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Wie op Bonaire ‘natuurbescher-
ming’ zegt, zegt ‘STINAPA’. Zo
lijkt het op het eerste gezicht.
Maar als je er wat beter over
nadenkt, dan weet je dat de
natuur van ons allemaal is. En
dat we dus ook allemaal
verantwoordelijk zijn. En wie
handelt namens ons allemaal?
Juist ja, de overheid.
Afgelopen jaar is veel tot stand
gebracht, mede dank zij de
overheid. Veel andere urgente
onderwerpen moeten nog opge-
lost worden. Denk aan het
winnen van stenen en zand
langs de oostkust, ons afvalwa-
ter dat onze koraalriffen aantast,
de gebrekkige waterhuishouding
met erosie als gevolg, het opstel-
len van een bestemmingsplan,
onze afvalberg die steeds groter
groeit, het bouwen langs de kust
en in toekomstige natuur-
gebieden...
Maar aan het eind van het jaar
vergeten we dat even en kijken
we terug. En dan zien we dat
het jaar meteen goed begon. Het
bestuurscollege stelde twee
visreservaten in. Die gaan ervoor
zorgen dat onze vissers straks
meer en grotere vissen gaan
vangen. En dat het natuurlijk
evenwicht onderwater in stand
blijft. En dat duikers grotere
vissen tegenkomen. Mooi zo!
Iets later in het jaar werd het
zogenoemde Voorbereidingsbe-
sluit vastgesteld. Daarmee is de
eerste stap op weg naar een
bestemmingsplan gezet. Het
buitengebied zit op slot zodat
geen verkeerde ontwikkelingen
kunnen plaatsvinden. Prima!
Weer wat later heeft de
eilandsraad unaniem de Ei-
landsverordening natuurbeheer
goedgekeurd. Nu kunnen ook
natuurgebieden op het land
bescherming krijgen. Bonaire
krijgt de kans om weer een
voorlopersrol te vervullen. Hopi
bon!
Jammer van Omar. Die heeft veel
schade toegebracht. Zo is de
natuur nou eenmaal. Daar
kunnen wij niets aan doen. Of
toch?
Ja, het was een goed jaar. Dat
geeft moed voor al het werk dat
volgend jaar nog verzet moet
worden. En zonder de hulp van
u allen en van de overheid krijgt
STINAPA dat ook niet voor
elkaar. Iedereen bedankt!
En een gelukkig 2009!
De redactie
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Den 2008 tabata tin un logro
hopi importante pa futuro pro-
tekshon di e bida di bou di awa

den nos parke supmarino.
Gobièrnu di Boneiru a pasa un
lei den e aña aki unda ta indiká

dos área di laman kaminda
piskánan lo ta protehá. Den e
dos áreanan aki no mag piska.

E lei aki lo sòru pa e piskánan
ku ta biba den e dos áreanan
aki bira grandi i rende. Despues

di tempu, piskadónan lo piska
mas piská ora nan ta piska
fòndu den besindario di e
áreanan protehá. Ora e
áreanan ku no mag piska yena
ku piská, e piskanan ta sali bai
buska otro lugá pa nan biba. E
sambuyadónan tambe lo haña
mas piská pa nan mira i saka
potrèt di dje bou di awa. E
áreanan aki ta keda entre Punt’i
Waya na Hato i boka di
Harbour Village Marina. E otro
ta entre Chachacha Beach i
boka di Plaza Marina. Den e
dos áreanan aki no por piska
fòndu for di den boto ni for di
kantu. Loke sí por piska ta as.
Por piska masbangu  mas
grandi ku 8 sèntimeter, Boka
Largu mas grandi ku 20
sèntimeter i Moulo mas grandi
ku 15 sèntimeter. Mester a bin
ku e lei aki pasobra ku
sientífikonan a spierta nos ku
nos populashon di piská riba ref,
ta hubenil kasi tur ta. E
piskánan ku nos gusta kome
manera Gròns i Yakupeper, tin
masha poko adulto. Mayoria ta
piská chikitu. Si no laga e
piskánan den laman pa nan
krese i reprodusí nos lo kore e
peliger ku sierto espésienan lo
kaba. Ta pa mas ku trinta aña
e sientífikonan aki tin ta konta
piská riba nos ref. Asina ta ku
gobièrnu a tuma nan informa-
shon na serio i a sigui nan
rekomendashon pa sera algun
área kaminda ku piská lo ta
protehá. Nos ta spera ku aki 5
pa 6 aña nos lo kuminsá mira
e resultadonan positivo di e
áreanan aki.  
Skirbí pa Elsmarie Beuken-
boom.

