiel.

Door kaartjes te kopen voor
dit optreden kunt u weer op
een gezellige manier bijdragen
aan het werk van het asiel.

Let op de aankondigingen
en hopelijk zien wij u dan aan
boord van de Freewinds.
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Kustbescherming
Wetlands in kustgebieden funktioneren als

buffers tussen land en water.
Zij beschermen tegen erosie door de kracht

van de golven en stromingen op te vangen en
door het vastleggen van sedimenten (slib). We
kunnen dit effekt duidelijk zien bij de ingang van
Lac, waar veel van de vegetatie verloren is
gegaan en de kustweg ondermijnd wordt.

Voordelen omvatten de bescherming van
woongebieden en bebouwingen en land, welke
anders verloren zouden kunnen gaan ten
gevolge van erosie. Deze funktie is voornamelijk
van belang in waterwegen waar vaarbewe-
gingen, stroming en of wind grote water-
bewegingen kunnen veroorzaken welke anders
de oevers beschadigen.

Een draslandgebied, dat erosie vermindert
kan ook sedimentatie verminderen naar
dichtbijgelegen waterwegen en de oceaan. De
filtercapaciteit van een wetland kan ook helpen
de waterkwaliteit te handhaven.

Vis en wildgebied
Veel dieren brengen hun hele leven door in

een wetland; voor anderen zijn de wetlands
kritiek gebied om te eten, zich voort te planten,
te rusten, nesten te bouwen, te schuilen of om
als doorgangsgebied te dienen. De
Bonairiaanse wetlands zijn broedgebieden voor
de karko en de barracuda, kinderkamer voor
lobsters en snappers, woongebied voor flamin-
gos, kustvogels en zangvogels.Ook zijn het de
gebieden waar sommige ongewervelde dieren
hun hele leven doorbrengen zoals de kiwa en
de kokolishi. In de wetlands treft men ook klei-
nere waterorganismen aan uit de voedselketen
waaronder schaaldieren, schelpdieren, insekten
en plankton.

Onze wetlands voorzien een overvloed en
verscheidenheid aan planten van een woon-
gebied, varierend van zeegras en macro-algen
tot mangroven. Deze planten dragen bij aan de
bio-diversiteit van de aarde en voorzien veel
diersoorten van voedsel en een schuilplaats
gedurende kritische tijden in hun levenscyclus.

Sommige van de meer waardevolle wetlands
voor vis en wild bieden bescherming door middel
van planten, en tevens open water binnen grote
onontwikkelde stukken land (zoals Lac en de
grotere saliñas). Dit is des te belangrijk door de
schaarste aan zulke gebieden op Bonaire.

Stormvloed, opslag en bescherming tegen
overstroming

Door hun lokatie in het landschap zijn veel
van onze wetlands belangrijke opslaggebieden
voor regenwater en kunnen zij ook de neerslag
afremmen in haar reis naar de zee. Hierdoor
kan overstroming en schade aan woongebieden
voorkomen worden. Wetenschappers hebben
berekend dat het totale volume aan neerslag
afvloei van slechts 0.40 hectare dakpannen of
bestrating 16 keer groter is dan de afvloei van
een onontwikkeld natuurgebied. Bescherming
tegen overstroming is bijzonder belangrijk in
onze woonbuurten waar bestrating en
dakbedekkingen bijdragen aan de afvloei die
de hoeveelheid en snelheid van het stormwater
beinvloeden.

Door het volstorten van onze wetlands voor
economische ontwikkeling of als een makkelijke
stortplaats voor bouwpuin, zoals gebeurd is in
het gebied achter Lisa Gas, ontnemen wij de
natuur deze wateropslagplaatsen, en maken wij
overstroming erger en stormwaterafvoer
gecompliceerder.

Door de wetlands niet  op te vullen kunnen

Dia 2 di febrüari ta dia internashonal di areanan
húmedo. E dia aki no solamente ta konmemorá
e fecha ku a firma e tratado internashonal di
Ramsar na 1971, pero tambe ta rekordá nos ku e
manera ku nos ta dil ku nos medioambiente tin
su efekto riba nos bienestar ekonómiko. Áreanan
húmedo salú, oséano salú i tera salú kemen
hende salú.

Kiko ta un Área húmedo?
Un Área húmedo ta un área kaminda awa ta e

faktor primordial ku ta kontrolá e medio ambiente
i ku ta determiná ki tipo di mata i bestia por biba
einan. Un área ta ser konsiderá un ‘Área húmedo’
(Wetlands) ora ku tin awa na superfisie òf hopi
serka di superfisie di tera òf kaminda e tera ta
tapá ku un lag di awa. Segun e tratado di Ramsar
áreanan di oséano ku un profundidat di ménos
ku 6 meter tambe ta ser konsiderá komo Áreanan
húmedo.

E Áreanan húmedo di Boneiru ta inkluí e pal’i
mangelnan i e yerbanan den fondo di Lac, nos
saliñanan, nos posnan i asta e roinan i wowonan
di awa.

Áreanan húmedo ku nos tin na Boneiru ku ta
kai bou di e tratado di Ramsar ta; Lac, Pekelmeer,
Gotomeer, Slagbaai i Klein Bonaire. Pa loke ta
trata esaki nos mester remarká ku komo un isla
chikitu manera Boneiru nos mester ta orguyoso
pasombra nos tin sinku di e áreanan aki miéntras
tin paisnan grandi ku apénas tin unu.

Dikon e Áreanan húmedo ta asina
importante?

