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Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru
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Den e edishon aki: In deze editie:

Grátis Gratis

SELIBON,SELIBON,SELIBON,SELIBON,SELIBON,
sushi,sushi,sushi,sushi,sushi, e tesor e tesor e tesor e tesor e tesorooooo

HET CARIBISCH
INHEEMSE VOGEL

FESTIVAL 2008 BONAIRE
Van 22 april tot en met 22

mei 2008 vindt het zevende
Caribisch inheemse vogel fes-
tival plaats, georganiseerd door
de Vereniging voor het behoud
en de studie van de Caribische
vogels. In 2007 werden er voor
dit festival 240 activiteiten in 12
verschillende landen
georganiseerd, waarmee meer
dan 25.000 mensen werden
bereikt.

Dit jaar luidt het thema “Tun-
dra to Tropics: Connecting
Birds, Habitats, and People.”
Oftewel: van de toendra ( =
koude woestijn) tot aan de
tropen worden vogels,
natuurli jke omgeving en
mensen met elkaar verbonden.
Hetzelfde thema

wordt ook gebruikt voor de
internationale trekvogel dag (In-
ternational Migratory Bird Day).
Door het festival worden
mensen bewuster gemaakt van
het belang van onze prachtige
bossen, moerassen en
stranden voor zowel mensen als
vogels. Om maar een voorbeeld
te noemen: de rol die een bos
speelt bij de hercirculatie van
water en zuurstof, waarmee het
broeikaseffect wordt
verminderd. Tevens wordt
benadrukt hoe verschillend
vogels leven in verschillende
leefomgevingen, en hoe
belangrijk het is voor de mens
en de vogels om deze te
beschermen. Er zijn veel
manieren om deze dag te
vieren, kijk maar eens op de
IMBD website: www.birdday.org.

Hier op Bonaire zal het festi-
val ook uitbundig gevierd
worden met verschillende
activiteiten. Het doel van deze
activiteiten is om het publiek
bewuster te maken van onze
rijkdom aan prachtige vogels.
De organisatie van de
evenementen is in handen van
Fundashon Salba Nos Lora in
samenwerking met STINAPA
Bonaire.

Enkele activiteiten zijn: een
kunst- en fotowedstrijd, een
tentoonstelling en een veiling. Er
wordt een vogeltelling (Oriole en
Trupial) gedaan en er worden
verschillende presentaties en
radio interviews gegeven. Lees
verder op de middenpagina.
De redactie
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DIA INTERNASHONAL DI PARANAN MIGRATORIO - “Tundra pa Tropikal: Konektando para, áreanan di biba i hende.”

INTERNATIONALE TREKVOGEL DAG – “Van de toendra tot aan de tropen worden vogels, natuurlijke omgeving en
mensen met elkaar verbonden.”
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Siguiente biaha ku bo tin un
bleki di pinda, un paki di lechi,
un bleki di buskuchi, un ròl di
papel di wc òf un bòter di
ápelmus wak e ku otro wowo,
.....wak e komo un tesoro!

Tesoro?... Sí,... puntra bo
mes: mi por usa e bleki pa
planta mata den dje? Mi por
usa e bòter pa warda suku,
salu òf aros den dje? Mi por
usa e bleki di buskuchi pa

BO TABATA SA KU SUBIDA DI
TEMPERATURA DI  LAMAN TA MATA
KORAL?

WIST JE DAT WANNEER DE
TEMPERATUUR VAN HET ZEEWATER
STIJGT HET KORAAL STERFT?

SUSHI,SUSHI,SUSHI,SUSHI,SUSHI, E  E  E  E  E TESORTESORTESORTESORTESOROOOOO
warda boton, skruf i otro
ophetonan chikitu den dje? Mi
por usa e ròlnan di papel di wc
pa traha obra di man ku mi
yunan?

Esaki ta djis un par di
manera ku nos por reusá loke
nos a kustumbrá di tira afó.
Den sushi tin hopi tesoro pa
diskubrí, dor di diskubrí e
tesoronan aki, abo tambe ta
yuda redusí e kantidat di sushi

ku ta bai “landfill”.

Boneiru ta un isla konosí
mundialmente pa su medio
ambiente i naturalesa bunita i
konservá, tantu riba tera komo
den laman. Selibon NV, ta un
di e organisashonnan ku ta
kontribuí pa mantené nos isla
limpi i bunita, pero ta
responsabilidat di kada un di
nos ku ta biba riba e isla aki pa
yuda konservá nos isla komo
e paraiso di Karibe.

Redusí, Reusá i Resiklá,
esaki ta e solushon! Selibon
NV ta konsiente ku nos aki na
Boneiru tambe mester enfoká
mas riba e tres R-nan. Pa nos
por yega na e punto kaminda
komunidat di Boneiru ta kon-
siente di e 3 R-nan i ta apliká
nan diariamente, Selibon
huntu ku servisio di medio am-
biente di gobièrnu i e munisipio
di Breda ta trahando pa pronto
introdusí un “milieustraat” i
“milieustation” aki na Boneiru.
Esaki ta un konsepto nobo na
Boneiru, pero masha konosí
na Oropa. Na un “milieustraat”
i “milieustation” mester entregá
e sushi na un manera separá.
Pues, aki tin un área speshal
pa glas (algu ku nos ta
hasiendo na “landfill” kaba), un
área spesial pa palu, papel i
kartòn, un área spesial pa
sushi kímiko, èts. Na momentu
ku implementá e konsepto aki
na Boneiru, esta separashon
di sushi, e parti di Redusí,
Reusá i Resiklá ta bai di mes.

Nos muchanan ta e futuro
di mañan. Ta p’esei Selibon
NV, ku koperashon di
STINAPA, RBTT i korant Ex-
tra a kuminsá den luna di mart
ku un página di mucha tur
djasabra den korant. Den e
página aki ta eduká e
muchanan riba tópikonan ku
tin di aber ku nos naturalesa i
medio ambiente. Tur siman tin
tambe un kuenta di un mucha
hòmber, yamá Rudy i su amigu
Tripel R (un kliko mágiko) ku
ta pasa den hopi aventura ku
tin di haber ku Redusí, Reusá

i Resiklá.

Dia 22 di aprel ta Dia di
Mama Tera, un dia pa kada un
di nos para ketu i reflehá kon
nos por Redusí, Reusá i
Resiklá, pa asina baha e

July-Ann Frans
Geboren op Bonaire op 9

januari 1975.
Huidige positie: admini-

stratief medewerker. Ik was
aangenomen voor licht admi-
nistratief werk, maar nu help
ik iedereen.

Ik kwam voor een maand
als invalster maar toen de
vrouw die ik verving wegging
wilde men mij terug, dus
begon ik hier op 7 oktober
1997. Ik ben hier nog steeds
en vind het fantastisch. Ik
bedien de telefoon, maak

afspraken, kopieen, formulieren voor Washington Park en
het Marine Park, notuleer tijdens de algemene vergadering,
vervang de rangers als die iets anders te doen hebben.
En.................als ik 3 dagen vrij heb, dan bellen ze me om te
vragen wanneer ik terug kom, omdat ze iets niet kunnen
vinden en niet weten hoe ze het moeten oplossen en ook
omdat ze me missen.

Ik voel me belangrijk. Ik neem alleen vakantie omdat het
moet, maar het is niet echt wat ik wil. Ik blijf alleen thuis als ik
voor mijn zoontje moet zorgen.

Ik heb een heerlijke baan en lieve kollega’s. Ik werk ook
graag aan de ingang van het park met de bezoekers.

STINAPA is belangrijk omdat ze onze planten en vissen
en onze riffen beschermt , maar veel lokale mensen realiseren
zich niet hoe belangrijk dat is. We moeten de Antillianen
informeren en hierin opvoeden, zodat ze er meer van weten
en de rangers kunnen helpen.