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.
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Eerste artikel over het
verwijderen van exotische
soorten en het beheer van het
Washington Slagbaai Nationaal
Park

Voor een goed begrip van
wat er gaande is in het Wash-
ington Slagbaai Nationaal Park
is het belangrijk om sommige
begrippen eerst te verklaren.
Daarom zullen we in gewone
taal en met duidelijke voor-
beelden proberen de betekenis
van verschillende termen uit te
leggen.

- Inheems: Een plant of dier
dat verschenen is, overleefd
heeft, zich aangepast heeft en
zich verder ontwikkeld heeft in
een bepaald gebied of eco-
systeem, totdat het in balans
is gekomen met andere plant-
of diersoorten. De soort kan
spontaan ontstaan zijn in het
gebied, of kan er op natuurlijke
wijze in terechtgekomen zijn (dit
is het geval met de meeste
inheemse soorten op Bonaire).
Wees echter voorzichtig, want
niet iedere plant- of diersoort die
je ziet is inheems, ook al ben
je er zelf mee opgegroeid even-
als je ouders en grootouders.
In de biologie is een paar
honderd jaar, of zelfs een paar

duizend jaar geen tijdsbestek
van betekenis. Het feit dat een
bepaalde soort al een paar
honderd jaar in het gebied
voortkomt betekent nog niet dat
het een inheemse soort is of dat
de soort in balans is met haar
omgeving. Geiten, varkens en
ezels zijn niet inheems. De
leguaan en de trupial kachó
wel.

- Endemisch: Een plant- of
diersoort wordt endemisch
genoemd als zij enkel in een
bepaald gebied voorkomt. Een
soort kan endemisch zijn voor
een eiland, een land, een
nationaal park, of zelfs in
sommige trieste gevallen, in
gevangenschap. Op Bonaire
hebben we enkele endemische
vogelsoorten en reptielen, zoals
de lora en de ‘lagadishi di palu’
(boomhagedis).

- Exotisch: Een plant- of
diersoort die ergens anders
thuishoort, maar op de een of
andere manier in een nieuwe
omgeving is terechtgekomen.
Met andere woorden; die niet
thuishoort in de omgeving waar
ze zich bevindt. Eenmaal geïn-
troduceerd heeft een exotische
soort vier opties; ze kan

verdwijnen, ze kan inheems
worden (in balans komen met
het omringende ecosysteem),
ze kan bedreigend (invasief)
worden (waarbij ze schade
veroorzaken aan echte inheem-
se soorten door op diens
voorraden te gaan interen of ze
direct aan te vallen), of het kan
een plaag worden (overlast
bezorgen aan inheemse popu-
laties tot het punt van bedreiging
met uitroeiing of verstoring van
de balans in het ecosysteem).

- Ingevoerd: Een plant- of
diersoort die door mensen naar
een gebied is vervoerd die het
op normale wijze niet zou
kunnen bereiken. De invoering
kan opzettelijk of niet-opzettelijk
zijn. Bijvoorbeeld de ratten die
aan boord van schepen vanuit
Europa mee gekomen zijn, zijn
niet-opzettelijk ingevoerd.
Ezels aan de andere kant zijn
een voorbeeld van opzettelijke
invoering. Mensen hebben di-
verse redenen om planten en
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Boneiru ta introdusí su karchi
di prepago nobo, esta su “mini”
karchi. E nòmber ta papia pa
su mes, e karchinan di selular
aki ta mas chikitu ku esunnan
ku nos konosé te awor pero tur
otro kos ta meskos. Banda di
ta un poko mas chikitu, e
karchinan aki no ta bini den
plèstik manera e otronan. “Nos
ta masha pendiente di nos
medio ambiente i p’esei e
kambio aki”, asina Petra Kruis
di e departamentu di merkadeo
i promoshon di Digicel Boneiru
a sigurá. Digicel Boneiru ta
ofresé su klientenan diferente
balor di karchi pero pa awó lo
kuminsá ku e “mini” ku
solamente e balor di Naf. 25,00.
E diseño tambe ta diferente na
esunnan eksistente. Esta e

bandera di Boneiru, pasobra
den e mini karchinan tin algun
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paisahe masha bunita di
Boneiru i su rikesanan natural.

Wat zijn?...Wat zijn?...Wat zijn?...Wat zijn?...Wat zijn?...
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dieren in te voeren in hun
leefgebied: als voedsel (geiten,
varkens, kippen, fruitbomen) als
lastdier (paarden en ezels),
huisdier (honden, katten, slan-
gen, vogels) bouwmateriaal
(bepaalde boomsoorten),

grondstof (aloe, rubberplant),
plaagbeheersing (katten om
ratten onder controle te hou-
den), siervogels (troepiaal).
Enzovoorts.
Geschreven door Fernando
Simal

Fotocredits Marian Walthie

Inheemse vogel de
Trupial Kachó

Endemische vogel de Lora
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Un biaha mas e isla di
Boneiru ta sobresalí ku honor