Áreanan húmedo ta un di mundu su medio
ambientenan mas riku i diverso, aunke hopi biaha
ainda nan ta ser konsiderá komo inútil. Nan tin
balor solamente ora ta dèmpel nan òf yena nan
kompletamente ku awa. Awendia nos sa ku e
Áreanan húmedo ta benefisiá hende i naturalesa
na maneranan remarkabel. Nan ta ofresé un lugá
pa biba esensial pa bestia, nan tin e poder di stòk
awa pa prevení inundashon, nan ta protehá e
kalidat di e awa, anto nan ta ofresé oportunidat
pa hende ku ke opservá bestia den nan ambiente
natural, piskadó deportivo i koredó di boto.

Kada Área húmedo ta úniko. Niun Área
húmedo ta hasi mesun trabou. Asta dos Área
húmedo ku ta parse idéntiko por tin otro funshon.
Un Área húmedo na parti nort di nos isla por tin
otro funshon ku unu na parti sùit, apesar ku nan
ta mustra mesun kos na promé bista.

Ta konosí ku Áreanan húmedo ta ofresé
diferente funshon ku ta hopi importante pa e ser
humano:

-Lugá di biba pa piská i bestia liber (No-

Vervolg van voorpagina wij nodeloze uitgaven voorkomen voor
projecten die de problemen als gevolg van
storm-waterafvloei moeten controleren. Hiervalt
te denken aan dijken, stormroleringen, kanalen
met betonranden en opvangvijvers.

Beschermng van waterkwaliteit
Planten en grond in Wetlands hebben de

eigenschap om waterverontreinigers op te slaan
en te filteren, varierend van pesticiden tot
dierlijke uitwerpselen. De kalme wateren van
een wetland, met hun vlakke wateroppervlak
en stromingseigenschappen staan kleine
deeltjes van gifstoffen en voedingsstoffen toe
neer te slaan. De planten nemen dan zekere
voedingsstoffen op uit het water. Andere
substanties kunnen worden getransformeerd tot
minder schadelijke stoffen. Als gevolg hiervan
is de oceaan schoner en veiliger.

Grotere wetlands en die met dichte be-
groeiing zijn het meest effektief in het
beschermen van de waterkwaliteit. Als het
gebruik van de omringende gebieden bijdraagt
aan de landerosie of meststoffen of andere
vervuilers in een waterafvoer toelaten, kan de
waarde van die funktie uitzonderlijk hoog
worden.

Wetlands die sedimenten of voedingsstoffen
opslaan voor langere tijd, kunnen fundamentele
veranderingen ondergaan. Sedimenten zullen
uiteindelijk de wetlands droogleggen, en
voedingstoffen zullen uiteindelijk de vegetatie
doen modificeren. Zulke veranderingen kunnen
de kwaliteitsbeschermingsfunktie tenslotte
verloren doen gaan.

Natuurlijke schoonheid, recreatie,
edukatie en wetenschap

Is kayakken een hobby? Snorkelen?
Duiken? Vogels bestuderen? Wetlands zijn
sommige van onze meest favoriete plekken om
te studeren, wandelen of simpelweg doorheen
te rijden.  Zij voorzien in de behoefte aan vredige
open ruimten in gebieden die onder druk staan
om ontwikkeld te worden. Wetlands bieden
buitengewone educatieve en wetenschappelijke
onderzoeksmogelijkheden door hun unieke
combinatie van aquatisch en aardgebonden
leven en natuurkundige en chemische
processen. Veel bedreigde plant- en diersoorten
kan men aantreffen in de wetlands.

Wetlands gelegen in onze woonbuurten en
die veel bezocht worden door het publiek zijn
in het bijzonder belangrijk door de sociale en
edukatieve mogelijkheden die ze bieden. Open
water, verscheidenheid aan vegetatie, en het
ontbreken van vervuiling dragen ook bij aan de
waarde van sommige wetlands voor wat betreft
hun recreatieve en edukatieve doeleinden en
de algehele levenskwaliteit.
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domestiká).

-Protekshon kontra inundashon
-Protekshon di kalidat di awa
-Protekshon di liña di kosta
-Rekreashon, edukashon i siensia

Protekshon di e liña di kosta
Áreanan húmedo na kosta ta aktua komo pro-

tektor di tera kontra laman. Nan ta protehá kontra
eroshon dor ku nan ta wanta e sla di e olanan i
nan ta tene lokual ta yama ‘sedimento’ (lodo i santu
ku ta drif den awa). Nos por a wak esaki bon na
entrada di Lac, kaminda awor hopi vegetashon a
bai pèrdí i e kaminda tin chèns di laba bai.

E benefisionan ta enserá e protekshon di
edifisionan i lugá di biba, ku di otro manera por a
bai pèrdí dor di eroshon. E funshon aki ta
speshalmente importante den kanalnan di awa
kaminda tráfiko di boto, koriente di awa i bientu
por kousa moveshon di awa ku di otro manera lo
por a daña e bandanan di e kanal.

Un Área húmedo ku ta redusí eroshon, tambe
por redusí sedimentashon den kanalnan òf oséano
den serkania. Ku otro palabra, e santu i lodo ta
keda wantá den e Área húmedo i no ta sera e
kanal òf hasi e laman ménos hundu. E kapasidat
pa filtrashon di e matanan den un Área húmedo
tambe por yuda protehá òf drecha e kalidat di awa.

Lugá pa biba pa bestia no-domestiká i piská
Hopi bestia ta biba henter nan bida den e

Áreanan húmedo; pa otronan e Área húmedo ta
di importansha esensial pa por haña kuminda, brui,
traha nèshi, sosegá òf skonde pa otro bestia i
hende. E Áreanan húmedo di Boneiru ta e lugá
kaminda karkó i pikuditu ta pone nan webunan.
Nan ta e lugá kaminda kref i gristèlchi ta biba ora
nan ta chikí. Área indispensabel pa flamingo i para
di laman i para di kanto. Ta e lugá kaminda bestia
simpel manera kiwa i kokolishi ta pasa hinter nan
bida. Áreanan húmedo tambe ta ofresé lugá di
biba pa organismonan akuátiko manera kangreu,
insekto, planktòn i otro sorto di kokolishi.

