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TROTS OP ONZE
PAPEGAAIEN

Bonaire heeft alle reden
om trots te zijn op z’n pape-
gaaien. Zowel die in de lucht
als in het water. In het Papia-
ments klinkt dit nogal raad-
selachtig. In het Nederlands of
Engels wordt de overeen-
komst duidelijker, maar blijven
toch vraagtekens bestaan
over deze uitspraak. Want wat
is de samenhang tussen onze
lora of papegaai en onze gutu
of papegaaivissen?

De Fundashon Salba Nos
Lora voert zijn jaarli jkse
voorlichtingscampagne. De
nieuwe poster kunt u overal op
Bonaire zien hangen. De
campagne roept op tot de
bescherming van de lora.
Waarom zoveel aandacht voor
deze vogel? De lora is voor
velen van ons bijna alledaags.
En zoals bij veel dingen die je
iedere dag ziet of hoort,
schenk je er op een gegeven
moment niet zoveel aandacht
meer aan. We nemen de
aanwezigheid van onze lora
als vanzelfsprekend. Soms
vinden we hem zelfs lastig. We
beseffen niet dat Bonaire een
van de weinige plekken ter
wereld is waar deze papegaai
nog voorkomt. Overal ter
wereld worden papegaaien
met uitsterven bedreigd. Zo
ook de lora van Bonaire. Het
gaat op ons eiland om een
groep van enkele honderden
vogels. Dat lijkt misschien
veel, maar dat is het absoluut
niet. Honger, ziekte, te weinig
broedsucces en stroperij
kunnen in een paar jaar tijd
een hoge tol eisen. Onze lora
wordt met uitsterven bedreigd.
Laten we trots zijn op onze lora
en hem beschermen!

Papegaaivissen zijn er
gelukkig nog in overvloed.
Maar wat veel mensen niet
weten, is dat Bonaire een
‘Divers paradise’ is dankzij die
papegaaivissen. Zonder pape-
gaaivissen zouden onze
koraalriffen worden overgroeid
door algen. En als dat gebeurt,
blijven de toeristen weg en
stort onze economie in.
Verderop in deze krant kunt u
meer lezen over de belangrijke
rol van papegaaivissen.

Alle reden dus voor Bo-
naire om trots te zijn op onze
papegaaien in de lucht en in
het water!
De redactie
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Esaki ta e mensahe
importante di kampaña pa
2008 di Fundashon Salba Nos
Lora, ku a kuminsá tantu aki
na Boneiru komo na Kòrsou.
Sentral den henter e kampaña
aki ta e poster nobo i bunita ku
ta forma parti di un di e
obranan di arte ganadó di e
kompetensha di arte ku
resientemente Fundashon
Salba Nos Lora a organisá.
Wak rònt bon i lo bo mira e
poster aki tur kaminda den e
simannan benidero.

Boneiru por ta un di e último
lugánan na unda e lora lo por
keda eksistí. Ya kaba hende a
kaba ku nan na Aruba. I futuro

di e loranan riba e islanan
Margarita i La Blanquilla ta hopi
insigur. Riba e islanan aki ta
kapturá e lora ilegalmente sin
miserikòrdia. I apesar di
esfuersonan i balentía di algun
Venezolano ku ta trata pa
konservá e paranan aki, tòg fu-
turo di e loranan ta keda
insigur. Na Boneiru e pobla-
shon di nos lora ta chikitu, tòg
nos tin un bon oportunidat pa
sigurá nan futuro. Manera
kustumber, Boneiru por habri
kaminda, i ta e promé den
konservashon di naturalesa.

Algun famia serkano di nos
lora ta biba riba otro islanan
den Karibe, i tur ta bou di

Sixto Trenidad
Geboren op Bonaire op 31
Juli 1969.
Huidige positie: Ranger van
het Bonaire National Marine
Park.
Ik begon voor Stinapa te
werken op 01 Juni 2000,
Godzijdank!!!
Ik ben heel dankbaar voor de
aanstelling bij STINAPA,
want ik hou van de natuur en
vooral de zee. Ik duik om de
touwen van de boeien
rondom Bonaire te controle-

ren, en zorg voor het onderhoud van de boeien. Ook
patrouilleer ik per boot of auto om te controleren of de
mensen hun “nature fee” (toegangs bewijs voor het Marine
Park) gekocht hebben. We boren ook onderwater om de
betonblokken waaraan de boeien zijn bevestigd extra te
beveiligen en vast te zetten, zodat ze niet bewegen als er
grote schepen aanmeren. Als er nieuwe assistent-rangers
zijn aangenomen geef ik ze instructies.
We werken regelmatig samen met de kustwacht van Aruba
en de Nederlandse Antillen. Ik geef soms ook les aan de
jeugd als ze deelnemen aan het Junior Ranger programma.
En ben uitgerust met speciale politie-bevoegdheden.
Het fijnste van mijn baan is dat er geen dag hetzelfde is en
ik de gelegenheid krijg om mensen uit alle hoeken van de
wereld te ontmoeten. STINAPA is belangrijk omdat ze voor
de natuur opkomt. Wanneer niemand dat tot taak heeft, gaat
iedereen precies doen wat ze uitkomt en zal er bar weinig
overblijven voor de volgende generatie.

menasa pisá. Na tur tabata
eksistí 11 espesie di lora, pero
ya kaba dos espesie no ta
eksistí mas. I tur e sobránan
ta koriendo rísiko grandi di por
stòp di eksistí. Esaki segun “In-
ternational Union for the Con-
servation of Nature” (IUCN).

E situashon no ta birando
mihó si nos mir’é na nivel
mundial; si kompará lora ku
otro para, tin mas espesie di
lora den peliger pa kaba na
mundu, ku kualkier otro para.
Boneiru tin un ròl importante pa
por mantené e eksistensia di
su lora.

Un di e motibunan pa kual
ku e poblashonnan di e lora ta

bayendo asina malu ta paso-
bra nan ta reprodusí masha
poko mes. Tur aña tin lora ku
ta ni hasi e intento pa brui. Si
nan hasié tòg, nan ta pone
solamente un òf dos webu.
Lora, kontrali na hopi otro
espesie di para, ta hopi vul-
nerabel pa eskases di ku-
minda, malesa, i ladronisia di
su yunan. E poblashon di nos
lora ta hopi chikitu. I pasobra
nan ta biba riba un isla, nan ta
isolá, loke ta hasi nan
situashon mas delikado ainda.
Un par di aña malu; sea di
sekura severo, òf malesa por
nifiká un fin na e eksistensia
di nos lora.

Aña pasá algun sientífiko a
opservá 30 lora den nan
proseso di brui, for di momentu
ku nan a pone webu te ora e
último yu a bandoná nèshi. Di
e yunan di lora ku a keda na
bida despues di e promé
simannan, hende a hòrta 30%
promé ku nan por a sali for di
den nèshi. Awe e paranan aki
ta biba den kouchi na kas di
un hende. Esei no ta algu pa
ta orguyoso di dje. Si nos ke
perkurá pa nos lora tin un fu-
turo, nos tin di kambia nos
manera di pensa i aktua.