READERS’ CHOICE AWARD

2009

100
top

FIRST PLACE
Top Dive Destinations

Top Marine Life

Top Marine Environment

Top Macro Life

Top Underwater Photography

Top Value

Top Shore Diving

Top Snorkeling

Top Beginner Diving

TOP THREE
Top Visibility

CARIBBEAN & ATLANTIC

BONAIRE

dor di kontinuá ku su reinado
komo e destinashon pa

sambuyá mas famá di Caribe.
Pa di shete aña konsekutivo
Boneiru a wòrdu nominá komo
e Top Dive Destination Overall
(Caribbean / Atlantic) den e
revista Scuba Diving su
Reader’s Choice Awards 2008.
Esaki ta e rekonosimentu
máksimo den e enkuesta aki!

Boneiru a sali tambe #1 den
ocho otro kategoría di Carib-
bean / Atlantic: Top Marine Life,
Top Marine Environment, Top
Macro Life, Top Shore Diving
Destination, Top Destination for
Underwater Photography, Top
Destination for Beginners, Top
Value and Top Snorkeling.

 “Esaki sigur ta demostrá ku
Boneiru ta e Paraiso pa sam-
buyadónan. Pa a risibí nuebe
ranking #1 ta reforsa e pen-
samentu ku Boneiru su vigi-
lansha i aporte kontínuo pa
protehá e isla su refnan ta
produsí un produkto di buseo
superior, i na su turno un
eksperensia sorprendente den
buseo pa nos bishitantenan”

segun Sr. Burney el Hage,
diputado di turismo.

“E aporte kontínuo risibí di
buseadornan ta indiká impor-
tansha di esfuersonan pa
preservá, loke e.o. Bonaire Na-
tional Marine Park a bin ta hasi.
For di 1979 gobièrnu di Boneiru
a fiha ‘standard’ nan hopi haltu
pa loke ta trata uso di e parke
marino lokual ta keda duna su
fruta. TCB lo sigui ku esfuer-
sonan pa mantené Boneiru
komo destinashon number 1 pa
loke ta trata sambuyamentu,
pa medio di nos strategia

kontínuo pa posishoná Boneiru
komo tal tambe den nos
merkadonan importante” segun
Ronella Tjin Asjoe-Croes,
Direktor di Turismo.

Pa e Reader’s Choice
Awards, míles di abonadonan
di  e revista Scuba Diving i
usuarionan di Internet a nominá
nan eksperensia di buseo riba
un skal di 1 te ku 5. Resul-
tadonan di e 2008 Awards nan
aki lo wòrdu publiká den e
edishon di Scuba Diving di luna
Yanüari/ Febrüari 2009.

BoneirBoneirBoneirBoneirBoneiru ta dominá ku nu ta dominá ku nu ta dominá ku nu ta dominá ku nu ta dominá ku nueueueueuebe #1 Rbe #1 Rbe #1 Rbe #1 Rbe #1 Raaaaatingstingstingstingstings,,,,, inkluy inkluy inkluy inkluy inkluyendo #1 Diendo #1 Diendo #1 Diendo #1 Diendo #1 Divvvvveeeee
Destination in the Caribbean / AtlanticDestination in the Caribbean / AtlanticDestination in the Caribbean / AtlanticDestination in the Caribbean / AtlanticDestination in the Caribbean / Atlantic
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DIVING MAGAZINE’S READER’S CHOICE AWARDS 2008DIVING MAGAZINE’S READER’S CHOICE AWARDS 2008DIVING MAGAZINE’S READER’S CHOICE AWARDS 2008DIVING MAGAZINE’S READER’S CHOICE AWARDS 2008DIVING MAGAZINE’S READER’S CHOICE AWARDS 2008

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

BO TABATA SA KU STINAPA TA E
FUNDASHON, KU TA MANEHA E  PARKENAN
NASHONAL PA GOBIERNU?
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Den aña 2008 gobièrnu di
Boneiru a dal e promé stapnan
pa yega na un plan di desaroyo
di Boneiru ku lo ta ankrá den
lei. Durante e delaster añanan,

Aan het eind van het jaar
neemt Sunbelt Realty altijd
even de tijd om terug te kijken
op de ontwikkelingen op de
onroerend goed markt van het
afgelopen jaar. Maar we kijken
ook vooruit, naar de te ver-
wachten ontwikkelingen voor
het volgende jaar.