Den nos Áreanan húmedo tin un gran
abundansia i variedat di mata, for di yerba di laman
te ku e palu di mangel. E matanan aki ta kontribuí
na e diversidat biológiko mundial i ta ofresé
kuminda i protekshon pa hopi espesie di bestia
durante fasenan krítiko den nan siklo di bida.

Algun di e Áreanan húmedo mas balioso pa
para i piská ta ofresé lugá di skonde i awa kaminda
por hui for di enemigu, i superfisie di tereno grandi
ku no ta desaroyá ainda (manera por ehèmpel
Lac i e saliñanan). Esaki ta hopi importante pa
motibu di e skarsedat na e tipo di áreanan aki na
Boneiru.

Depósito di awa i protekshon kontra
inundashon

Pa motibu di nan posishon den e paisahe hopi
di nos Áreanan húmedo ta di sumo importansha
pa akumulá awa durante mal tempu. Nan ta pone
ku e awa no ta bai laman asina duru, lastrando
yen di tera fèrtil bai kuné òf inundá i kousa daño
na áreanan habitá. Sientífikonan a kalkulá ku e
koriente di e volúmen di awa ku ta basha for di
solamente 0.40 hèktar di panchi di dak òf vlur ta
16 biaha mas tantu ku esun riba un tereno ku no
ta desaroyá. E motibu ta ku e awa tin mas chèns
di ser apsorbá dor di tera. Protekshon kontra
inundashon ta speshalmente importante den nos
barionan kaminda tròtuar i daknan ta kontribuí na
e velosidat haltu di awa ku ta bai laman.

Dor di yena nos Áreanan húmedo pa por
desaroyá e área òf simplemente dùmp sobrá
material di konstrukshon òf di edifisionan ku a
basha abou, manera a hasi patras di Lisa Gas,
nos ta eliminá e depósitonan di awa aki i ta hasi
un eventual inundashon mas pió.

Dor di no yena nos Áreanan húmedo nos por
prevení gastu innesesario pa proyektonan pa
kontrolá awa na ora di mal tempu, manera dam,
roi, kanalnan bashá di semènt i baki grandi pa
kontené e awa ku ta di mas aki.

Protekshon di kalidat di awa
Matanan ku ta krese den e Áreanan húmedo i

e tera eiden tin e kapasidat pa kolektá i filtra
elementonan tóksiko, for di venenu agrikultural te
na sushi di bestia manera baka, kabritu èts. E
awanan plat i trankil di e Áreanan húmedo ta duna
e elementonan tóksiko aki e chèns di sak bai abou.
E matanan ta apsorbá sierto elemento ku nan ta
usa pa nutrishon (manera for di e sushi di ani-
mal). Otro supstansha por ser akumulá òf
transformá den algu ménos venenoso. Komo
resultado di esaki nos oséanonan no ta susha ku
tur e porkeria aki i nan ta keda mas limpi.

E Áreanan húmedo mas grandi i esnan ku hopi
vegetashon ta esnan mas efektivo pa kontrolá
kalidat di awa. Si e terenonan rondó di e Área
húmedo ta produsí sushi di animal òf ta laga hopi
awa pasa (dor ku por ehèmpel nan a kita tur
vegetashon òf a asfaltá e área) e balor di e funshon
aki ta bira ainda mas importante.

Áreanan húmedo ku ta yuda filtra òf ku ta
akumulá sedimento òf otro sushi pa tempunan
hopi largu por eksperensiá kambionan fundamen-
tal. E sedimentonan i lodo pokopoko lo yena e
Áreanan húmedo na un manera natural i e
nutriente lo kambia e vegetashon segun tempu ta
pasa. E kambionan aki por resultá den pèrdida di
e kapasidat di e Áreanan húmedo pa filtra.

Bunitesa natural, rekreashon, edukashon i
siensia

Bo ta gusta kore den kayak? Snòrkel?
Sambuyá? Opservá para? Áreanan húmedo ta
un di nos lugánan faborito, trankil i habri, rondoná
pa áreanan ku ta bou di menasa di ser desaroyá.
Áreanan húmedo ta ofresé oportunidatnan
eksepshonal pa edukashon i investigashon
sientífiko dor di nan kombinashon úniko di bida
riba tera i den awa, i prosesonan físiko i kímiko.
Hopi espesie di mata i animal ku ta na peliger di
ekstinshon ta biba den e Áreanan húmedo

Áreanan húmedo ku ta situá den nos barionan
i esnan ku ta haña hopi bishita di públiko ta
speshalmente balioso pa e oportunidatnan sosial
i edukashonal ku nan ta ofresé. Awanan habrí,
vegetashon hopi diverso i falta di polushon tambe
ta duna balor agregá na nan metanan rekreativo i
edukashonal i kalidat di bida en general.
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Ora nos ta hasi siguimentu
di turtuganan ku teknologia di
satelit, nos ta traha ku turtuga
adulto durante e temporada di
par. Usando e teknologia aki
nos por determiná na unda e
turtuganan ku ta nase na Bo-
neiru ta biba ora nan  bira adul-
to (ora nan tin mas òf ménos
20 aña). E lugánan kaminda
nos turtuganan ta yega ta nan
kas i lugá di alimentashon.
Akinan nan ta pasa mayor parti
di nan bida i for di unda e hem-
branan ta migra i posiblemente
e machunan tambe, pa bai bek
na nan lugánan original di par.

Durante e último 5 aña,
STCB a sigui 14 turtuga adulto
ku e teknologia aki te na nan
lugá di alimentashon. E
informashon ku nos ta haña
seguidamente ta permití nos
konosé nan partinan di migra-
shon i identifiká nan lugánan
di alimentashon.