In 2006 kreeg ik een promotie en nu ben ik administratief
medewerker.

Ik ben nu ook de verantwoordelijk voor de organisatie van
het kantoor en voor goed onderhoud van het gebouw.

kantidat di sushi ku nos ta
produsí. Di e forma aki nos a
kontribuí pa konservá nos isla
komo e paraiso den Karibe.
Lucia Martinez-Beck
Marketing & Public Relations
Coordinator Selibon NV
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Habrí tur dia ku eksepshon di 25
di desèmber i promé di yanüari.

Iedere dag geopend behalve op
25 december en 1 januari.

Den luna di mart, den
korant Extra sekshon Boneiru,
Selibon NV ku koperashon di
RBTT, korant Extra i STINAPA
a kuminsá ku un página pa
mucha yamá “HUNTU NOS
POR”.

E página aki ta sali tur
djasabra den e korant, ku hopi
informashon pa mucha i
mayornan.

E motibunan prinsipal
pakiko a kuminsá ku e página
pa muchanan na Boneiru ta pa:

-Informá i eduká e mucha-
nan na un manera simpel i
agradabel dikon ta importante
pa nos tur yuda mantené nos
naturalesa i medio ambiente
limpi;

-Stimulá e muchanan pa
lesa mas i hasi aktividatnan
positivo nan so, den grupo i
huntu ku nan mayornan.

Mayoria turista ku bishitá

BO TABATA SA KU STINAPA TA E
FUNDASHON, KU TA MANEHA E
PARKENAN NASHONAL PA GOBIERNU?

WIST JE DAT STINAPA  DE STICHTING IS
DIE DE  NATIONALE NATUURPARKEN
BEHEERT VOOR HET GOUVERNEMENT?

Boneiru ta bini pa nos
naturalesa. Ta responsabilidat
di kada un di nos ku ta biba riba
e isla aki pa yuda mantené nos
naturalesa i medio ambiente
limpi i bunita pa asina e
turistanan sigui bini Boneiru.
Nos no mester hasi esaki pa e
turistanan so, pero tambe pa
nos mes, pa asina nos por
sigui disfrutá di nos naturalesa
i medio ambiente limpi. E
página di mucha aki mester ta
un kontribushon pa logra e
meta aki.

Den e página tin e aven-
turanan di Rudy i Tripel R.
Rudy ta un mucha ku ta gusta
naturalesa i Tripel R ta un kliko
mágiko ku ta siña Rudy hopi
kos tokante e importansha pa
kada un di nos yuda tene nos
isla limpi.

Vários mucha ta traha i

entregá e tareanan ku ta sali
tur siman den e página
“HUNTU NOS POR”. Esun ku
hopi mucha a gusta, traha i
entregá korekto ta e pùzel di
buska palabra ku a keda
presentá dos djasabra tras di
otro. Tin skol kaminda nan ta
kopia e pùzel i e tareanan i e
muchanan ta traha esakinan
komo tarea.

Tur luna ta saka un ganadó
pa kada siman bou di
muchanan ku a entregá e tarea
ku nan mester a hasi korekto.
Kada ganadó ta risibí un buki
di spar pa mucha ku naf. 25,00
riba dje. Esaki ta un regalo di
RBTT Bank, ku a komprometé
su mes ku e página aki pa
asina stimulá nos hubentut pa
bira mas konsiente riba kuido
i konservashon di nos medio
ambiente i naturalesa.

Bonaire blijft populair bij de
kopers van onroerend goed,
mede dankzij het unieke
karakter dat ons eiland heeft;
onze natuur maakt daar een

Djaluna, 7 di aprel, na RBTT  a entregá premio na e kuater ganadónan di e luna di mart.
E ganadónan di e luna di mart ta: Shaina Trinidad di 6 aña - Mariliana Rojas di 5 aña -
Kenrick Bernabela di 8 aña.

heel belangrijk, zo niet het
allerbelangrijkste 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 onroe-
rend goed zaken.

De onroerend goed profes-

sionals van Sunbelt Realty
krijgen de laatste tijd steeds
vaker te maken met de vraag
naar woningen met een au-
thentiek Bonairiaans karakter.
En dan ook nog bij voorkeur
gelegen in een natuurlijke en/
of ‘kunuku’ omgeving. Deze
vraag komt zowel van mensen
die al op het eiland wonen als
van mensen die overwegen
naar Bonaire te komen en hier
te wonen. Voor ons kantoor is
dit het bewijs dat veel
bewoners van Bonaire en veel
bezoekers van Bonaire het
landschappelijk karakter van
Bonaire waarderen en willen
bewaren.

Het wonen op een landelijk
stukje Bonaire is niet wegge-
legd voor iedereen, omdat je
meestal een aantal voorzie-
ningen moet missen. Vaak
moet je zelf voor je stroom-
voorziening zorgen met behulp
van zonnepanelen en/of een
generator en ben je voor je
watervoorziening aangewezen
op watertanks die door de

watertruck van het WEB wor-
den gevuld. Door de moderne
technologie wordt dat wel
steeds minder en zijn er
tegenwoordig zelfs ‘kunuku
woningen’ waar volop gebruik
kan worden gemaakt van het
internet. Wanneer je je echter
niet door de beperkingen laat
afschrikken dan is het wonen
op een landelijk stukje Bonaire
‘natuurlijk’ fantastisch.

Mocht u een landelijk gele-
gen woning zoeken of een
ander soort woning of appar-
tement om te kopen of te
huren, aarzel dan niet contact
met ons op te nemen. Mocht u
een woning in landelijke omge-
ving bezitten en overwegen
deze te verkopen, dan infor-
meren wij u natuurlijk graag
vrijblijvend over uw mogelijk-
heden. Bel ons kantoor, of kom
langs bij: 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.

RBTT RBTT RBTT RBTT RBTT TTTTTA SPÒNSER PÁGINA SPÒNSER PÁGINA SPÒNSER PÁGINA SPÒNSER PÁGINA SPÒNSER PÁGINA DIA DIA DIA DIA DI
MUCHA MUCHA MUCHA MUCHA MUCHA TUR DJTUR DJTUR DJTUR DJTUR DJASABRAASABRAASABRAASABRAASABRA
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BO TABATA SA KU STINAPA TIN UN
WEBSITE NOBO, WWW.STINAPA .ORG, I
ESAKI TA YEN, YEN DI INFORMASHON
HOPI INTERESANTE?

WIST JE DAT  IN DE NIEUWE WEBSITE
VAN STINAPA, WWW.STINAPA .ORG,
BORDEVOL INTRESSANTE INFORMATIE
STAAT?
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Tourism Corporation Bo-
naire huntu ku otro spònser
nan manera Scuba Diving
Magazine, Continental Airlines,
Coral Reef alliance, Earth
Echo International i STINAPA
Bonaire ta tuma e oportunidat
pa elaborá riba e programa di
“Bonaire Dive Into Summer
2008”. Esaki kuminsá dia 1 di
yüni pa 30 di sèptèmber 2008,
i lo ta yená ku aktividat eksi-
tante i tambe ku seminario nan
interesante pa sambuyadó,
aventurero nan pero tambe pa
henter famia. E programa di
Bonaire Dive Into Summer ta
ofresé nos bishitantenan
flexibilidat pa gosa di nan
vakashon planiá ariba nos isla,
i komo un bónus adishonal pa
partisipá den sambuyamentu i
seminario nan interaktivo.