Laga nos ta orguyoso di
nos Lora, laga nos protehé!
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Foto credits: Rowan Martin

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.

WATERLANDS VILLAGEWATERLANDS VILLAGEWATERLANDS VILLAGEWATERLANDS VILLAGE

HOLIDAY RESORTHOLIDAY RESORTHOLIDAY RESORTHOLIDAY RESORT

Waterlands Village is een kleinschalig resort waarvan alle, slechts 24 cottages, in 

particulier bezit zijn. Het is gelegen op een privé schiereiland in een lagune met

een open verbinding naar de Caribische Zee en de baai van Bonaire. Er zijn veel

schitterende duik- en snorkellocaties in de buurt en ook het gezellige centrum van

Kralendijk met haar restaurants en winkels vindt u op korte afstand. De cottages zijn

luxueus ingericht en bieden u alle comfort. Daarnaast beschikt het park over een groot

zwembad met waterval en bar gelegen in een prachtige tropische tuin. Kortom: 

De perfecte plek voor een paradijselijke vakantie!

Tarieven 1 slaapkamer 2 slaapkamer 3 slaapkamer

Waterzijde - laag 215 � hoog 235     laag 235 � hoog 255

Tuin laag 135 � hoog 15�        laag 165�  hoog 18�     laag 185 � hoog 2��

Prijzen per cottage per nacht in USD excl. USD 5.5� toeristenbelasting per persoon > 13 jaar

Schoonmaakkosten bedragen USD 95

Laagseizoen 16 mei – 14 december � hoogseizoen 15 december– 15 mei

Uw droomvakantie boekt u bij ons!!
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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.

Bonaire, Kralendijk – juni,
2008: Recentelijk hebben
voetballers van NEC Nijmegen
een kliniek gegeven gespon-
sord door Digicel aan kinderen
van scholen van het funderend
onderwijs op Bonaire. De
kinderen hebben de gelegen-
heid gekregen om een trai-
ningsdag mee te maken zoals
die van professionele voet-
ballers. Dit vond plaats onder
leiding van de trainer van NEC
Nijmegen, Dhr. Mario Been.

Om en nabij honderd
kinderen in de leeftijd van acht
tot tien jaar hebben ver-
schillende oefeningen gedaan

waaronder balbeheer, condi-
tietraining en de verschillende
posities binnen een selectie.
Bij elke oefening was er een
andere speler van NEC om
uitleg te geven. De kinderen
hadden tevens de gelegenheid
om vragen te stellen en wat
kunstjes te leren met de bal.
Er werd ook een kliniek
georganiseerd voor kinderen in

De neiging van de mens om te pronken met andermans
veren is van alle tijden en van alle volken. En dat is in dit
geval letterlijk bedoeld. Indianen pronkten met bont gekleurde
hoofdtooien van exotische vogelveren. Europese dames
deden hetzelfde, alleen minder uitbundig. Denk ook aan de
huiden van allerlei dieren. Een leeuwenvel gaf status en macht
aan de Afrikaanse krijger die het droeg. Een berenvacht deed
het leuk voor de open haard. En schelpen werden vroeger
door sommige volken gebruikt als betaalmiddel. Of aan
snoeren geregen als halskettingen en armbanden.

Op Bonaire was het niet anders. Schilden van
zeeschildpadden gebruikten we als wandversiering of voor
het vervaardigen van sieraden. Nog niet zo lang geleden
bestond er op ons eiland kunstnijverheid waarbij zwart koraal
werd gebruikt voor het maken van sieraden. Ook de schelp
van kiwa werd gepolijst om als kettinghanger dienst te doen.
En karkóschelpen deden het goed als schemerlampje.

Eilandelijke en internationale wetten hebben hieraan een
eind gemaakt. De natuur is immers geen souvenirshop.

Nog steeds zie je overal op Bonaire karkós liggen op
tuinmuren, op porchtafels en in rotstuintjes. Dat hebben we
altijd gedaan. En waarom ook niet. Karkós waren er in
overvloed. Op Cai liggen hopen van vele duizenden
karkóschelpen.

Maar de tijden zijn veranderd. Wat vroeger wel kon, kan
nu niet meer. Vroeger woonden er een handvol inwoners op
het eiland. Niemand lag er wakker van als die een mooie
karkóschelp meenamen naar huis. Nu telt Bonaire al ruim
15.000 inwoners en ons aantal neemt nog steeds toe. Als we
allemaal een karkó zouden meenemen, blijft er niet veel over.
De karkóhopen op Lac behoren inmiddels tot ons cultureel
erfgoed. Als herinnering aan vervlogen tijden, toen er nog
karkó’s in overvloed waren.

Wat voor karkó geldt, geldt ook voor allerlei andere
producten uit de natuur. Zoals decoratieve hoornkoralen of
kokolishi. Die kunnen een mooi stilleven vormen in een hoekje
van ons huis. Maar de natuur is geen winkel voor
woningdecoratie...

Daarnaast krijgen we jaarlijks bezoek van 60.000
verblijfstoeristen en honderdduizenden cruisetoeristen. Die
mogen van de wet geen karkó meenemen. Maar stel je voor
dat ze allemaal een ander schelpje zouden oprapen. Onze
heremietkreeftjes zouden onmiddellijk dakloos worden!

We moeten de natuur in haar waarde laten. Leuke
spulletjes of souvenirtjes voor in huis zijn tegenwoordig in
overvloed verkrijgbaar. Man made. Kijk maar in al die leuke
winkeltjes in Playa. En we betalen met guldens, dollars of
euro’s. Niet met schelpen. Want de natuur is nou eenmaal
geen leverancier van geld of hebbedingetjes.

het Stadion van Playa in de
leeftijd van elf tot en met
veertien jaar. Digicel heeft
ervoor gezorgd dat alle
kinderen gekleed waren in een
rood Digicel T-shirt zodat zij al
op een jonge leeftijd kunnen
ervaren hoe het is om in
teamverband actief te zijn.

 Op de foto’s een beeld van
de kliniek gesponsord door

SOUVENIRSHOPSOUVENIRSHOPSOUVENIRSHOPSOUVENIRSHOPSOUVENIRSHOP
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BONEIRU, bunita Boneiru, ami ku mi yu muhé Alexandra
i yu hòmber Philippe tin 12 aña ta bishitá Boneiru (for di aña
1996)

E refnan di tantu koló i e bida di buseadó ta asina
fásilmente aksesibel pa un nobato i tambe eksitante i asina
un gran reto pa eksperensiá.

E hendenan ta amabel i semper tin bon kuminda, hotèlnan
maravioso i instruktornan di buseo grandioso.

Kuantu di bosonan a yega di bishitá Boneiru ántes? (hisa
boso man) pues, tin hopi di nos ku konosé Boneiru su
maravioso beyesa di Parke marino, i NOAA (National Oce-
anic and Atmospheric Administration) a posishoná Boneiru
su refnan komo esunnan di mas prestigioso den Karibe. Pa
boso ku ta bishitá Boneiru pa promé biaha, ki plasernan ta
warda boso.