Tambe e ta permití nos
kontaktá otro proyektonan di
protekshon i konservashon di
turtuga. Esei ta establesé un
ret di informashon ku ta generá
un protekshon mas efisiente di
e bestianan aki ku ta den
peliger di ekstinshon a lo largu
di Karibe i tambe na nivel
mundial.

Jerrel Martis
Geboren op Bonaire op 21 juni
1976
Huidige positie: Assistent
ranger van het Washington
Slagbaai National Park.
Ik werk sinds Februari 2007
voor Washington Park. Ik ga
op patrouille, schilder de
borden en hou het Park
schoon.
Er is elke dag iets anders te
doen. Wat ik het leukste vind
is op patrouille gaan en met de
bezoekers praten.
Ik vind het heerlijk om ze te
helpen als me vragen stellen of als ze om mijn advies komen
vragen.
De dingen die ze meestal willen weten zijn waar ze de
flamingo’s kunnen zien en wat de beste plekken zijn om te
zwemmen, snorkelen of duiken.
Het is geweldig om in staat te zijn ze te helpen. Eigenlijk is er
niets dat ik niet leuk vind in mijn werk. Mijn baan is om twee
redenen erg belangrijk voor mij: Ik wil goed voor mijn gezin
zorgen en ik wil ook goed voor de natuur zorgen. Ik hou van
de natuur, mijn kunuku en de zee.
STINAPA is belangrijk omdat het onze natuur beschermd,
zodat we in de toekomst in staat zullen zijn om meer Lora’s
te zien, meer koraal en karko, in plaats van elke dag minder
van ze te kunnen waarnemen.

Na e otro banda di e
medalia

E monitorionan den awa ta
un di e proyektonan kontínuo
ku STCB ta realisá den e parti
di investigashon. Nos ta
patruyá den awa tur aña; du-
rante e patruyanan aki e
turtuganan ta wòrdu kapturá pa
nos por marka nan, midi nan,
pisa nan i kontrolá nan. Na fi-
nal di e prosedementu aki nos
ta saka potrèt di identidat di e
turtuganan i nos ta buta nan
bèk kaminda nan a wòrdu
kapturá. Esaki ta permití nos
kalkulá e kantidat di turtuganan
ku ta biba den un área, nan
patronchinan di movementu
rònt Boneiru, nan estado di
salú, nan spit di kresementu i
nan área di alimentashon. Na
un nivel mas ámplio nos por
kuminsá risibí informashon
tokante e migrashonan den e
diferente etapanan di bida di
turtuga di laman. Ora nan
wòrdu hañá den otro parti di
mundu i pasobra tin un base
di data ku informashon di nos
turtuganan, nos ta kuminsá
haña informashon tokante e
rumbo di nos turtuganan resi-
dente den e diferente etapanan
di nan kresementu.

Ya for di promé biaha ku
STCB a kuminsá ku e pro-

gramanan di monitorio den
laman, nos a risibí infor-
mashon tokante un turtuga ku
a wòrdu kapturá i marká den
aña 2007 durante e moni-
torionan.

E turtuga blanku aki a
wòrdu kapturá i marká 22 di
mart di 2007 dor di nos, na Lac.
El a wòrdu hañá na kosta di
Guyana, lorá den un nèt di
piska i el a wòrdu reskatá.
Despues di e insidente ku e
nèt, e turtuga a keda pegá den
un área di lodo na e kosta di
Guyana mes. Ora el a wòrdu
reskatá pa di dos biaha nan a
ripará ku e ta tin marka. Nan a
tuma e numbernan di identidat
i a prosesá nan i a manda e
informashon pa nos.

Di e manera aki, infor-
mashon balioso tokante e bida
di turtuga di laman ta wòrdu
kolektá. Nos sa ku turtuganan
ta bestia migratorio, esaki ta
nifiká ku nan ta keda kambia
di lugá di biba kada tantu
tempu. Pa medio di ‘tracking’
nos por rekolektá partinan
importante di e bida di turtuga.
Ta su-mamente importante pa
kom-prondé ku e trabou di pro-
tekshon i konservashon lokal
ta e base i kondishon pa
protekshon di turtuganan na
nivel global.

E sientífikonan na nivel
mundial i e proyektonan di
konservashon di turtuga di
laman, meskos ku STCB, ta
komprometé nan mes na un

trabou ku ta bai mas leu ku nos
fronteranan i ku ta eksiguí ku
nos tur ta traha manera un
ekipo.

OOOOOTRTRTRTRTRO BO BO BO BO BANDANDANDANDANDA DI MEDA DI MEDA DI MEDA DI MEDA DI MEDALIAALIAALIAALIAALIA
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WIST JE DAT STINAPA EEN HOTLINE
HEEFT WAAROP JE MELDING KAN
MAKEN VAN ILLEGALE PRAKTIJKEN?
HET NUMMER IS 9292.

BO TABATA SA KU STINAPA TIN UN
HOTLINE, NA UNDA BO POR DUNA
TEPNAN DI PRAKTIKANAN ILEGAL? E
NUMBER TA 9292.

Kinderen van 0 tot 12 jaar
sparen voortaan spelenderwijs
bij RBTT Bank met het onlangs
geïntroduceerde Smart Kids
magneten spaarspel. Jonge
spaarders ontvangen dit spel
bij het openen van een Smart
Kids rekening, welke een hoog
rentepercentage van 5% heeft.

Met een Smart Kids spaar-
rekening kunnen ouders een
mooi bedrag opbouwen voor
hun kind. De jonge spaarder
doet spelenderwijs mee, aan
de hand van het Smart Kids

 
Vriendelijke buurt, 
veelzijdige woning 
mooie vergezichten 
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   your own piece of paradise          

Deze gezinswoning, die hier en 
daar gemoderniseerd dient te 
worden, biedt u de mogelijkheid 
om te wonen in een vriendelijke, 
rustige buurt, met voldoende 
ruimtes voor uw hobbies. 
 