Aparte di tur esaki, nos
bishitante nan lo haña e
oportunidat pa partisipá den un
proyekto ku lo dura henter e
verano i ku lo kontribuí ku
protekshon di nos naturalesa.
Esaki ta reflehá un biaha mas
e posishon di Bonaire komo un
lider na mundu den konser-
vashon di e mundu submarino
i un isla ku ta partisipá akti-
vamente den e selebrashon di
aña internashonal di ref.

Komo un destinashon ku ta

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

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

Harbourtown Real Estate Harbourtown Real Estate Harbourtown Real Estate Harbourtown Real Estate –––– we do get it!we do get it!we do get it!we do get it!

Tel - (599) 717 5539
Fax- (599) 717 5081
Kaya Grandi 34, Bonaire
info@harbourtownbonaire.com
www.harbourtownbonaire.com

BEAUTIFUL VILLA WITH POOLBEAUTIFUL VILLA WITH POOLBEAUTIFUL VILLA WITH POOLBEAUTIFUL VILLA WITH POOL
~ RECENTLY BUILT VILLA ON GOOD LOCATION OFFERING GREAT VIEW~

Location:
This beautiful home is located in the residential area of Belnem, 

close to the ocean offering a great view from the second floor. 

It is only a few minutes drive to down town Kralendijk as well as 

to many popular dive sites and beaches.  

Lay out:
Entrance through the ground floor living area / hall.  Downstairs 

one furthermore finds the guest bedroom with private bathroom, 

the laundry and outside the spacious carport with built in closet. 

A spiral staircase leads to the second floor with the nice living room

and open kitchen. Kitchen is equipped with a stove, micro wave 

oven, fridge and double sink. Entrance to the spacious porch with 

great view from both kitchen and living room. Adjacent the living 

room one finds the master bedroom and an additional guest 

bedroom, each with their own private bathroom. The spacious 

and cozy porch ensures you of a great spot for relaxed outdoor

living and offers beautiful views. The pool with wooden deck and

spacious, cozy gazebo is situated in the garden. 
Just enjoy and live life the tropical way in your own home!

SpecificsSpecificsSpecificsSpecifics:

Year of construction: 2007

Lot size: approx. 12,266 ft2 / 1140 m²

Building area: approx. 2,065 ft2 / 192 m2
Private land

ASKING PRICE: ANG 1�420�000,- / US$ 79�,000

tuma parti ofisialmente na e
selebrashon di e aña interna-
shonal di ref,  a pone atenshon
spesial na esaki na Boneiru e
aña aki, no solamente durante
e periodo di verano. Aktivi-
datnan ku lo tuma lugá den
kuadro di esaki, di kual un par
a kuminsá kaba, ta inkluí
dekorashon den sentro di
suidat pa trese bunitesa di nos
bida marino dilanti i pa hasi nos
lokalnan i turistanan konsiente
di e selebrashon aki, krea pa
hóben nan durante henter aña,
tambe dòrnamentu di show-
case den Kaya Grandi i mas.

Algun di e aktividat nan ku
lo tuma lugá durante

Bonaire Dive Into Summer
2008 ta:

Siman dediká na Aña
Internashonal di Ref 21-28 yüni

Sand Dollar Condominuims
lo ta sede di e siman aki unda
lo enfoká riba e ròl di Boneiru
komo e lider mundial den
konservashon di bida marino.
E siman aki lo por sambuyá ku
i sigui seminario di, Jan i
Alexandra Cousteau di Earth
Echo International. Tambe lo
tin konteo di piskanan, sam-
buyamentu i snòrkel ku Bonai-
re su propio naturalista Jerry
Ligon, tayérnan interaktivo ku
Rick MacPherson di Coral
Reef Alliance, i un parada kom-
biná ku un Taste of Bonaire
den sentro di suidat den Parke
Wilhelmina.

Siman di Scuba Diving
Magazine 19-26 yüli

Bishitantenan por djòin e
tim di Scuba Diving Magazine,

por sambuyá ku Keith Phillips,
sigui presentashon interaktivo
di “dive” ku fotógrafó Steve
Simonson, risibí demonstra-
shon di ekipo dor di Scuba Pro,
i partisipá den e Dive Trivia
quizz i e diferente “happy
hours”.

Kompetensia di Pro Kids
World Freestyle

Windsurfing di 24 yuli-03
ougùstùs

Bishitá òf partisipá na e
exitante evento anual aki dor
di asistí na un òf di e eventonan
pa kualifikashon adelantá.
Organisadó nan ta planeando
un siman di windsurf ku lo ta
kargá ku aktividat nan kultural
i goso total.

Love our Planet week:
Sèptèmber 20-27

Manera e añanan anterior
Captain Don’s Habitat lo ta
sede un biaha mas di e akti-

vidat aki. Durante e siman aki
por sambuyá i sigui seminario
di e famoso Phillip- Costaeu di
Herat Echo International,
tambe por sigui seminario
interaktivo ku eksperto nan di
CORAL, lo tin tayer nan di
potrèt ku Rick Sammon di
ESPN Photo Safari, limpiesa di
ariba i bou di awa, i tambe un
festival den Parke Wilhelmina.

Summer Long Photo
Kòntèst: 01 yüni pa 30 di

sèptèmber
Bishitantenan por partisipá

huntu ku otro bishitantante di
Bonaire i gana premio dor di
upload e mihó potrèt saká na
Bonaire durante 1 di yüni i 30
di sèptèmber na www.bonaire-
diveintosummer.com

Bonaire Dive Into Summer
2008 ta patrosiná pa Tourism
Corporation Bonaire, Scuba
Diving Magazine, Continental

Airlines, Coral Reef Alliance,
Earth Echo International,
STINAPA i International Year of
the Reef. Pa un skèdjùl di e
aktividat i informashon en-
kuanto e evento por check e
website www.bonairediveinto-
summer.com.

TCB ta kere ku e programa
aki ta yuda mantené e slogan
ku nos a introdusí pa aña
Internashonal di Ref, kual ta
“Bonaire, leading by example”,
resaltando Boneiru su aten-
shon kontinuo na protekshon
di nos naturalesa, edukashon
di esaki i imagen komo un lider
den e área aki.

Tourism Corporation Bo-
naire, Kaya Grandi # 2,
Kralendijk, Bonaire, Dutch
Caribbean, Tel. (599) 7178322,
Fax. (599) 7178408,
info@tourismbonaire.com,
www.tourismbonaire.com

BONBONBONBONBONAIRE:AIRE:AIRE:AIRE:AIRE: LEADING BY EXAMPLE DURANTE LEADING BY EXAMPLE DURANTE LEADING BY EXAMPLE DURANTE LEADING BY EXAMPLE DURANTE LEADING BY EXAMPLE DURANTE
BONBONBONBONBONAIRE DIVE INTAIRE DIVE INTAIRE DIVE INTAIRE DIVE INTAIRE DIVE INTO SUMMER 2008O SUMMER 2008O SUMMER 2008O SUMMER 2008O SUMMER 2008

ASKING PRICE: ANG 1.420.000,- / US$ 798.000
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watching!
I can’t stop

Televishon digital

Tur kanal popular

Kalidat haltu di 

imágen i sonido

Resepshon sin 

interupshon

Instalashon fásil

MiTV ta futuro! 100+ kanal di imágen i 
sonido digital limpi i kla, ta hasi televis-
hon un eksperensia di entretenimentu 
adiktivo. Di HBO te ESPN, di kanalnan 
Hulandes te Latino i e eventonan pay- 
per-view di mas solisitá. MiTV tin tur! 

Buska bo  MiTV awor!
Pasa buska bo pakete di 
MiTV na Telbo durante 
oranan di ofisina, òf 
yama 9212 pa 
mas informashon.

Kuminsando
for di

A
N

G
.

pa luna
55,-

Ta konstruyendo masha
hopi na Boneiru aworakí.