Pero no ta kasualidat ku e refnan ta bunita manera nan
ta, ta danki na esfuersonan di Captain Don, kende tabata e
promé pa rekonosé ku mester protehá Boneiru su refnan ku
ta na rant di kosta pa futuro di Boneiru. E tabata e promé pa
pone ankernan permanente pa botonan di buseadó pa asina
nan no hasi daño na e refnan, tampoko buseo ku hanskun i
tambe a pone un paro na peska ku harpún.

Esakinan i otro akshonnan ku ta kuadra ku e boluntat di e
boneriano pa protehé naturalesa, ta prueba ku Boneiru ta
digno di ta rekonosé pa United Nations Environmental Pro-
gram komo “Modelo den Aria Marino Protehá”, unu den 5
lokalidat na mundu.

STINAPA ta sigui e pasonan.

1. Na aña 1979 Boneiru tabata e promé isla den Karibe
pa proklamá henter su ref di   koral komo un Parke marino.

2. Na aña 1990 nan a kuminsá ku inventario di e kantidat
di piská i distribushon di esaki.

3. Tin 362 espesie di piská na 77 sitio, hasiendo Boneiru
un di e lokalidatnan ku mas espesie den e aria di
investigashon di REEF, ku ta inkluí henter Karibe i Merka.

4. E uzo di voluntarionan a oumentá nan abilidat pa kolektá
informashon ku ta prueba pa e envolvimentu di e komunidat
pa nan isla.

5. Programanan di kontròl kontinuo manera e programa
di “Light and Motion”, kual ta tuma lugá awor, lo kontribuí na
e komprendimentu di e nivel di nutriente den awa i awa limpi.

6. Práktika di mihó maneho tantu komo kompren-
dimentu i moderashon di tur loke ta dañino pa refnan.

Boneiru ta spera ku boso lo disfrutá di boso tempu di
bishita i ku boso lo hiba ku boso un komprendimentu di boso
responsabilidat komo turista i buseadó. Unu ku no ta mishi ni
hasi daño na nada. Landa manera ta den un área ku
artíkulonan hopi delikado boso ta landando.

Populashon di mundu ta kresiendo na un manera
alarmante i Boneiru su poblashon tambe lo krese. Ku esaki
lo bini un tarea ainda mas difísil. Rònt mundu koralnan di ref
ta disparsé di un manera alarmante.

Ora ku bo ta bishitá diferente pais den mundu pa hasi e
deporte di buseo, tuma nota di e refnan si nan ta sano i duna
di bo parti pa yuda promové un ref sano. Promé ku bo
bandoná Boneiru lo bo haña hopi informashon pa bo bai kuné.

E siman, di 22 di yüni pa 28
di yüni, ya tras di lomba,
Boneiru komo un lider den
preservashon marino i turismo
duradero a dediká un siman na
e selebrashon di Aña Inter-
nashonal di Ref. Hopi hende,
prinsipalmente turistanan, a
asistí na e diferente aktividat-
nan ku tabatin durante di e
siman aki. E siman a habri

Jan Cousteau.Alexandra Cousteau.

Captain Don, Jan and Alexandra Cousteau.

djadumingu 22 di yüni ku un
“Taste of Bonaire” spesial i
diferente den parke Wilhel-
mina unda a hasi e apertura
ofisial di e siman aki ku e.o.
firmamentu di e “Declaration of
Reef Rights”.

Den e siman aki tambe
tabata tin oportunidat pa keiru
den kayak rònt di Klein
Bonaire, Reef Fish Count,
diferente presentashon di
Bryan Dias di Coral Reef Alli-
ance i  diferente “dive” spesial
entre otro ku a siña mas di kon
pa sambuyá i protehá e ref.
Tambe e bishitantenan por a
sambuyá ku Sr. Jerry Ligon ku
a instruí mas di e diferente
piskánan i e bishitantenan a
disfrutá di un Dinner Buffet ku
kuminda tradishonal di Boneiru
i ku músika di Boneiru siguí pa
un presentashon di Jan &
Alexandra Cousteau.

Fuera di e siman akí, TCB,
STINAPA, Coral Reef Alliance,
Earth Echo i NOAA a uni forsa
i tabata envolví den diferente
aktividat ku ta tin na Boneiru

pa asina duna realse na e
selebrashon mundial di Aña
Internashonal di Ref. Asina
Boneiru ta duna realse na e
slogan di e selebrashon di Aña
Internashonal di Ref; “Bonaire,
leading by example”.

Sra. Cousteau a presentá
un spich bunita durante e
apertura ku nos ke a kompartí
ku e komunidat boneriano:

SELEBRASHON DI SELEBRASHON DI SELEBRASHON DI SELEBRASHON DI SELEBRASHON DI AÑA INTERNAÑA INTERNAÑA INTERNAÑA INTERNAÑA INTERNASHONASHONASHONASHONASHONAL DI REFAL DI REFAL DI REFAL DI REFAL DI REF SPICH DI SRA.SPICH DI SRA.SPICH DI SRA.SPICH DI SRA.SPICH DI SRA. J J J J J..... COUSTEA COUSTEA COUSTEA COUSTEA COUSTEAUUUUU
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Het aantal flamingo’s op
Bonaire varieert tussen de
1.500 en de 6.500. Gemiddeld
gaat het om 3.500 flamingo’s.
Het belang van het flamingo-
reservaat op Bonaire reikt
echter veel verder dan deze
aantallen doen vermoeden.
Want van de naar schatting

HONDERDEN JONGE FLAMINGO’S UITHONDERDEN JONGE FLAMINGO’S UITHONDERDEN JONGE FLAMINGO’S UITHONDERDEN JONGE FLAMINGO’S UITHONDERDEN JONGE FLAMINGO’S UITGEVLGEVLGEVLGEVLGEVLOGENOGENOGENOGENOGEN
20.000 flamingo’s in het
zuidelijk Caribische gebied,
zijn de meeste op Bonaire uit
het ei gekropen.

Ook in het eerste halfjaar
van 2008 is er gebroed in het
flamingoreservaat. In januari
door 586 flamingo’s, in februari
door 184 en in maart door 53

flamingo’s. Het broeden was al
in december begonnen. Elke
maand van dit eerste halfjaar
zijn er kuikens gezien. Ze zijn
gemakkelijk te herkennen aan
hun grijze kleur. De meeste
kuikens werden geteld in april:
928. Maart en mei waren ook
goede maanden met elk meer
dan 800 getelde jonge fla-
mingo’s. Bedenk wel dat hierin
dubbeltellingen voorkomen.
Een jonge flamingo vliegt uit na
twee en een halve maand. Dus
een kuiken dat in maart is
geboren, wordt ook in april en
mei weer meegeteld.

Het hoogste aantal flamin-
go’s, volwassenen en jongen,
is geteld in januari: 3.423. Het
laagste aantal in juni: 2008.

De flamingo’s van Bonaire
worden maandelijks geteld.
Medewerkers van de Afdeling
Milieu- en Natuurbeleid van
DROB tellen in het noorden,
medewerkers van STINAPA in
het zuiden en medewerkers
van Cargill Salt Bonaire op hun

bedrijfsterrein en in het
Pekelmeer.