Indeling: entree, woonkamer met 
studeerhoek en eethoek, open 
keuken. Twee slaapkamers, twee 
badkamers. Vanuit de woonka-
mer toegang tot een balkon met 
uitzicht over de zee en het eiland. 
In de tuin een  schaduwrijke zit-
hoek onder een pergola. In het 
souterrain bevindt zich de was-
ruimte en een studio apparte-
ment. In de tuin een schaduw-
rijke zithoek onder een pergola. 
De carport, de werkplaats en de 
ruime ‘off street parking’  comple-
menteren dit geheel.  

Stinapa is het instituut dat
verantwoordelijk is voor het

magneten spaarspel. Met dit
spel zijn kinderen actief bezig
met het sparen van muntgeld.
Het gespaarde geld kan dan,
wanneer het beoogde doel
behaald is, weer op de spaar-
rekening worden gestort.
Naast het aantrekkelijke rente-
percentage, is het voor ouders
een voordeel dat ze maande-
lijks kunnen sparen voor hun
kind, zonder dat daar een
minimaal bedrag aan ver-
bonden is.

Voor het openen van de

Smart Kids spaarrekening
dienen ouders naast een gel-
dig identiteitsbewijs ook een
trouwboekje of geboorteakte
van het kind mee te nemen.
Een eenmalige inleg van
minimaal 25 gulden is vereist.
Extra’s bij de rekening zijn
2000 Fun Miles, een Smart
Kids statement map en het
Smart Kids magneten spaar-
spel. Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen
met de RBTT klantenservice
op 763 8438.

Spelenderwijs sparSpelenderwijs sparSpelenderwijs sparSpelenderwijs sparSpelenderwijs sparen!en!en!en!en!
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beheer van Bonaire’s nationale
parken, waaronder het Bonaire

National Marine Park en het
Washington-Slagbaai Natio-

nal Park.
De nieuwe website biedt

informatie over de stichting,
haar historie, haar Raad van
Bestuur, personeel en het
vrijwilligersbestand. Ook is er
informatie te vinden aan-
gaande de “Nature Fee’
(Natuur-bijdrage), die wordt
verkregen van gebruikers van
de parken, en hoe de stichting
deze fondsen aanwendt om
het park te beheren. Verder is
er van ieder park een ruim
aanbod van informatie over de
historie, flora en fauna, en het
beheer en onderzoek, activi-
teiten waaraan men mee kan
doen en reglementen voor het
gebruik.

Tevens zijn brochures en
landkaarten te downloaden, en
is er een virtuele tocht door het
park te maken. Tenslotte is er
informatie over het Bezoekers
Centrum bij de ingang van
Washington-Slagbaai National
Park, Lac en Klein Bonaire .

Na aña 2007 STINAPA
Bonaire a lansa su website
nobo.

STINAPA ta e instituto ku ta

responsabel pa manehá e
parkenan nashonal di Boneiru,
ku ta enserá  Parke Marino
Nashonal Boneiru i Parke Na-
shonal Washington-Slagbaai.

E website nobo ta ofresé
informashon tokante e funda-
shon, su historia, su direktiva,
empleadonan i e kuerpo di
boluntario. Tambe tin infor-
mashon riba e website tokante
e ‘Nature Fee’ (Kontribushon di
Naturalesa), ku ta ser kobrá for
di e hendenan ku ta hasi uso
di e parke, i kon e fundashon
ta hasi uso di e fondonan aki.
Aparte di esei tin informashon
amplio di kada un di e
parkenan tokante su historia,
flora i founa, kòntròl  i inves-
tigashon sientífiko, i akti-
vidatnan den kual por partisipá
i e reglanan pa hasi uso di e
parkenan.

Tin informashon ku por
download, foyeto i mapa ku por
download i print, i tambe un tur
virtual. Tambe tin informashon
di e Sentro pa Bishitante na
entrada di Washington-
Slagbaai National Park, Lac i
Klein Bonaire.

IN 2007 LANCEERDE STININ 2007 LANCEERDE STININ 2007 LANCEERDE STININ 2007 LANCEERDE STININ 2007 LANCEERDE STINAPAPAPAPAPA  BONA  BONA  BONA  BONA  BONAIREAIREAIREAIREAIRE
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De Palu di sia kòrá,  (Bursera
simaruba) of Rode Zadelboom,
zo genoemd omdat er vroeger
ezelzadels mee gemaakt wer-

Palu di sia blanku (Bursera Bonairensis)
Komt alleen op Aruba, Bonaire & Curaçao voor en
nergens anders ter wereld. Deze soort is dus endemisch
voor onze eilanden.

Ruthsel Paula
Geboren op Curaçao op 7 No-
vember 1977.
Huidige positie: Assistent
ranger van het Washington
Slagbaai National Park.
Ik werk sinds 1 September
2005 voor STINAPA. Ik heb
voor deze baan gekozen omdat
ik nieuwe dingen wilde leren.
Momenteel werk ik vooral in de
winkel. Ik vind het leuk om onze
bezoekers te helpen. We
praten vaak wat en ik
controleer of ze hun Nature
Fee al hebben gekocht. Overal
ter wereld staat de natuur onder grote druk, daarom is het
van belang dat we nog meer ons best doen om onze natuur
te behouden en te beschermen. Planten ademen en
schenken ons schone lucht, laten we goed voor ze zorgen!

watching!
I can’t stop

Digital TV

All popular channels

High quality picture 

and sound

Interference-free 

reception

Easy installation

MiTV is the future! +100 channels of 
crisp digital images and high-end 
audio turn your TV into an addictive 
entertainment experience! From HBO to 
ESPN, from Dutch and Latin channels 
to the hottest pay-per-view-events: 
MiTV has it all! 