WIST JE DAT HET BEZOEKERS CENTRUM
VAN HET WASHINGTON PARK, ZIJN EIGEN
BIBLIOTHEEK HEEFT MET MEER DAN 260
BOEKEN IN WEL 4 TALEN?

Unda ku bo wak ta trahando
kas nobo. Pero e konstrukshon

ei semper ta bon pensá? Ora
ku nos ta trahando e kas di nos

soño nos ta usa un diseño ku
ta tene kuenta ku nos dushi
klima tropikal? Ku nos medio-
ambiente? Ku nos pòtmòni?

E bonerianonan di antaño
tabata hasié bon. Debida-
mente nan tabata tene kuenta
ku solo i bientu ora nan tabata
traha nan kasitanan. Nan
kasnan tabata orientá nortwèst
– sùitost  òf nortost – sùitwèst.
E ora ei bo ta probechá mas
tantu posibel di e direkshon
normal di bientu i bo tin ménos
molèster di e kalor di  solo.
Murayanan diki ta isolá bon i
ta tene e kalor pafó. Bentana
ta chikitu i tin shùter ku por
ahustá. Palu grandi den kurá
ta duna fresku. Ta parse
manera e arkitektonan i
kontratistanan moderno a
lubidá kompletamente e
prinsipionan aki pa traha den
zona tropikal.

E foyeto “Konstruí sabí, bon
mirá!”, ta pone nos bèk riba e
kaminda korekto. Ku e tepnan
ku tin den e foyeto aki bo por
traha un kas ku un ambiente
pa biba agradabel ku ta ofresé

bo ademas gastunan abou di
awa i koriente. I esei ta bon pa
medioambiente. E foyeto a ser
trahá dor di J. Klein riba
petishon di e Departamentu di
Medioambiente i Naturalesa di
Ministerio de Salubridat Públi-
ko i Desaroyo Sosial.  E publi-
kashon ta optenibel pòrnada
na e ministerio. Ademas por
download e for di Internèt:
http://www.mina.vomil.an/
Pubs/Duurzaambouwenbro-
chure.pdf  (1Mb).

Si bo haña e gana bo por
download e ‘Construction
Guidelines’ tambe. Esei ta un
publikashon supstansial di 30
página ku hopi tep pa konstruí
na un manera positivo pa
medioambiente. Riba e pu-
blikashon aki a traha un tim di
arkitekto, kontratista i spe-
shalista di STINAPA, DROB,
LVV, Selibon i Amigu di Tera:
http://www.bmp.org/pdfs/

Construction-guidelines-
bonaire.pdf

Konstruí bon pa medio-
ambiente! Esei ta bon pa
Boneiru i bo pòtmòni!

KKKKKONSTRONSTRONSTRONSTRONSTRUÍ SABÍUÍ SABÍUÍ SABÍUÍ SABÍUÍ SABÍ
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Tur kos ta kla pa ranka sali
ku e 2008 Caribbean Endemic
Bird Festival (Festival Kari-
bense 2008 di Paranan Krio-
yo). E festival aki lo tuma lugá
riba islanan rònt Karibe i
speshalmente na Boneiru nos
tin hopi kos di selebrá. Un di e
paranan ku nos tin e suerte di
mira aki ta e Trupial Kachó
(Yellow Oriole), ku ta ser en-
kontrá solamente na Boneiru,
Aruba i Kòrsou.

Aña pasá nos a inisiá un
sondeo pa haña sa mas
tokante e Trupial Kachó ku ta
biba aki.

Mas ku 40 hende a partisi-
pá i e datonan ku a ser kolektá
ta forma un base di informa-
shon ku kua por kompará fu-
turo sondeonan. Banda di
kolektá dato di  Trupial Kachó,
nos ke kolektá dato di e Trupial
(oraño). E Trupial ta un famia
yegá di e Trupial Kachó, pero
el a yega Boneiru te na añanan
70 numa. For di tempu ku
Trupial a yega el a floresé pero
ta posibel ku su éksito ta
bayendo a kosto di otro
paranan riba e isla, manera e
Trupial Kachó mes.

Pero, ta importante pa nota
ku ta te ora nos kolektá sufi-
siente dato nos por proba ku
esei ta e kaso òf nò.

Pa e motibu aki nos ta pidi
tur hende pa tuma un par di ora
pa tira un bista riba Trupial i

‘Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds’ (Sosiedat
pa Estudio i Konservashon di Paranan Karibense) lo selebrá su di 7
edishon di e Festival for di 22 di aprel te ku 22 di mei 2008!

Na 2007 e festival a enserá 240 aktividat den 12 pais i a logra di
kapta atenshon di 25.000 hende. Pa 2008 e lema ta: “Tundra* pa
Tropikal: Konektando para, áreanan di biba i hende.” E tema aki ta e
mesun ku a ser adoptá pa e “International Migratory Bird Day” (Dia
internashonal di paranan migratorio), i e ta ofresé e oportunidat pa
eduká tur hende tokante e importansha di un habitat** pa nos paranan
i tambe pa hende. Pa medio di e festival, nos por konsientisá hende
tokante e funshonamentu i balornan di nos bunita selvanan, wetlands***
i habitatnan riba bich. Por ehèmpel, e papel ku selvanan ta hunga den
resiklahe di awa i oksígeno i nan importansha den redukshon di
keintamentu di nos planeta dor di abastesé dióxido di karbon (CO²).

Nos por enfatisá tambe kon paranan diferente ta biba den áreanan
diferente i ku ta importante pa protehá nan tur pa benefisiá tantu para
komo hende. Hopi idea pa selebrá e tema aki bo por haña mira riba e
website di IMBD: www.birdday.org

Aki na Boneiru lo selebrá e festival ku un diversidat di aktividatnan
eksitante.

E ophetivo di nan tur ta pa hisa e konsientisashon públiko di nos
regionnan su poblashon di para. Organisadónan di e festival ta Salba
Nos Lora i STINAPA Bonaire.

Aktividatnan lo inkluí:
·Un kompetensha di arte i fotografia (poster), ekshibishon (detaye

abou) i un vindishi (detaye abou).
·Informashon durante aktividatnan den airu liber ku steker grátis,

tatuahe temporal i T-shirt.
·Konteo di Trupial Kachó i Trupial.
·Artíkulonan den medionan di komunikashon.

Alles is klaar om met het
2008 Caribbean Endemic Bird
Festival (Caribische Endimisch
Vogel Festival 2008) van start
te gaan. Dit festival zal op
verschillende eilanden in het
Caribische gebied plaatsvin-
den en hier op Bonaire hebben
wij veel te vieren.

Wij hebben hier het geluk
om de Trupial Kachó (Yellow
Oriole) te zien, die alleen op
Bonaire, Aruba en Curacao
voorkomt. Vorig jaar zijn wij
met een onderzoek begonnen
om meer te weten te komen
over de Trupial Kachó. Meer
dan 40 personen hebben aan
het onderzoek deelgenomen
en die informatie wordt nu als
basis gebruikt voor toekom-
stige onderzoeken.

Naast het feit dat wij gege-
vens willen over de Trupial
Kachó, willen wij ook meer
informatie over de Trupial
(oranje) vergaren. De Trupial
is familie van de Trupial Kachó,
maar hij is pas in de jaren
zeventig op Bonaire aange-
komen. Sinds de aankomst
van de Trupial op het eiland zijn
ze heel snel in aantal
toegenomen, maar het kan zo

·Entrevistanan na radio durante hinter e festival riba Mega FM.
·Presentashonnan den anochi (detaye abou).