De gegevens worden
regelmatig in Makubeken
gepubliceerd. Aan de hand van
deze cijfers kunnen echter
geen conclusies worden ge-
trokken of het goed of slecht
gaat met de flamingo’s.
Daarvoor zijn de maandelijkse

schommelingen te groot. Er is
namelijk druk vliegverkeer van
flamingo’s tussen Bonaire en
Venezuela. Het weer en het
voedselaanbod aan beide
kanten hebben veel invloed op
het aantal flamingo’s op het
eiland.
Afdeling Milieu- en Natuur-beleid
(DROB).

Foto credits Frank Bierings.

Foto credits Frank Bierings.
Foto credits Frank Bierings.
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• No installation and modem costs
• Stream easier
• Download faster than ever

• No dail-up waits when transferring large files and images 
• Simultaneous surf the web and receive calls 
• Step into the ADSL2+ technology and live it! 
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www.telbo.an or call toll free 9212

1Mb/s download
+ 384 Kbps upload!*

Super Deals for the same price!NOW 2Mb/s download
+ 512 Kbps upload!*

NOW
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Tur luna riba nos resibu di
awa ta aparesé sea un suma
di naf. 20,00 pa kas òf naf.
30,00 pa negoshi.

E suma aki ta e asina yamá
impuesto di limpiesa (afval-
stoffenheffing): esaki ta un
impuesto ku tur kas i negoshi
ku tin meter di awa habrí,
mester paga.

E impuesto aki a keda
implementá pa medio di un
dekreto AO.2006 di gobièrnu di
Teritorio Insular di Boneiru i ta
na vigor for di 1994. E im-
puesto, mirando ku e ta ankrá
den lei, ta obligatorio pa tur
kliente ku tin konekshon di awa
i tambe e kompanianan
Selibon NV i WEB mester tene
nan mes na e lei aki.

Negoshinan ku ke servisio
di rekohé sushi òf hür un òf
mas kliko, mester sera un

kontrakt ku Selibon NV. Pa
sera e kontrakt, mester pasa
ku prueba di registrashon di e
negoshi na Kamara di
Komersio i Industria.

Pues pa e negoshinan, e
impuesto di limpiesa ku ta
paga tur luna no ta inkluí niun
servisio di Selibon.

Tin reglanan pa ku ko-
bransa di impuesto di limpiesa
“afvalstoffenheffing’ via di
konekshon di awa.

E tarifa fiho pa luna ta:
Pa kas naf. 20,00 for di 1 di

aprel 2006
Pa negoshi naf. 30,00 for di

1 di aprel 2006
Pa e siguiente klientenan a

adaptá e tarifa pa luna na naf.
20,00:

·Komplehonan di aparta-
mentu ku no ta paga “roomtax”

·Misa i otro institutonan

Het Sunbelt Realty Team, staand, van links naar rechts; Martijn Eichhorn, Indira Adamus,
Annet van Bijsteren, Jan Henk van der Wier, Anja Romeijnders, Erika Sanders, Annouck
Loos. Zittend, van links naar rechts: Isaira Peters, Corine van der Hout, Femke Geurts.

Sunbelt Realty heeft op
vrijdag, 4 juli feestelijk het
nieuwe pand in gebruik ge-
nomen waarin de verhuur-
afdeling is gevestigd, en
gelijkti jdig haar 15 jarig
bestaan gevierd. Het grootste
en toonaangevende make-
laarskantoor van Bonaire had
al haar relaties uitgenodigd
voor een receptie tussen 17:00
en 19:00 in het nieuwe pand,
gelegen aan de Kaya L.D.
Gerharts 3. Tijdens de druk
bezochte receptie maakte
eigenaresse Corine van der
Hout, beëdigd makelaar/
taxateur een bijzondere aan-
bieding bekend voor alle
woningen die vanaf 4 juli tot en
met 31 december aanstaande
in de verkoop worden geno-
men door Sunbelt Realty: 10%
van de commissie van de
verkoop van deze woningen
zal aan een goed doel op
Bonaire, naar keuze van de
verkoper, worden geschonken.

religioso
·Sedenan deportivo, di par-

tidonan polítiko i instansianan
similar ku no tin metanan
komersial.

Konekshonnan di konstruk-
shon (konekshon di awa ku ta
riba nòmber di kompania di
konstrukshon/ kontratista):

Si ta trata di konstrukshon
di un kas, e suma ta naf. 20,00
pa luna

Si ta trata di un otro tipo di
konstrukshon, e suma ta naf.
30,00 pa luna

Solamente klientenan ku ta
pafó di e área na unda Selibon
NV ta rekohé sushi, no mester
hasi pago pa luna.

Pa kompanianan ku tin mas
ku un konekshon di awa riba e
mesun adrès, ta kobra nan
solamente un biaha e suma di
naf. 30,00.

Dit wordt verder ook bekend
gemaakt door middel van een
flyer die komende week huis
aan huis op Bonaire verspreid
zal worden.

Tijdens de receptie gaven
een aantal leden van de
Bonaire Youth Outreach Foun-
dation een sprankelende pre-
sentatie over de doelstellingen
van deze organisatie, hun
activiteiten in het algemeen, en
deden verslag van wat ze
hebben gedaan met de ANG
12.500,— die Sunbelt doneer-
de tijdens de viering van haar
12 ½ jarig jubileum. Met deze
som zijn een aantal woningen
opgeknapt door de leden van
de Bonaire Youth Outreach
Foundation. De woningen zijn
in bezit van mensen die geen
geld hebben voor zeer nood-
zakelijke reparaties. De reac-
ties van deze mensen waren
enthousiast en de leden van de
Bonaire Youth Outreach Foun-
dation waren verheugd en

dankbaar om dit goede werk
te kunnen verrichten.

Sunbelt Realty is een
overtuigd sponsor van de ‘Nos
ta biba di naturalesa’ cam-
pagne van STINAPA, omdat
we willen bijdragen aan de
bescherming van onze natuur.
STINAPA is één van de doelen
waaraan 10% van de commis-
sie geschonken kan worden
tijdens de duur van de actie die
bekend werd gemaakt.

Het pand waarin nu de
verhuurafdeling van Sunbelt is
gevestigd heeft een uitge-
breide renovatie ondergaan en
is een echte blikvanger ge-
worden in het straatbeeld van
Kralendijk.

Sunbelt Realty is het ‘lead-
ing’ makelaarskantoor op
Bonaire. De combinatie van

onroerend goed ervaring, zo-
wel op Bonaire als andere
delen van de wereld, en onze
uitgebreide kennis van het
eiland biedt vele voordelen.
Hierdoor is het makelaars-
kantoor in staat kopers, ver-
kopers, investeerders, huur-
ders en verhuurders te
assisteren bij de keuze van het
juiste ‘piece of paradise’. Bij
Sunbelt Realty vindt u tevens
het grootste aanbod van koop-
woningen. Taxaties worden bij
Sunbelt uitgevoerd door een
beëdigd makelaar/taxateur. De
meertalige medewerkers zijn
goed ingevoerd in de locale
onroerend goed markt en
bieden een advies op maat.