Get MiTV now!
Pick up your MiTV package 
at Telbo during office 
hours, or call 9212 
for more information.

Starting at

A
N

G
.

per month55,-

De Palu di sia kòrá, (Bursera simaruba) is een variant
van de Pal’i sia blanku (Bursera Bonairensis).

den is een van de grootste
inheemse bomen van het eiland.
Het is een variant van de Pal’i
sia blanku (Bursera Bonairen-

sis) of Witte Zadelboom, die ook
nog voorkomt op Bonaire. Een
groot deel van het eiland was er
vroeger mee begroeid. In de
Spaanse en vervolgens de
Nederlandse koloniale tijd zijn
deze en vele andere bomen zo
roekeloos gekapt dat de bomen
zich nog steeds niet hebben
hersteld. De bomen werden
verbrand in de kalkovens om
kalk te kunnen branden. Sim-
pelweg omdat er in de bomen
een hars zit waardoor de kalk
wat klonteriger werd en daarom
makkelijker te transporteren
was. Ook om andere redenen
werden veel bomen omgehakt,
maar het besef van het enorme
belang van herbeplanting was er
nog niet, en daarom bleven er
maar weinig van deze prachtige
bomen over.

De stam van deze boom
schilfert kontinu en lijkt op een
toerist die te lang in de zon heeft

gelegen, daarom wordt de boom
ook wel “Palu di Turista”
(toeristenboom) genoemd.

Langs de weg die achter de
Seru Largu naar de weg naar
Rincon leidt zijn er enkele
prachtige exemplaren te zien.

De Pal’i sia is een ideale
boom om een “tranké” (om-
heining) mee te maken. Hij
groeit snel, is bestendig tegen
een zoute bodem en kan goed
tegen de wind. Een afgesneden
tak die in de grond wordt
gestoken schiet zo weer wortel.
Na de regentijd is de Pal’i sia de
eerste boom die zijn bladeren
verliest. Zo voorkomt hij dat hij
teveel vocht verliest door ver-
damping, en kan zo langere
tijden van  droogte doorkomen.

De indianen hadden ook veel
nut van deze boom. Ze

gebruikten de kleverige hars om
kleine dieren en vogels te
vangen zoals de Alablanka en
Buladeifi, die een belangrijk
onderdeel van hun dagelijks
dieet vormden. De hars werd
verder gebruikt om lijm en een
zeer waterafstotende vernis te
maken. Tenslotte gebruikten de
indianen de hars om een soort
wierook te maken.

De Pal’i sia was dus van
groot belang voor de mensen
van vroeger. Hij komt nergens
anders ter wereld voor anders
dan op Bonaire, Curacao en
Aruba. Het is iedereen aan te
raden die een mooie inheemse
boom in zijn tuin wilt om

Een Pal’i sia te stekken en
te zien hoe snel hij groeit.
Geschreven door Marco
Gravenhorst.

ONZE EIGEN BOOMONZE EIGEN BOOMONZE EIGEN BOOMONZE EIGEN BOOMONZE EIGEN BOOM
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Er wordt momenteel veel
gebouwd op Bonaire. Overal

SLIM BOUWENSLIM BOUWENSLIM BOUWENSLIM BOUWENSLIM BOUWEN
waar je kijkt zijn nieuwe huizen
in aanbouw. Maar gebeurt dat

bouwen altijd wel even door-
dacht? Houden we bij het

ontwerpen en bouwen van ons
ideale huis voldoende rekening
met het tropische klimaat? Met
onze leefomgeving? Met onze
portemonnee?

De oude Bonairianen pak-
ten het goed aan. Zij hielden
bij het bouwen van hun huis
terdege rekening met de wind
en de zon. Hun huizen waren
noordwest-zuidoost of noord-
oost-zuidwest georiënteerd.
Dan profiteer je optimaal van
de windrichting en heb je zo
min mogelijk last van de zon.
Dikke muren isoleren goed en
houden de warmte buiten. De
ramen zijn klein en voorzien
van verstelbare shutters. Grote
bomen in de tuin zorgen voor
koele schaduw. Het lijkt soms
alsof moderne architecten en
aannemers deze principes
voor het bouwen in de tropen
helemaal zijn vergeten.

De brochure “Slim ge-
bouwd, goed bekeken!” zet
ons gelukkig weer op het juiste
spoor. Met de tips uit deze bro-
chure bouwt u een huis met
een prettig leefklimaat en met

lage kosten voor energie en
water. En dat is ook nog eens
goed voor het milieu. De bro-
chure is opgesteld door J. Klein
in opdracht van de Afdeling
Milieu en Natuur van het Mi-
nisterie van Volksgezondheid
en Sociale Ontwikkeling. De
publicatie is gratis bij het
ministerie verkrijgbaar. Geluk-
kig kunt u ‘m ook zo down-
loaden van internet:

http://www.mina.vomil.an/
Pubs/Duurzaambouwenbro-
chure.pdf  (1Mb).

Als u de smaak te pakken
krijgt, kunt u ook de ‘Construc-
tion Guidelines’ downloaden.
Dat is een omvangrijke publi-
catie van 30 pagina’s boor-
devol tips voor milieuvriendelijk
bouwen speciaal op Bonaire.
Architecten, aannemers en
specialisten van STINAPA,
DROB, LVV, Selibon en Amigu
di Tera hebben eraan mee-
gewerkt: http://www.bmp.org/
pdfs/Construction-guidelines-
bonaire.pdf   Bouw milieu-
vriendelijk! Dat is goed voor
Bonaire en voor uw por-
temonnee!