Ekshibishon di Arte i partimentu di premio
Riba Dia di Rincon fundashon Salba Nos Lora lo tin un stènt di

ekshibishon ofresiendo fotografia ku a ser entregá den e kompetensha
di Arte di Lora. Tempran den atardi lo tin seremonia di entrega di premio
pa e ganadornan di e  kompetensha i nan lo tin mag di skohe kua di e
premionan fantástiko nan lo ke bai kuné.

Vindishi di Arte di Lora
Riba djasabra, 3 di mei, pa 7or di anochi lo tin un evento kaminda

lo bende arte di e kompetensha na vindishi boluntario.  E rekoudashon
lo bai pa konservashon di Lora. Nos ta spera di haña un persona bon
konosí den farándula Boneriano pa ta maestro di seremonia di e
vindishi. Tambe lo presentá un sine kòrtiko i humorístiko tokante Lora
i esnan presente lo por gosa di biña i serbes grátis.

Presentashonnan anochi
Dos diskurso lo tuma lugá den Captain Don’s Lecture theatre. Fecha

i ora lo ser konfirmá despues. E tópiko di e diskursonan no ta konfirmá
ainda pero probablemente lo bai trata resultadonan inisial di
investigashon sientífiko riba Lora. Ademas diskursonan mas general
tokante Boneiru su paranan i nan funshon den e sistema ekológiko i
tambe e importansha di Boneiru pa paranan migratorio.

*  Un Tundra ta manera un desierto plat den áreanan ártiko kaminda
   ta asina friu ku un tiki yerba so por krese.

** Lugá di kome i biba.

***Área ku ta kompletamente òf parsialmente bou di awa.

FESTIVFESTIVFESTIVFESTIVFESTIVAL DI PAL DI PAL DI PAL DI PAL DI PARANARANARANARANARANAN INDÍGENOAN INDÍGENOAN INDÍGENOAN INDÍGENOAN INDÍGENO
2008 BONEIR2008 BONEIR2008 BONEIR2008 BONEIR2008 BONEIRUUUUU

BO BO BO BO BO TTTTTA A A A A WWWWWAK E AK E AK E AK E AK E TRTRTRTRTRUPIAL KAUPIAL KAUPIAL KAUPIAL KAUPIAL KACHÓ?CHÓ?CHÓ?CHÓ?CHÓ?
Trupial Kachó den nan kurá òf
otro kaminda i laga nos sa kiko
bosonan ta señalá. Spesial-
mente nos ta pidi hende ku a
partisipá aña pasá pa bolbe
konta e paranan ei den mesun
sitionan. Di e manera aki nos
por haña un bista detayá di
kiko ta pasando.

Kon pa embolbí bo mes
E konteo ta simpel

Paso 1) Selektá un sitio pa
hasi bo konteo. Esaki por ta bo
kurá òf kualke otro kaminda ku
bo tin gana di pasa un par di
ora.

Paso 2) Sigurá bo mes kon
pa distinguí un Trupial for di un
Trupial Kachó. (Lesa e parti:
Kon pa señalá e diferensha en-
tre un Trupial i un Trupial
Kachó)

Paso 3) Nota e kantidat
mas haltu di Trupial i Trupial
Kachó ku bo ta mira dentro di
50 meter di e kaminda ku bo
ta sintá, entre e oranan di 7or
pa 9or di mainta riba e mainta
di djadumingu 11 di mei.

Paso 4) Yama STINAPA
(717- 8444) riba djaluna, 12 di
mei, i konta nan lokual ku bo a
mira. Nos mester sa tres kos:

1) E lugá ku bo a skohe.
2) E kantidat maksimal

ku bo a señalá (por fabor: si
bo mira ningun, tambe laga
nos sa)

3) Si bo ta pone kuminda

pa e paranan den bo kurá
regularmente.

Paso 5) Gosa i pasa bon
opservando e paranan mas
bunita di Boneiru!

Kon pa distinguí entre un
Trupial i un Trupial Kachó

E Trupial i e Trupial Kachó
definitivamente ta dos di e
paranan mas kolorido di nos
isla. Nan ta primu di otro pero
ta fásil pa distinguí for di otro
si bo sa kiko bo mester wak i
skucha. E Trupial ta un para
oraño briante ku alanan i un
kabes pretu. E tin un vlèk
blanku riba su alanan. Bo por
skuch’é regularmente mainta
tempran i e tin un kantika duru
i ku bon melodia.

E koló di e Trupial Kachó ta
mas suave ku e Trupial pero
ainda e ta atraktivo ku su kurpa
i kabes hel kla. E tin un rabu i
alanan pretu ku un garganta
pretu tambe.

Tin hende ku ta bisa ku e
zonido ku e Trupial Kachó ta
produsí ta paresido na un
skarnir bieu i frustá, pero ami
a tende solamente kantikanan
plasentero i melódiko di e
Trupial Kachó! E ta suave den
volúmen, i hopi biaha e ta
strukturá den un patronchi di
trio, manera ‘chip chip chip’.
Sinembargo, bo no ta haña e
kantika di un Trupial Kachó
tende fásil.

ZIE JE DE ZIE JE DE ZIE JE DE ZIE JE DE ZIE JE DE TRTRTRTRTRUPIAL KAUPIAL KAUPIAL KAUPIAL KAUPIAL KACHÓ?CHÓ?CHÓ?CHÓ?CHÓ?
zijn dat hun succes ten koste
gaat van andere vogels. Zelfs
van de Trupial Kachó. Het is
belangrijk om duidelijk te
maken dat er geen beweringen
kunnen worden gedaan, todat
er voldoende informatie is
verzameld.

Vandaar dat ieders mede-
werking wordt gevraagd om
even de tijd te nemen en in je
tuin of in je omgeving te kijken
of je daar de Trupial Kachó en
de Trupial ziet. Nadat je ze hebt
geteld, stel je ons op de hoogte
van het aantal dat je gezien
hebt. We vragen vooral de
mensen die vorig jaar deel
hebben genomen om weer in
dezelfde gebieden te tellen. Op
zo’n manier kunnen we precies
weten wat er gaande is.

Hoe kan je deelnemen?
Een telling is simpel

Stap 1) Kies een plek waar
je wilt gaan tellen. Dit kan in je
eigen tuin zijn of een plek waar
je graag bent.

Stap 2) Wees er zeker van
dat je het verschil weet tussen
de Trupial en de Trupial Kachó
(lees eerst het onderstaande
stukje: Het verschil tussen de
Trupial en de Trupial Kachó)

Stap 3) Noteer het grootste
aantal dat je ziet in een marge
van 50 meter van waar je zit,
tussen 7 en 9 uur s’morgens
op zondag 11 mei.

Stap 4) Bel op maandag 12
mei STINAPA (717-8444) en
geef alle gegevens door.

Er moeten 3 dingen door-
geven worden:

1) De plek waar je was.
2) Het hoogste aantal dat

je hebt geteld (geef het ook
door als je geen Trupial en/of
Trupial Kachó hebt gezien).

3) Of je eten geeft aan de
vogels in je tuin.

Stap 5) Geniet en heb veel
plezier bij het tellen van de
mooiste vogels van Bonaire!

Het verschil tussen de
Trupial en de Trupial Kachó

De Trupial en de Trupial
Kachó zijn difinitief de meest
kleurijke vogel op ons eiland.
Ze zijn neven en nichten van
elkaar maar je kunt ze mak-
kelijk uit elkaar houden, als je
weet waar je naar moet kijken
en luisteren.

De Trupial is een fel oranje
vogel met zwarte vleugels en
een zwarte kopje. Hij heeft een
wit vlekje op zijn vleugels. Je
kan zijn luide gezang, met een
mooie melodie, regelmatig in
de ochtend uren horen.

De kleur van de Trupial
Kachó is iets zachter maar nog
steeds zeer aantrekkelijk. Hij
heeft een licht geel lichaam en
kopje. Zijn staart, vleugels en
nek zijn zwart.