E BINTI I E BINTI I E BINTI I E BINTI I E BINTI I TRINTTRINTTRINTTRINTTRINTA FLA FLA FLA FLA FLORINORINORINORINORIN

SUNBELSUNBELSUNBELSUNBELSUNBELT REALT REALT REALT REALT REALTY TY TY TY TY VIERVIERVIERVIERVIERT 15-JT 15-JT 15-JT 15-JT 15-JARIG BESTARIG BESTARIG BESTARIG BESTARIG BESTAAN ENAAN ENAAN ENAAN ENAAN EN
OPENING NIEUW POPENING NIEUW POPENING NIEUW POPENING NIEUW POPENING NIEUW PAND AND AND AND AND VVVVVOOR DE OOR DE OOR DE OOR DE OOR DE VERHUURAFDELINGVERHUURAFDELINGVERHUURAFDELINGVERHUURAFDELINGVERHUURAFDELING

WIST JE DAT HET BEZOEKERS CENTRUM
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?
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Promé artíkulo tokante
eliminashon di espesienan
eksótiko i kontròl den Parke
Nashonal Washington Slagbaai
(PNWS)

Pa por komprondé e prose-
so ku ta tumando lugá den
PNWS kompletamente, ta mihó
pa splika algun konsepto i
definishon básiko. P’esei e
artíkulo aki lo no duna e
definishonnan sientífiko, pero
nos lo usa palabranan simpel i
ehèmpelnan fásil pa splika
nifikashon di sierto terminologia.

-Endémiko: Un  espesie di
mata òf animal ku por haña
SOLAMENTE den un sierto
área. Un espesie por ta endé-
miko pa un isla, òf un pais, un
estado, un parke nashonal, òf
den sierto kaso ménos agrada-
bel, solamente “preso”. Na
Boneiru nos tin algun para i rèptil
endémiko, por ehèmpel e lora i
e lagadishi di palu.

-Krioyo (Nativo) : un espesie
di mata òf animal ku a aparesé,
sobreviví, adaptá i evolushoná
(kambio den genétika) den un
área spesífiko òf un sistema
ekológiko, te ora el a yega den
un sierto balanse ku otro
espesienan. E espesie por a

okurí naturalmente den e área,
òf por a yega na un manera
natural den e área (por ehèmpel
ku bientu òf via laman riba palu
ku ta drif) for di un otro sitio.
Esaki ta e kaso ku mayoria di e
espesienan krioyo na Boneiru.
Pero, bo mester tene kuenta! No
ta tur espesie ku bo ta mira rònt
di bo ta krioyo. Por ta ni esnan
ku bo mayornan òf abuelonan a
lanta kuné ta krioyo. Den tempu
biológiko, un par di shen aña òf
asta un par di mil aña ta nifiká
nada. E echo ku un sierto
espesie tabata den un área pa
un par di shen aña no ta nifiká
ku un espesie ta krioyo òf ta den
balanse ku e naturalesa den su
besindario.

-Eksótiko : Un espesie di
mata òf animal ku ta pertenesé
otro kaminda, ku di un manera
òf otro a logra aparesé den un
habitat òf medioambiente nobo.
Ku otro palabra: ku no ta per-
tenesé den e medioambiente ku
ta rondon’é. Unabes introdusí,
un espesie eksótiko tin kuater
opshon. E por desaparesé
(pasobra e no a logra di adaptá),
e por bira krioyo (e ta drenta den
balanse ku e medioambiente ku
ta rondon’é). E por invadí (e ta
kousa daño na poblashonnan
krioyo dor di usa nan rekursonan

òf dor di ataká nan direkta-
mente), òf e por bira un peliger
(dor di kousa molèster na
poblashonnan lokal te na e
punta di menasá nan ku ekstra-
ditá, strobando e balanse den e
sistema ekológiko).

-Introdusí : Un animal òf
mata ku a ser poné den un área
kaminda nunka e no por a yega
riba su propio forsa. E intro-
dukshon por ta intenshonal òf no
intenshonal. Por ehèmpel: e
djakanan ku a bin den barku for
di Europa ta un introdukshon no
intenshonal. Buriku di otro
banda, ta un ehèmpel di un
introdukshon intenshonal. Hen-
de tin diferente motibu pa
introdusí mata òf animal unda
ku nan bai; pa nan por kome

(kabritu, porko, galiña, palu di
fruta), trabou duru i transporte
(buriku, kabai), bestia di kas
(kachó, pushi, kolebra, para),
material (sierto tipo di palu pa
konstrukshon), produkto (álue,

Fernando Simal.
 Geboren in Asturias, Spanje
op 28 November 1963.
Huidige positie: Manager van
het Washington Slagbaai Na-
tional Park .
Ik ben op 1 Oktober 2000
aangenomen om de
infrastruktuur van het park te
verbeteren, alsmede het
beheren van de financien, de
natuur en personeels aange-
legenheden. 
Dus ben ik de laaste jaren
druk bezig geweest met

verschillende projekten op al deze fronten.
Ik woonde in Venezuela toen STINAPA me vroeg om te
solliciteren. Ik had toen als bioloog een bedrijf dat onderhoud
pleegde aan wolkenkrabbers. Dat deed ik voor het geld - niet
uit liefhebberij. Wel uit liefhebberij leidde ik het SCUBA
departement van de Universiteit van het eiland Isla Margarita
en gaf ik biologie les en sport in het voortgezet onderwijs. Ik
was tevens eigenaar van een excursie-centrum (deels
liefhebberij maar ook voor het geld), en deed ook
vrijwilligerswerk in mijn veld.
Wat ik het leukste vind van mijn baan zijn de verbeteringen
in/aan het park, het bereiken van de doelen en de resultaten
van mijn werk te zien. Als de mensen van Bonaire de
veranderingen zien en waarderen, zou dit de kroon op mijn
werk zijn. En natuurlijk is het werken in de natuur bijna elke
dag fantastisch.
Als je bedenkt dat de natuur de pijler is van onze economie
dan is het belang van STINAPA van onschatbare waarde:
geen mooie natuur.........geen verdiensten/econo-
mie........geen vooruitgang!

mata di rùber), kòntròl di bestia
molestioso (pushi pa djaka),
bestia di kas pa dekorashon
(trupial) etc.
Skirbí pa Fernando Simal.

KIKKIKKIKKIKKIKO O O O O TTTTTA .....ESPESIENA .....ESPESIENA .....ESPESIENA .....ESPESIENA .....ESPESIENAN ENDÉMIKAN ENDÉMIKAN ENDÉMIKAN ENDÉMIKAN ENDÉMIKOOOOO,,,,,
KRIOKRIOKRIOKRIOKRIOYYYYYOOOOO,,,,, EKSÓTIK EKSÓTIK EKSÓTIK EKSÓTIK EKSÓTIKO I INTRO I INTRO I INTRO I INTRO I INTRODUSÍ?ODUSÍ?ODUSÍ?ODUSÍ?ODUSÍ?

Foto credits Hanny Kalk
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Zondag 3 augustus 2008 is
het al weer 25 jaar geleden dat
een drietal, met het lot van
huisdieren begaande, Bonai-
riaanse inwoners de “Stichting
Dierenasyl Bonaire”  hebben
opgericht. Dat is een lange tijd.