Durante luna di yanüari e
empleadonan di Digicel i nan
respektivo famia a reuní na
Boka Onima pa asina selebrá
un dia di famia, ku un meta
speshal. No ta nada straño ku
Digicel ta motivá su emplea-
donan pa yuda den e akshon
pa tene Boneiru limpi. Di e
forma aki Digicel ta pone

Empleadonan i nan fEmpleadonan i nan fEmpleadonan i nan fEmpleadonan i nan fEmpleadonan i nan famia a ramia a ramia a ramia a ramia a reuní pa un dia di feuní pa un dia di feuní pa un dia di feuní pa un dia di feuní pa un dia di famia ku un meta speshalamia ku un meta speshalamia ku un meta speshalamia ku un meta speshalamia ku un meta speshal
DIGICEL DIGICEL DIGICEL DIGICEL DIGICEL TTTTTA A A A A TENE TENE TENE TENE TENE AKSHON DI LIMPIESAAKSHON DI LIMPIESAAKSHON DI LIMPIESAAKSHON DI LIMPIESAAKSHON DI LIMPIESA

NNNNNA BOKA ONIMAA BOKA ONIMAA BOKA ONIMAA BOKA ONIMAA BOKA ONIMA
akshon tras di su patrosinio na
STINAPA Bonaire.

Aña pasá e tim di Digicel ku
ta konsistí di empleadonan i
tambe e tim di maneho, a hasi
Boka Chikitu limpi. A logra
saka un kantidat di sushi for di
awa, bòter for di kantu di awa,
un kantidat di plèstik i aluminio

ku ta dañino pa nos naturalesa.
E aña aki na Boka Onima
tabata mesun bista. Na
momentu ku e tim di Digicel a
kuminsá ku e akshon di lim-
piesa ya por a nota e dife-
rensha i tambe kon e playanan
bunita di Boneiru mester ta,
unabes ku nos tur aportá pa
tene Boneiru limpi.

“Nos ta spera ku un i tur
aportá pa tene nos playanan
bunita i limpi. Nos kompromiso
ku STINAPA no ta únikamente
monetario, sino mas bien nos
ta kere den e proyekto. Ta
p’esei nos ta purba na motivá
nos empleadonan pa nan
tambe tin e kousa di STINAPA
na kurason i aportá mas hopi
ku ta posibel. Mirando e kanti-
dat di empleadonan ku a pre-
sentá na nos akshon di limpie-
sa na Boka Onima, mi ta kere
ku nos a logra!”, asina gerente
general di Digicel Bonaire sr.
Bert Schreuders a komentá. E korant aki a bira posibel danki na:
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In het jaar 1997 is, in samen-
werking met enkele stichtingen
die natuur en milieu bescher-
men en met financiële steun van
het Wereldnatuurfonds, een
natuur en milieu onderwijs
project van start gegaan op de
scholen van Bonaire.

De Boneriaanse economie is
afhankelijk van haar natuur en
al in een vroeg stadium hebben
mensen met visie opgemerkt
dat indien de natuur niet be-
schermd wordt, het eiland
binnen zeer korte tijd niets meer
te bieden heeft. Men stelde
beschermde gebieden vast en
maakte wetten om onze natuur
te beschermen. Begin jaren 90
werd besloten dat er binnen de
scholen een structuur moest
komen omtrent de natuur en
milieu thema’s.

De stichtingen – Tene
Boneiru Limpi, STINAPA, Amigu
di Tera, Donkey Help, Animal
Shelter en Salba nos Lora –
hebben de koppen bij elkaar
gestoken en financiële steun
gezocht bij het Wereldna-
tuurfonds. Zodoende kon het
salaris van een expert betaald
worden, die vervolgens het
natuur en milieu lesmateriaal
voor de scholen ontwikkelde.
Enid Scholten kwam naar
Bonaire voor een periode van
drie jaar. Zij heeft de basis
gelegd voor hetgeen waar wij
nog steeds verder aan werken
teneinde de schooljeugd van
Bonaire optimaal natuur en mi-
lieu onderwijs te kunnen bieden.
Gedurende de laatste 10 jaren
hebben veel meer instanties een
financiële bijdrage geleverd.
Nadat de financiering van het
Wereldnatuurfonds ten einde
liep, moest er veel ondernomen
worden om deze afdeling draai-
ende te houden. Sinds 2001
ontvangen wij elk jaar subsidie
van de overheid om het salaris
van de coördinator te bekostigen
en STINAPA dekt de rest van de

kosten. Op deze wijze is de
voortzetting van het werk op
deze afdeling gegarandeerd.
Wij mogen immers het belang
van het onderwijs niet onder-
schatten. Om de invoering van
wetten en het beleid over natuur
en milieu met succes te laten
verlopen, is de samenwerking
van de bevolking onontbeerlijk.
Deze samenwerking kan tot
stand komen indien men zich
bewust is waarom bescherming
noodzakelijk is. De enige wijze
om de mensen kennis bij te
brengen is via het onderwijs en
wij moeten reeds op jonge
leeftijd hiermee beginnen, willen
wij de gewenste resultaten
behalen.

Ontwikkelen van
lesmateriaal

De onderwijs afdeling van
STINAPA is verantwoordelijk
voor de ontwikkeling en invoe-
ring van onderwijsprogramma’s
voor de scholen. Tevens is het
onze taak lesmateriaal te
ontwikkelen voor gebruik binnen
de scholen. In de laatste 10 jaar
is er veel materiaal ontwikkeld
hetgeen nog steeds in gebruik
is. Het doel hiervan is om het
kind reeds op jeugdige leeftijd
bewust te maken van het belang
van zorg voor natuur en milieu.