Er zijn mensen die zeggen
dat het geluid dat de Trupial
Kachó maakt lijkt op een ver-
roeste scharnier, maar ik heb
slechts prachtige melodieën
van de Trupial Kachó mogen
horen. Hij heeft een laag vol-
ume en een patroon van 3,
bijvoorbeeld ‘chip chip chip’.
Maar op Bonaire hoor je een
Trupial Kachó niet zo snel
zingen.

Trupial kachó Trupial Trupial
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KRALENDIJK, Boneiru –
Aprel 6, 2008: Komo parti di
nan kompromiso ku natura-
lesa, pero spesialmente pa ta
un bon siudadano komersial
na Boneiru, Digicel tambe a
forma parti di e proyekto di
Bonaire Lions Club. E último
aki resientemente a organisá
e asina yamá “Captain of In-
dustry” na unda ku direktornan
di kompanianan renombrá na
Boneiru mester a demostrá
nan kreatividat pintando un
kuadro. E tópiko ku a sugerí
pa e pintura tabata “Tesoronan
di Boneiru”.

Mirando ku komo kompa-
nia, semper Digicel ta purba na
integrá mas ku ta posibel den
e merkadonan unda nan ta
operá, e desishon pa partisipá
na e proyekto aki tabata fásil.
Mesora e gerente general di
Digicel Bonaire a konfirmá na
Bonaire Lions Club ku nan por
konta ku un pintura for di dje.

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

George Thode
Geboren op Bonaire op

26 januari 1963.
Huidige positie: Hoofd

afdeling Rangers van het
Washington Slagbaai Na-
tional Park. Sinds 1 april
1981 werk ik voor het Park
dat gesticht is in 1969. Ik
werk er dus al meer dan 37
jaar en heb er ook vele jaren
gewoond. Tegenwoordig
woon ik in Rincon.

We zijn door God
gestuurd om ons werk hier te doen en alles waar te nemen
wat er in de natuur gebeurd. Voordat ik de leiding kreeg was
ik zelf een ranger en werkte ik bij de ingang, maar ook in het
veld. Ik doe alles en ken geen werkuren. Ik blijf zo lang als ik
wil en kom wanneer het nodig is, maar altijd voor 8.00 uur
en tot na 17.00 uur. Ik verzorg het onderhoud in het park en
sinds 15 juli 1970 heb ik de dokumentatie verzorgd. Je bent
nooit klaar....het gaat altijd door.

STINAPA beschermt de natuur en ze leren de mensen
wat het betekent.

E úniko problema tabata ku
Boneiru komo isla tin asina
tantu tesoro, ku lo ta un poko
difísil pa djis simplemente
skohe un di nan. Den esaki a
skucha algun idea di algun
empleado di e kompania i
asina na final, huntu a disidí ku
lo pinta un sirena riba un
baranka kantu di laman.

Segun e gerente general di
Digicel Bonaire: “Nos laman i
protekshon di nos naturalesa
ta masha importante pa mi. Mi
a pensa di pinta e sirena komo
un ehèmpel pa asina demostrá
ku nos ta masha dependiente
di e bida bou di awa”. E ehe-
kutivo di e kompania, aparte di
ta manehá e operashon diario
di Digicel Bonaire, tambe ta
masha enbolbí den protekshon
di naturalesa, ku un enfoke
spesial riba nos laman.

“Mi ta masha kontentu di a
wòrdu invitá i mas ku tur kos

mi a pasa un dushi ratu pin-
tando e kuadro aki” segun e

eksperto riba tereno di tele-
komunikashon a enfatisá.
Mester bisa ku e trabou di pinta
e kuadronan, pa Bonaire Lions
Club despues a kombertí su
mes den plaka pa e orga-
nisashon ku tin komo meta pa
yuda ku proyektonan impor-
tante den komunidat. Tur e
pinturanan a forma parti di un
eksibishon den Plaza Resort

Digicel ta kDigicel ta kDigicel ta kDigicel ta kDigicel ta komprompromprompromprometí ku nos naometí ku nos naometí ku nos naometí ku nos naometí ku nos naturturturturturalesaalesaalesaalesaalesa

BERBERBERBERBERT SCHREUDERS DI DIGICELT SCHREUDERS DI DIGICELT SCHREUDERS DI DIGICELT SCHREUDERS DI DIGICELT SCHREUDERS DI DIGICEL
DEMOSTRANDO DI DEMOSTRANDO DI DEMOSTRANDO DI DEMOSTRANDO DI DEMOSTRANDO DI TIN MAS TIN MAS TIN MAS TIN MAS TIN MAS ABILIDABILIDABILIDABILIDABILIDAAAAATTTTT

na unda despues a bende nan
via un findishi.

Pa por duna un man na e
kousa, Digicel mes a kumpra
su propio pintura ku awor ta
kologá den ofisina di e gerente
general di e kompania mas
grandi di servisio di selular na
Boneiru.
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Iedereen heeft ondertussen
wel van klimaatverandering
gehoord. De succesvolle docu-
mentaire van Al Gore “An In-
convenient Truth” is al door
heel wat mensen bekeken. Het
klimaat op aarde verandert. Op
zich is dat niets bijzonders.
Klimaatverandering heeft zich
altijd al voorgedaan. De kalk-
terrassen van Bonaire zijn daar
het tastbare bewijs van. Maar
deze keer is het anders. De
klimaatverandering wordt
veroorzaakt door de mens. En
het klimaat verandert zo snel
dat de natuur het niet kan
bijhouden. Wat betekent dat
voor ons op Bonaire?

Het is eigenlijk al veel
langer bekend, maar sinds kort
dringt het pas goed tot de
mensheid door: ons klimaat
verandert in een snel tempo.
En we zijn zelf de oorzaak.
Sinds het begin van de indu-
striële revolutie verbranden we
als wereldbevolking in een snel
tempo grote hoeveelheden
fossiele brandstoffen voor
onze energievoorziening. En
bij de verbranding van fossiele
brandstoffen, zoals kolen, olie
en gas, komt kooldioxide (CO2)
vrij. Kooldioxide is een zoge-
naamd broeikasgas. Broeikas-
gassen in de dampkring
werken als een kamer met een
groot raam: de zonnestraling
kan er wel in, maar de warmte
kan er niet uit. De temperatuur

KLIMAAKLIMAAKLIMAAKLIMAAKLIMAATVERANDERING OP BONTVERANDERING OP BONTVERANDERING OP BONTVERANDERING OP BONTVERANDERING OP BONAIREAIREAIREAIREAIRE
op aarde stijgt, waardoor het
klimaat gaat veranderen. En
de gevolgen kunnen ernstig
zijn.

Gevolgen
Bonaire ligt in een voor

klimaatverandering kwetsbaar
gebied. Welke gevolgen kan
klimaatverandering voor Bo-
naire hebben? Dat is moeilijk
te voorspellen voor zo’n spel-
deprikje op de wereldkaart.
Wetenschappers kunnen dat
hooguit inschatten voor hele
regio’s, zoals het Caribisch
gebied. In het Milieubeleids-
plan van Bonaire staan de
volgende effecten beschreven.

Het bekendste verschijnsel
is natuurlijk de zeespiegel-
stijging. Water zet uit als het
warmer wordt. Het smelten van
ijskappen en gletsjers draagt
ook hieraan bij. De laatste
honderd jaar is de zeespiegel
al tussen de 5 en 10 centime-
ter gestegen. De komende
honderd jaar kan daar nog 9
tot 90 centimeter bij komen.
Vooral voor het lage zuidelijke
deel van Bonaire, maar ook
voor Kralendijk, is dat heel
bedreigend.