De eerste locatie waar het
asiel begonnen is, bevond zich
in de kunuku, direct voor de
huidige kwekerij van Captain
Don Steward, aan de Kaminda
Lagoen. 6 jaar later (1989) is
het asiel, na een wat minder
aktieve periode,  verhuisd naar
de huidige locatie aan de
Kaminda Lagoen, naast de
dierenarts en met hernieuwde
energie voortgezet. Het be-
stuur was toen inmiddels ook

gewijzigd. Na die nieuwe
impuls heeft het asiel zich
meer en meer gemanifesteerd.

Nu, 25 jaar later, is de
situatie op Bonaire ontzettend
verbeterd vergeleken met de
situatie in 1983. Niettemin
dient helaas wel geconstateerd
te worden dat de aanleiding om
in 1983 het asiel op te richten,
nog immer bestaat doordat
nog steeds onvoldoende men-
sen het belang inzien hun
huisdieren op te voeden,
binnen de tuin te houden, en
het dier te laten steriliseren.

Hierdoor blijft Bonaire ge-
confronteerd worden met een
onacceptabel aantal honden
op straat en met een onac-

Voor al meer dan 20 tot 30
jaar hebben diverse mensen
en instanties hun bezorgdheid
uitgesproken over de achteruit-
gang van de conditie van het
koraalrif op Bonaire.

Er zijn een aantal factoren
in het spel die de gezondheid
van het rif beinvloeden; con-
structiewerkzaamheden aan
de kust, overbevissing, orka-
nen, recreatief gebruik en
waterverontreiniging, en dan
met name door rioolwater.

Bonaire krijgt een afval-
waterzuiveringsfabriek, het
zogenaamde project “Sewage
and Sanitation Plan Bonaire”
(Riool en Vuilverwerkingsplan
Plan Bonaire). Dit project zal
hopelijk binnen twee tot drie
jaar operationeel zijn. Het
project zal zich concentreren
op de meest gevoelige zone;
langs de kustlijn tussen Punt
Vierkant en Hato, tot 200 meter
landinwaarts. Het doel van dit

project is de vermindering van
de belasting van het rif door
voedingsmineralen die de zee
bereiken, en het verbeteren
van de openbare hygiene. Alle
woningen en bedrijven in de
‘gevoelige zone’ zullen op de
zuiveringsfabriek worden aan-
gesloten zodra deze opera-
tioneel is.

Het Bonaire National Ma-
rine Park (BNMP), heeft
samen met Dienst Ruimtelijke
Ordening Bonaire – Afdeling
Milieu- en Natuurbeleid
(DROB-MNB), Milieu en Na-
tuur afdeling van de centrale
regering (MINA), en het Har-
bour Branch Oceanographic
Institute (U.S.A.), een pro-
gramma opgezet op Curaçao
en Bonaire, waarbij de ge-
volgen van een teveel aan
voedingstoffen/mineralen die
de zee bereiken op lange
termijn bestudeerd worden. De
resultaten van dit twee jaar

durende onderzoek tonen aan
dat de werkelijke niveaus aan
‘Dissolved Inorganic Nitrogen’
(afk : DIN / Vert. Opgeloste
Anorganische Stikstoffen )
hoger zijn dan wat veilig geacht
wordt voor een gezond koraal-
rifmilieu. Waarden hoger dan
deze grens (1 micromole/liter)
hebben de riffen in verschil-
lende gebieden van Hawaii en
de Bahamas vernietigd.

Voor meer resultaten van
het onderzoek kunt u kijken op;
http://www.bmp.org/pdfs/Re-
sults-nutrient-monitoring.pdf.

Sinds het BMNP begonnen
is met het verspreiden van de
resultaten van de ‘Nutrient
Monitoring Study’ vroeg men
zich steeds vaker af of er
onbehandeld rioolwater in zee
terecht komt. Onbehandeld
rioolwater kan de zee op ver-
schillende wijzen bereiken.

Het meest gangbaar op
Bonaire zijn de zogenaamde

‘leaching holes’ (lekputten) en
slechte irrigatie praktijken. Een
‘leaching hole’ is een gat
geboord naast een beerput. Dit
gat gaat meestal dwars door
de harde en ondoorlatende
kliplaag waardoor het uit de
beerput sijpelende water in de
zachte ondergrond komt en
langzaam de zee kan bereiken.
Soms wordt dit gat ook tijdens
de aanleg rechtstreeks in de bo-
dem van de beerput gemaakt.

Momenteel zijn er in de ‘ge-
voelige zone’ zelfs woningen
en bedrijven met volledige en
goed opgezette afvalwatersys-
temen en soms zelfs zuive-
ringsinstallaties, die toch het
overtollige afvalwater in hun
tuinen lozen. Vanuit het mileu-
oogpunt zijn zowel onbehan-
deld als gezuiverd water –
gezien de effectiviteit van de
zuiveringsinstallaties die op dit
moment in gebruik zijn –
schadelijk voor het rif.

Het stikstofniveau in een
beerput ligt tussen de 100 en
120 mg/L, en voor de meest
effectieve zuiveringsinstallatie
in de hotels is dat dichtbij de
70 mg/l.

Het adviseursburo dat het
‘Sewage Treatment Plant’
project (Rioolwaterzuiverings
project) leidt, Dorsch Consult,
stelt in haar haalbaarheidsstu-
die voor om 28 mg/L stikstof
te hanteren voor irrigatiedoel-
einden. Vele studies hebben
aangetoond dat zelfs 28 mg/L
funest is voor het koraalrif.

Na de adviezen van de con-
sultants te hebben overwogen
heeft de overheid besloten de
standaard van 5 mg/L stikstof
te hanteren als standaard voor
Bonaire. Tuinen kunnen een
groot deel van dit water
opvangen, maar zij kunnen bij
verre na niet al deze stikstof
absorberen.
Wordt vervolgd op pagina 11.

ceptabele toename van het
aantal honden op Bonaire

Er is echter ook zeer veel
verbeterd en het asiel is uit-
gegroeid tot een volwassen or-
ganisatie welke nog dagelijks
in een behoefte voorziet.

Er zijn in de jaren goede
contacten opgebouwd met de
verschillende instellingen (zo-
wel met de overheid als met
andere stichtingen en de pri-
vate sektor) op Bonaire. Kin-
deren op scholen worden in
contact gebracht met het asiel,
de huisvesting van de dieren
wordt steeds verbeterd, het
asiel probeert bij zoveel mo-
gelijk gelegenheden aanwezig
te zijn, zowel om fondsen te

werven, als om mensen er aan
te herinneren dat Bonaire een
erg fraai asiel heeft, waar men
gebruik van kan maken, mocht
dat nodig zijn, contact met de
bevolking wordt steeds weer
verbeterd en geintensiveerd,
etc.

Daarom vierden we zondag
3 augustus een klein feestje
met onze vaste relaties om er
even stil bij te staan dat het
asiel, met al zijn ups en downs,
het toch voor elkaar gekregen
heeft, samen met een ontel-
baar aantal sponsors, dono-
ren, vrijwilligers, dierenartsen,
overheden, etc. haar belang-
rijkste taak, opvang voor on-
gewenste en overtollige huis-

dieren, te blijven voortzetten.
Het is hard nodig gebleken en
het zal voorlopig ook nog wel
hard nodig blijven.