Onderwijspakketten
Wij gebruiken verschillende

methoden om onderwijs te
bieden aan kinderen alsmede
aan jongeren. Het onderwijs
voor kinderen van 4 tot 13 jaar
wordt aangeboden via de ba-
sisscholen. Eén van die onder-
wijsmethoden waarmee ge-
werkt wordt noemen wij “Ka-
hanan di edukashon” (leskis-
ten). Deze leskisten bevatten
kant en klaar lesmateriaal voor
de leerkracht. De leerkracht kan
de onderwerpen combineren in
de lessen en/of deze opnemen
in projecten die de kinderen als

taak meekrijgen. De leskisten
zijn gedurende 6 weken be-
schikbaar op de scholen, daar-
na worden ze opgehaald en
gaan ze naar de volgende
school. Zodoende hebben de
scholen gedurende het school-
jaar de beschikking over alle
thema’s. De leskisten bevatten
verschillende onderwerpen,
zoals de ezel, huisdieren, natuur
boven de grond, natuur onder
water en vogels. Deze onder-
werpen zijn voor kinderen in de
leeftijdsgroep van 4 tot 8 jaar.
Voor de kinderen van 8 tot 10
jaar zijn er leskisten met onder-
werpen over bomen, planten,
reptielen en vogels. Voor de
kinderen van 10 tot 13 jaar zijn
er leskisten met onderwerpen
vleermuizen, schilpadden, ko-
raalriffen, rif vissen en Lac.

Buitenactiviteit
De beste manier het kind om

kennis te laten nemen van onze
informatie is door het middels
eigen observatie, in contact te
brengen met natuur en milieu.
Gedurende de periode van ja-
nuari tot juni doen alle basiss-
cholen mee aan deze “Akti-
vidatnan Pafó”. (Buitenactivi-
teiten) Op uitnodiging van
STINAPA gaan de basisscholen
een activiteit ondernemen in een
natuurgebied. Na een korte
instructie gaan de kinderen on-
der leiding van een volwassene
de opgegeven taken uitvoeren.
De klas wordt in groepjes
verdeelt van 5 tot 6 kinderen. De
onderwerpen die  tijdens deze
activiteiten aan bod komen zijn:
het leven langs de zee, rotsen
aan de kust, strandjutten, Lora
pad, dieren pad, het wiel van
natuur, mijnheer de Pauw, ezel
sanctuarium en het dierenasiel.

Snorkel les
Reeds 10 jaar bieden wij de

kinderen snorkellessen aan als
onderdeel van de cursus ge-
naamd “Turtuganan di Bonaire”
(schildpadden van Bonaire). Dit
is een cursus van 5 weken voor
kinderen van 8 tot 13 jaar oud.
Gedurende deze weken praten
de kinderen over onderwerpen
die te maken hebben met het
leven in ons zeewater. Wij be-
handelen onderwerpen als:
zeeschildpad met een presen-
tatie van Sea Turtle Conserva-
tion Bonaire (STCB), koraal-
vissen, koraalriffen, Lac en de
mangrovebomen. Tevens krijg-
en de kinderen les in het
snorkelen. Iedere deelnemer
krijgt een map met daarin zijn/
haar boek en de nodige cursus
informatie.

Jongerenprogramma’s
Voor de jongeren organise-

ren wij activiteiten in samen-
werking met jeugdhuis Jong
Bonaire. Een van de activiteiten
is een snorkelcursus voor de
jongeren. De cursus duurt 8
weken. Tijdens de cursus praten
de zij over onderwerpen als
veiligheid tijdens het snorkelen,
koraalriffen, koraalvissen, identi-
ficatie van koralen en vissen, het
belang van de mangroven, het
gehele gebied van Lac, schild-
paden, freediving, etc. Na de
cursus leggen de jongeren een
toets af voor het behalen van
een snorkel certificaat. Ook
kunnen ze van dichtbij kennis
maken met STINAPA door deel
te nemen aan de cursus tot Jun-
ior Ranger. Dit is een cursus
voor jongeren van 12 jaar en
ouder. Het doel van de cursus
is om hen kennis te laten maken
met het werk van de rangers.

Wij verwachten dat men door
deze cursus gestimuleerd wordt
om een studie te kiezen die te
maken heeft met natuur en mi-
lieu. Na de cursus zijn ze instaat
om de rangers bij te staan
tijdens hun werkzaamheden. Zij
krijgen dezelfde leerstof die de
rangers aangeboden wordt.
Onder andere: algemene kennis
van de organisatie en de natuur,
hoe om te gaan met een boot,
varen, touwverbindingen, kennis
over de motor van een boot, in
het openbaar spreken, identifi-
catie van vis en koraal, duiken
(PADI Open Water) en EHBO.
Na iedere cursus moet er een
toets worden afgelegd. Op het
moment dat de jongeren een
cursus met goed gevolg hebben
afgelegd, ontvangen zij een
certificaat en kunnen zij
gedurende hun vrije tijd helpen
bij de nodige werkzaamheden
binnen STINAPA.

Activiteiten in Nationaal
Park Washington Slagbaai.

Behalve de activiteiten die
we op de scholen hebben, zijn
er ook enkele activiteiten aan de
ingang van het Nationaal Park
Washington Slagbaai. Hiervoor
hebben we twee programma’s;
“schat zoeken” en een nieuwe
activiteit genaamd “onze ge-
schiedenis” (deze zal beschik-
baar zijn vanaf Augustus 2007).
Dit zijn groepsactiviteiten waar-
voor men zich kan aanmelden.
Wij hebben u met veel plezier
deze informatie over de afdeling
onderwijs van STINAPA gege-
ven, maar mocht u nog vragen
hebben of aanvullende infor-
matie wensen dan kunt u zich
richten tot Crisanta Martha
telefoon 717-8444 of per e-mail
nme@stinapa.org.
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