De stijging van de zee-
spiegel, maar ook van de
watertemperatuur vormt een
bedreiging voor mangrovebos-
sen en koraalriffen. Al bij
enkele graden verhoging van
de zeewatertemperatuur kan
het koraal verbleken. Als dit

verschijnsel langer dan een
aantal weken duurt, sterft het
koraal. De gevolgen voor ons
duiktoerisme laten zich raden.
Gelukkig zijn de riffen van
Bonaire tot dusver grotendeels
gespaard gebleven van dit
verschijnsel. Maar in een groot
deel van het Caribische gebied
zijn de riffen al aangetast of
verdwenen.

Mangroven stellen bepaal-
de eisen aan hun omgeving.
Als bijvoorbeeld de zeewa-
terspiegel stijgt, kan dat
betekenen dat de mangroven
het steeds moeilijker zullen
krijgen.

Verandering van neerslag
is een ander gevolg. In de
tropen zal het waarschijnlijk
droger worden. Ook zal er
meer risico bestaan voor ex-
treme weersomstandigheden.
Denk aan een toename van
het aantal orkanen of aan inci-
dentele zeer zware regenbui-
en.

Energie besparen is ook
geld besparen

Het broeikasgevaar heb-
ben we als mensheid geza-
menlijk opgeroepen. We
moeten dan ook in staat zijn
om er gezamenlijk iets aan te
doen. Het meest doelmatig is
natuurlijk om de oorzaak van
het broeikaseffect weg te
nemen. We moeten minder
kooldioxide en andere broei-
kasgassen uitstoten. Daarover
zijn al wereldwijd afspraken
gemaakt in het Kyoto-protocol.

Ook op Bonaire kunnen en
moeten we daaraan meewer-
ken. Ons Milieubeleidsplan
zegt daarover dat we moeten
streven naar energie-extensi-
vering. Dat betekent hetzelfde
doen met minder energie. Of

met duurzame energie, zoals
zonne-energie en windenergie,
in plaats van olie en gas. Het
gebruik van duurzame energie
sluit aan bij het natuurimago
van Bonaire en zal op termijn
economische voordelen kun-
nen opleveren, bijvoorbeeld
door de gunstige invloed op het
toerisme. Daarnaast besparen
we geld op de aankoop van
fossiele brandstof.

De manier waarop we
wonen is ook erg bepalend
voor ons energiegebruik. Als u
bijvoorbeeld een huis gaat
bouwen, let dan op de ligging
van uw huis ten opzichte van
de zon en de wind (zie de bro-
chure “Duurzaam en slim bou-
wen” website www.mina.vo-
mil.an onder “publications”).
Dat deden onze voorouders
trouwens ook al. Gebruik de
wind als een natuurlijke airco.
Zorg voor isolatie tegen de
warmte. Of installeer een
zonneboiler voor het maken
van warm water.

Ieder van ons kan een
steentje bijdragen door ener-
gie- en waterbesparing. Ons

water- en energiebedrijf ge-
bruikt veel dieselolie voor het
maken van drinkwater en elek-
triciteit. Dus als we bewuster
met water en energie omgaan,
hoeft minder dieselolie te
worden verbrand en vermin-
deren we de uitstoot van
kooldioxide. En het bespaart
natuurlijk ook geld! Laat geen
licht branden in ruimten waar
niemand is. Doe alleen een
was als de wasmachine
helemaal vol is. Laat de tv en
geluidapparatuur niet op stand-
by staan. Douche wat minder
lang. Gebruik energiezuinige
lampen, zoals tl-buizen.
Probeer de airco wat minder te
gebruiken. Houd de banden
van uw auto op spanning, dat
bespaart brandstof. Pak niet
voor elk akkefietje de auto,
maar probeer rit jes te
combineren.

Als alle Bonairianen en alle
andere wereldburgers zo hun
energiegebruik verminderen,
dan dragen we gezamenlijk
fors bij aan het verminderen
van het broeikasgevaar.

Foto credits Hanny Kalk
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Último tempu ta konstruí
hopi riba Boneiru. Boneiru tin
poko poblashon i tin hopi
espasio pa konstrukshon. Esei
no ke mèn ku nos por traha
kas i negoshi pa loko!

Boneiru mester di desaroyo
duradero i mester bin ku
planifikashon. Gobièrnu a laga
traha un Plan di Maneho di
Naturalesa di Boneiru. E plan

Jonathan Pourier
Geboren op Curacao op

16 december 1980.
Huidige positie: onder-

houdsafdeling van het Wash-
ington Slagbaai National
Park.

Ik begon op 1 augustus
2006 voor STINAPA te wer-
ken en leerde daar de waar-
de van de natuur kennen, het
dragen van een uniform en
de discipline als je werkt.

Ik vind het belangrijk dat
de bezoekers-ingang van het

park altijd schoon en opgeruimd is en ook dat de wegen vrij
zijn van takken die de auto’s kunnen beschadigen. Ik
onderhoud het voertuig dat wij in het park gebruiken zodat
het geen problemen geeft en langer meegaat. Een van mijn
taken is de zorg voor de verschillende waterbakken die vol
moeten zijn. De beesten hebben ook water nodig.

STINAPA  beschermd de natuur, dat is erg belangrijk voor
de mens omdat de natuur ons in stand houdt.

Ik vind het heerlijk om in de natuur te zijn. Elke dag zie ik
prachtige dingen, bijvoorbeeld, zoals de Se Yuwa (Yuwa
heuvel) in de ochtendzon schijnt.

ta duna direkshon na e manera
ku nos ta hasi i deshasí ku nos
isla. E Plan di Maneho di
Naturalesa di Boneiru a keda
akseptá unánimamente den
Konseho Insular riba 29 di yüni
di 1999. E plan ta indiká algun
área ku tin di protehá pa lei.

Tin e área kaminda hende
kasi no sa bai; E santuario di
flamingo den Saliña di Sùit. Tin

algun área grandi, variá i
speshal unda hende mag
bishitá. Eseinan ta Parke
Nashonal Washington-Slag-
baai i e Parke Marino Nashonal
di Boneiru, inkluso Lac i Klein
Bonaire.

Tambe tin algun área ku
nos tin ku trata ku masha kou-
tela. Pa e áreanan aki mester
a pone e reglanan di maneho
den plannan di destinashon
hopi detayá. Ta trata aki di tres
área. 1- Brasil-Labra, ku ta e
área ku ta keda sùitwèst  di
Parke Nashonal Washington –
Slagbaai. 2- e paisahe di
terasa na parti meimei di
Boneiru. 3- e parti sùit di Bo-
neiru ku eksepshon di e parti
kaminda tin e tereno ku kon-
strukshon i edifisio di Cargill.

Tambe e parke di paisahe

di Rincon ta indiká den e
plannan. Esaki no ta un parke
di naturalesa den sentido tra-
dishonal, e ta un kombinashon
masha speshal di naturalesa,
bibienda, kultura i hende.

Pa protekshon di e áreanan
aki tin mester di un lei;
Ordenansa Insular Maneho di
Naturalesa. Gobièrnu a laga
traha e lei aki kaba i e pro-
posishon di e ordenansa aki a
bai Bestuurscollege na de-
sèmber 2006. Si e órgano aki
duna su aprobashon, e propo-
sishon mester bai Konseho
Insular pa votashon. Despues
di esei e lei lo drenta na vigor.

Pa e planifikashon di nos

E PLAN DI MANEHO DI NE PLAN DI MANEHO DI NE PLAN DI MANEHO DI NE PLAN DI MANEHO DI NE PLAN DI MANEHO DI NAAAAATURALESATURALESATURALESATURALESATURALESA
isla por usa tambe e
“Eilandsverordening ruim-
telijke ontwikkelingsplanning
Bonaire” di 1994. E lei aki ta
preskribí ku mester bin ku un
“Eilandelijk Ontwikkelingsplan”
(EOP). Den e EOP aki ta
preskribí eksaktamente kua
áreanan mester reservá pa
kas, skol, negoshi, tienda,
naturalesa, rekreashon, agri-
kultura, kaminda i hopi mas.