Peter Kamp, Yke Faber en
Catharina Aalberts

Heel hartelijk dank dat jullie
25 jaar geleden het initiatief tot
oprichting van de Stichting
hebben genomen !!

HET DRAMA HET DRAMA HET DRAMA HET DRAMA HET DRAMA VVVVVAN HET AN HET AN HET AN HET AN HET AFVAFVAFVAFVAFVALALALALALWWWWWAAAAATERTERTERTERTER

STICHTING DIERENSTICHTING DIERENSTICHTING DIERENSTICHTING DIERENSTICHTING DIERENASIEL BONASIEL BONASIEL BONASIEL BONASIEL BONAIREAIREAIREAIREAIRE
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Vervolg van pagina 10.
Om deze en verdere dis-

cussies over dit onderwerp
beter met feiten te kunnen
ondersteunen, hebben we een
‘waterbalans’-berekening
gemaakt voor de accomo-
daties aan de kustlijn. Het doel
van deze calculatie is om aan
te tonen hoe het water beheerd
wordt. We hebben gekozen
voor de accomodaties omdat
zij het hoogste aantal mensen
per oppervlakte hebben en
daardoor een hoger waterver-
bruik.

NB: Het feit dat wij de
toeristische accomodaties als
voorbeeld hebben genomen
impliceert absoluut niet dat
slechts zij verantwoordelijk zijn
voor de bestaande situatie.
Iedere woning in de ‘gevoelige
zone’ is medeverantwoordelijk.

De methode om de ‘wa-
terbalans’ te berekenen is als
volgt:

•Schoonmaakactie Klein
Bonaire. Als onderdeel van
‘Wereld Aarde Dag 2008’,
organiseerde de Sea Turtle
Club Bonaire (STCB) een
schoonmaakaktie op Klein
Bonaire in anticipatie voor het
nestseizoen van de zee-
schildpadden voor dit jaar.
Bijna 100 grote vuilniszakken
met rommel werden van het
eiland afgehaald door een
groep enthousiaste vrijwilli-
gers, waaronder een aantal
tieners van de jeugdorga-
nisatie ‘Jong Bonaire’. Dit alles
werd mogelijk gemaakt door
een aantal lokale sponsors
zoals de Kantika di Amor
watertaxi,  STINAPA Bonaire,
de Kustwacht, SELIBON, Jong
Bonaire, en alle vrijwilligers .

•Jonge caretta. Een van de
meest opvallende feiten tijdens
het onderwater onderzoek van
afgelopen mei in Lac baai was
wel het aantreffen van een
jonge caretta schildpad.  ‘Sig-

naleringen van jonge caretta’s
zijn zeer zeldzaam in het
zuidelijk Caribisch gebied’,
aldus wetenschappelijk advi-
seur van de STCB, Robert van
Dam.’Deze dieren bezoeken
normaliter subtropische wa-
teren, met de grootste con-
centraties in het westelijk deel
van de Atlantische oceaan
langs de oostkust van de
Verenigde Staten en de zuid-
kust van Brazilie. Het dier dat
wij aantroffen moet onge-
twijfeld afgekomen zijn op de
grote voedslvoorraden van
Lac. In dit geval waarschijnlijk,
onder meer de Karko’s en an-
dere schaaldieren. Volwassen
caretta’s nestelen wel op
Bonaire, maar reizen erg ver
om hier te komen en lijken
geen vaste bewoners van deze
omgeving.’

•Nieuw op onze Website.
Protehá Nos Turtuganan (Be-
scherm onze zeeschildpad-
den)

is een nieuwe aanvulling op
de STCB website. Het doel is
het verhogen van lokale be-
kendheid met de zeeschild-
padden en het creëren van een
positieve houding met betrek-
king tot bescherming van de
schildpadden en hun nest-
plekken.

De Webpagina bevat edu-
katief materiaal en aktiviteiten
die op scholen zouden kunnen
worden toegepast, en kunnen
eenvoudig worden gedown-
load.

Financiering van dit project
was afkomstig van de Dutch
Caribbean Nature Alliance. Het
adres van de webpagina is :
http://www.bonairenature.com/
turtles/protehanosturtuganan/
index.html

Schildpad Wetens-
waardigheden

Is het een jongen of een
meisje? Het vaststellen van de
sexe van een jonge zeeschild-
pad is zelfs voor ervaren
mensen niet eenvoudig. Voor
een definitieve identificatie
maken wetenschappers
meestal gebruik van een
bloedmonster, waarin dan de
hormoonspiegels (testosteron)
worden gemeten. Het vast-
stellen van de sexe van een
volwassen schildpad is een
stuk eenvoudiger. Vrouwtjes
hebben meestal een korte
staart, terwijl mannetjes een
staart hebben die een flink stuk
onder hun schild uitsteekt.

Tot zover onze update, lees
meer in de volgende
MAKUBEKÈN.

We noteerden de hoeveel-
heid water die aangeleverd
werd, door de watermeter-
standen af te lezen, en we be-
schikten over de hoeveelheid
water die per pomptruck afge-
voerd werd. We trokken
hetgeen eruit ging af van
hetgeen erin ging.

De resultaten van het af-
treksommetje tonen aan dat de
gemiddelde waarde van het
afgevoerde water tussen de 14
en 18% ligt. Dit betekent dat
86 tot 82% van de totale
waterafname ergens achter-
blijft. Van deze 82 à 86 % kan
men de verdamping uit zwem-
baden verdisconteren, evenals
lekkage uit waterleidingen,
spoeltanks, douches voor
duikers, evenals leidingwater
dat gebruikt wordt om planten
te besproeien. Maar het feit
blijft dat het niet mogelijk is dat
82% van het water gewoon-
weg verdwijnt. Wij durven

daarom de conclusie te trek-
ken dat een groot deel van het
water via het afvoersysteem de
bodem in lekt. Wij trekken
deze conclusie op basis van
onze kennis over het bestaan
van de ‘leaching holes’ en
slechte irrigatiepraktijken.

Het rif dat Bonaire omringt,
is een zeer delicate natuurlijke
inkomstenbron en is zeer ge-
voelig voor ook maar de minst
geringe hoeveelheid opgeloste
stikstof. We hebben  beves-
tiging van het feit dat het ni-
veau van het opgeloste stikstof
in het water, het koraalrif
ernstig bedreigd.

Uiteindelijk zullen wij een
derde-graads waterzuiverings-
installatie hebben; het zal
echter 2 à 3 jaar duren voordat
die operationeel is. Ervan
uitgaande dat het project zon-
der vertragingen zal worden
uitgevoerd, zou de officiële
ingebruikname ergens in 2011

zijn. Vanaf dat moment zal er
vanuit de ‘gevoelige zone’
geen rioolwater meer in in zee
verdwijnen. Toch zal het zeker
nog een aantal jaren extra
duren voordat alle geaccumu-
leerde voedingsmineralen die
in de bodem zijn opgenomen
door irrigatie, en de stik-
stofrestanten die in de in
onbruik geraakte beerputten
zijn achtergebleven niet meer
in zee zullen verdwijnen.

Als we een calculatie
maken van het rioolwater dat
vanaf nu tot in 2011 in zee zal
lekken, en rekening houden
met de zojuist genoemde ach-
tergebleven voedingsminera-
len nadat de fabriek operatio-
neel zal zijn, zijn wij bang dat
de zuiveringsinstalatie te laat
zal zijn om het koraalrif nog te
redden.

Wij willen daarom duidelijk
maken dat de huidige situatie
urgent is. Laat u niet misleiden
door het feit dat wij nog steeds
het mooiste rif van het
Caribisch gebied hebben, dit
kan heel snel veranderen. De
omslag van een koraalrif naar
een algenveld duurt niet lang.

De stikstofhoeveelheden
die naar zee verdwijnen zijn
sinds de zeventiger jaren
verdubbeld. Ieder jaar zijn de
indicatoren voor eutrophicatie
(Het proces waarin mineralen
algen aanzetten tot excessieve
groei) op de riffen hoger. De
bedekking van Macroalgen is
met 3% gegroeid in de laatste
2 jaar. Wij staan aan de voor-
avond van een zeer ernstig
probleem. De riffen van Bonai-
re hebben geen tijd om te
wachten tot de waterzuive-
ringsinstallatie afgebouwd is.
Er moet NU actie ondernomen
worden!

Als BNMP Manager zou het
onverantwoordelijk zijn als ik
niet waarschuw: “Ons afval-
water beheer is niet langer
draaglijk voor het rif. Deze
praktijken verwoesten ons
koraalrif. Wij moeten tijd zien
te winnen, mijn voorstel is om
meer rioolwater van de
waterkant af te voeren met
trucks. Wij moeten vandaag
nog beginnen!”
Ramon de Leon.
Manager
Bonaire National Marine Park.
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E direktiva boluntarionan di
fundashon Salba Nos Lora ta
mas i mas aktivo e aña aki.

Un periodista a haña opor-
tunidat di gara nan un ratu pa
siña mas tokante e lokual nan
a hasi kaba, i e lokual nan ta
hasiendo i tin planeá pa den
futuro.

Ta te na aña 2005 e fun-
dashon a ser formá ofisial-
mente, pero pa hopi tempu
kaba tin hende ta purba yuda
e loranan. Mas ku 14 aña pasá
algun individuo ku ta stima
bestia, a kuminsá yuda e
paranan ku ta liber den mondi.
Hendenan manera Frater
Candidus, Peter Montanus,
Domi Jan Jonkman i Rene
Hakkenberg.

Den e tempu ei Boneiru
tabata pasa den gran sekura, i
e boluntarionan tabata pone
fruta pa e paranan hambrá.
Despues di a ser funda, Salba
Nos Lora parsialmente ta
responsabel pa e konteo anual
di e loranan di mondi. Ademas
a organisá diferente kampaña
informativo i naturalmente e

kampaña di sumo importansha
ku ta esun di registrashon. Un
lora domestiká mester tin un
renchi na su pia. Un lora di kas
sin renchi ta ilegal i esnan ku
a kumpra e para ei ta kulpabel
di a kousa daño na e pobla-
shon di lora den mondi.

E boluntarionan ku ta forma
parti di e fundashon aktual-
mente ta un meskla di Bone-
riano, Hulandes Europeo bibá
akinan i sientífikonan Ingles ku
ta trahando akinan tempo-
ralmente. Mayoria bia nan ta
reuní semanalmente, pero
esei no ta e regla. Mas bien ta
informal, ku un serbes riba
mesa i santu di playa meimei
di nan ded’i pia nan ta kom-
bersá i planeá nan próksimo
proyekto. Ta den e atmósfera
rilèks aki m’a haña chèns di
puntra nan algun kos.

Periodista: “E poster nobo
di boso kampaña ta masha
bunita. Unda boso a haña e
portrèt?

Jan Jaap van Almenkerk,
un miembro nobo di e funda-
shon ta kontestá: “E pintura

tabata un di e pidanan di arte
ku a ser entregá den nos
kampaña di arte, i nos ta haña
ku e ta duna un bon ekspre-
shon na e lema di nos
kampaña: “Bunitesa di nos lora
ta den mondi”

Periodista: Pues e kam-
paña ta tokante e loranan den
mondi? Eksperto di lora i
sientífiko Sam Williams: “Nos
tin e tendensha di lubidá tur
lokual ta rondoná nos, i mi ta
haña ku e lora ta un parti di
Boneiru ku ta karesé di hopi
apresio. Bo no tin mester di
kapturá nan i pone nan den un
kouchi pa apresiá nan bunitesa
i nan kapasidat di entretené bo.
Bo por mira nan den Playa
mes tur dia aworakí, pero hopi
hende ta djis ignorá nan, i e
hendenan ei ta pèrdè di mira
bunitesa di nos isla”.

Periodista: “Un parti di boso
trabou ta pa focus riba para
den koutiverio?”

Hensley Anthony un Bone-
riano ku tin lora na kas i ta
opviamente enkantá ku e lora

salbahe: “Si. Nos ke pa e hen-
denan di Boneiru pensa mihó i
duna mihó atenshon na nan
lora, i duna nan kouchinan mas
mihó, pa nan por ta mas salú
tambe.”

Periodista: “Laga nos bai
bek nan e loranan salbahe.
Den e kampaña aki boso ta
bisa; “Ban bek na e paranan
salbahe”, pero dikon?”

Biólogo i konservasionista
Rowan Martin: “Pasobra e ta
un espesie ku mundialmente
ta na peliger, i ya kaba nan no
ta eksistí mas na Aruba. Bo-
neiru ta un di e último lugánan
kaminda nan por eksistí.” Nos
ta pensa un ratu riba e remarke
ei, i Rowan ta kontinuá: “650
lora no ta hopi ètól, i si nos
pèrdè e lora di Boneiru nos ta
kore riesgo di pèrdè henter e
espesie. Ta asina kritiko e
situashon ta!”

 
Periodista: “Tur esaki ta

zona masha dramátiko i mi por
komprondé awor dikon bo ke
protehá e lora”. Kontestando
riba e ponensia aki Maarten

Schuit ta presentá un bista riba
e asuntu ku ta sorprendé mi: “
No ta importá ta kua espesie
nos ta protehá. Básikamente
mi ta interesá den protekshon
di hinter medioambiente, i e
lora ta un bon espesie pa usa
komo ehèmpel.

Periodista: “Esei ta un
perspektiva interesante i ta
great pa pensa di e lora komo
embahador di Boneiru su
naturalesa. Mi último pregunta
ta trese e focus bek riba e lora,
i mi tin gana di tende di un di
boso en breve kiko boso ta
spera di logra ku e kampaña
aki i en realidat ku tur boso
trabou?”

Rhian Evans, asistente
biólogo i e boluntario mas nobo
di Salba Nos Lora ta formul’é
bon:

“Nos lo tin gana di mira un
mihó konsientisashon i apresio
pa Boneiru su importansha pa
e lora, i pa eliminá e hòrta-
mentu di yu di lora for di den
mondi”
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E grupo di kontamentu di lora.