Gobièrnu ke bin ku un EOP
den futuro serkano.

Pa mas informashon: yama
“Afdeling Milieu- en Natuur-
beheer di DROB”:  Telefon 717
- 8130.

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

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

WIST JE DAT STINAPA EEN HOTLINE
HEEFT WAAROP JE MELDING KAN MAKEN
VAN ILLEGALE PRAKTIJKEN? HET
NUMMER IS 9292.



Página 11MAKUBEKÈNAprel 2008

Dia di Tera ta bin i un biaha
mas nos ta prepará pa limpia e
playanan ku nos turtuganan di
laman ta usa pa traha nan
nèshinan.

Sea Turtle Conservation
Bonaire huntu ku STINAPA i
boluntarionan di Boneiru ta
limpia playanan na unda e turtu-
ganan ta traha nèshi kada aña,
durante e siman di e Dia di Tera.

Turtuganan di laman ta

kriatura ku ta biba den laman,
solamente e turtuga muhé ta sali
for di laman kada dos òf tres aña
despues ku e ta bira adulto pa
traha su nèshi.

E turtuganan ta gusta playa-
nan trankil, sin hende, sin kas,
sin lus. Un motibu ku tempunan
pasá tabata tin hopi mas
turtuganan ku awor ta pasobra
tabata tin mas playanan trankil
ku awor. E desaroyo riba

kostanan rònt mundu a laga e
turtuganan ku tiki lugánan pa
nan pone webu. Na Boneiru
tambe esaki a pasa.

Klein Bonaire ta e playa na
unda nos ta haña mas kantidat
di nèshinan di turtuga na
Boneiru. Tin un promedio di 80
nèshi pa aña, di tres sorto di
turtuga (Kawama, Blanku i
Karèt), mas tantu Karèt. Di e 80
nèshinan aki, 50 ta na Klein
Bonaire. Esaki ta nifiká ku Klein
Bonaire ta un playa hopi im-
portante pa e protekshon di e
turtuganan di laman di Boneiru.

Klein Bonaire ta un reserva
natural protehá. No tin kas, ni
lus ni hende por keda kamper
sin pèrmit di STINAPA. Esaki ta
pa protehá e turtuganan durante
e temporada di traha nèshi.
STCB, huntu ku STINAPA, ta
pasa rònt Klein Bonaire kon-
stantemente pa kuida i duna
guia pa e hende ku ta bishitá

Klein Bonaire hasi bon uso di
dje. Nos tur por yuda pa man-
tené nos naturalesa den bon
kondishon, asina nos tur por dis-
frutá di dje huntu ku e turtuganan
i otro bestia i matanan ku ta
forma parti di e habitat natural
di nos isla.

Yuda limpia e playanan pa
asina e turtuganan no tin peli-
ger di keda pegá den plèstik i
pa nan tin espasio pa traha
nèshi. I pa e yunan di turtuga no
keda pegá riba sushi ora nan ta

sali. Pues esaki ta un medida
importante pa e protekshon di e
turtuganan di laman.

Ta nos trabou pa krea kon-
siensia pa e diferente manera-
nan ku hende por yuda protehá
nos naturalesa, esaki ta un
manera simpel i dibertido. Hopi
hende a bin yuda nos riba e Dia
di Tera. Huntu nos ta hasi un pla-
ya mas adekuá pa nos turtu-
ganan bin traha nan nèshi du-
rante e próksimo temporada ku
ta kuminsá den luna di mei.

Duna un man na un yu di turDuna un man na un yu di turDuna un man na un yu di turDuna un man na un yu di turDuna un man na un yu di turtugtugtugtugtugaaaaa

AKSHON DI LIMPIESA DI PLAAKSHON DI LIMPIESA DI PLAAKSHON DI LIMPIESA DI PLAAKSHON DI LIMPIESA DI PLAAKSHON DI LIMPIESA DI PLAYYYYYA NA NA NA NA NA KLEINA KLEINA KLEINA KLEINA KLEIN
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…er mensen zijn die naar
het dieren-asiel komen om een
waakhond te halen? Een
waakhond? Ja, en dan een
echte gemene! Nou, die heeft
het dierenasiel dus niet. Alle
honden bij het dierenasiel zijn
lief en worden met dat doel
opgevoed. Natuurlijk zijn er wel
honden die blaffen en die dus
alarm kunnen slaan, maar
bijten, nee, daarvoor ben je bij
het asiel aan het verkeerde
adres.

…door het tv-programma
Myth Busters is onderzocht
hoe je een waakhond kunt
afleiden? (zie Mythbusters,
“dog myths”, ( http://
www15.al luc.org/al luc/tv-
shows.html?action=getviewcate-
gory&category_uid=5390&from=M)

…een loopse vrouwtjes-
hond, of de geur ervan, de
enige methode was om de
waakhond af te leiden?

…dat hiermee dus is be-
wezen dat de beste waakhond
een gecastreerde of geste-
riliseerde hond is (in tegen-

stelling van wat veel mensen
denken)?

…dat dit als groot bijko-
mend voordeel heeft dat er
minder puppies worden
geboren?

…het dierenasiel veel voor
scholen doet in samenwerking
met STINAPA?. De scholen
worden verteld wat het asiel
kan doen voor het welzijn van
de dieren en de leerlingen
mogen de honden en katten
van dichtbij bekijken en met ze
knuffelen?

…het dierenpension het
drukker heeft dan voorheen?
Iedere kat of hond, die
gevaccineerd is, vlooien- en
teekvrij en niet aanvalt, is
welkom. Het is weliswaar veel
werk voor de medewerkers,
maar ze leggen uw huisdier
graag in de watten, want het
levert geld op voor het asiel.
Dit jaar zal het pension worden
opgeknapt, zodat het een beter
“hotel” wordt voor uw
huisdieren?

… indien u boeken, kleding
of anderszins heeft, die u niet
meer gebruikt, kan doneren
aan het dierenasiel?  Het asiel
heeft namelijk een kraam op
de maandelijkse vlooienmarkt
in het Parke Publico Bonai-
riano, waar gebruikte spullen
worden verkocht, voornamelijk

boeken en kleding. De verkoop
hiervan levert geld op voor het
asiel?

…het dierenasiel rond
Kerstmis overbevolkt was door
alle puppies, kittens en volwas-
sen dieren die bij de mensen
niet welkom waren met de
Kerst? Gelukkig is inmiddels
voor de meeste dieren een
onderkomen gevonden?

…er momenteel weer erg
veel honden op Bonaire zijn,
waarvan een groot deel los
loopt en overlast veroorzaakt?

…de overheid momenteel
de vangakties daarom heeft
geintensiveert?

…de enige goede manier
om het probleem van het te-
veel aan honden te voorko-
men, het steriliseren van de
honden is? Neem contact op
met een van de dierenartsen.

…het asiel u eventueel kan
bijstaan bij het laten sterilise-
ren van uw hond? Neem con-
tact op met het Dierenasiel, tel.
717 4989.

Gedeeltelijk uit de laatste
nieuwsbrief van de Stichting
Dierenasiel Bonaire

De hele nieuwsbrief kunt u
vinden op de web-site van het
asiel http://www.animalshelter-
bonaire.com/

WIST U DWIST U DWIST U DWIST U DWIST U DAAAAAT….?T….?T….?T….?T….?
Foto credits Remie Bakker.

Foto credits Remie Bakker.
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