In 2008 hebben de ont-
wikkelingen die zich in 2007 al
aftekenden doorgezet en heeft

STINAPA tabata mira e desa-
royo ekonómiko ku Boneiru
tabata pasa den ku preo-
kupashon. Preokupashon
pasobra Boneiru no tin un plan

di desaroyo ku ta ankrá den lei
kaminda ta stipulá kiko por
traha na kua sitio i kua
kondishon tin pa konstruí na
unda. Na aña 1990 Konseho
Insular di Boneiru a aprobá e
rapòrt final yamá Structure
Plan of Bonaire N.A. Anke
aprobá, ningun gobièrnu no a
ankr’é den lei i ta de bes en
kuando amtenarnan den ser-
visio di gobièrnu di Boneiru a
referí na dje den nan kose-
honan. Na aña 1996 gobièrnu
di Boneiru a haña ku e plan di
1990 ei a bira bieu i nan a laga
e kompania Caribbean Devel-
opment Center (CDC) di Kòrsou
traha un otro plan di desaroyo i
zonifikashon. Gobièrnu a risibí
e rapòrt final na fin di aña 1996. 
Pero nunka e gobièrnu na
mando e tempu ei a trata e
rapòrt aki te pa nan mand’é
Konseho Insular pa aproba-
shon. Esei ta un kos di lamentá
pasó pa a yega na e kon-

klushonnan den e rapòrt aki e
kompania ku gobièrnu a kon-
tratá, esta CDC, a embolbí kasi
pueblo kompletu. Nan a papia
ku diferente gremionan i or-
ganisashonnan no guberna-
mental i tambe a embolbí
ekspertonan riba diferente
tereno. Asina es ku e rapòrt
tabata un refleho real di kon
pueblo tabata ke mira nan isla
desaroyá. Nos tur ku a duna
nos tempu na e kreashon di e
rapòrt aki semper a keda bou
di e impreshon ku el a pasa dor
di e proseso di aporbashon di
gobièrnu i ku awe t’é nan ta usa
komo maneho. Ta ora a bai
puntra nos a bin tende ku nò,
nunka gobièrnu a aprob’é. Un
di e kosnan ku mi ta kòrda kla
kla ku a diskutí den e gruponan
tabata tokante di un waf pa
karga. Tur presente tabata di
akuerdo ku mester a krea un
otro kaminda pa traha waf di
karga. Algun eksperto ku CDC

a kontratá a bisa ku ta na sùit
ta e úniko kaminda ku ta seif
pa un waf. E sitio ku nan a
indiká ku e waf por a bin ta
kaminda tabata i te ainda ta
pará, e ruina di Hotèl Es-
meralda. E proposishon tabata
pa tuma e tereno bèk di e
doñonan ku a faya pa traha e
hotèl i benta e ruina abou pa
asina traha e waf. Awe 14 aña
despues gobièrnu ta ku man na
kabes pasó mester bin un waf
di karga nobo i nan no sa na
unda lo tin ku trah’é. E tereno
na suit, esta esun di Hotèl
Esmeralda, a sigui traha otro
kos riba dje mientras e ruina
tei pará ketu. Awor ku tin un
boom  ekonómiko atrobe ta
ripará ku gobièrnu no tin un
hèrmènt pa e por manehá e
desaroyo ekonómiko pa asina
e kuadra ku e vishon di e isla
ku ta un desaroyo duradero
manteniendo su naturalesa i
kultura. Na 1999 Konseho In-
sular a aprobá e Eilands-
verordening ruimtelijke ontwik-
kelingsplanning Bonaire (EroB).
E ordenansa aki ta e punto di
salida pa gobièrnu por traha
plan di desaroyo i zonifikashon
pa henter e isla. Den 2008
gobièrnu a disidí, hasiendo uso
di e lei di EroB i siguiendo e
prosedura stipulá den e lei aki,
pa bin ku un voorbereidings-
besluit, un desishon di pre-
parashon.  E desishon aki ta
enserá ku tin ku para tur kon-
strukshon pafó di un zona ku
gobièrnu a stipulá. Tin un zona,
esta for di Barcadera te ku Punt
Vierkant na kosta i  bai paden
di e isla, inkluyendo e barionan
i tambe Rincon kaminda ku sí
konstrukshon por tuma lugá
bou di sierto kondishonnan.
Den e área pafó tin algun
eksepshon pa konstrukshon,
por ehèmpel e parke di molina
di bientu. E desishon di
preparashon aki ta bálido pa un
aña. Nos por premirá for di awor
ku na mart 2009 ora e desishon
aki vense, lo tin ku prolong’é
ku un aña mas pasobra e
proseso pa yega na e plan di
desaroyo pa Boneiru, ta den fin
di 2008 a kuminsa kuné. Lo
dura sigur mas ku un aña
promé ku e rapòrt final ta kla.
STINAPA ta aploudí e desi-
shonnan tumá dor di gobièrnu
relashoná ku e plan di desa-
royo i lo ta hopi embolbí den e
desaroyo aki pa asina duna su
kontribushon pa por logra un
plan ku ta kuadra ku e vishon
di Boneiru kua ta: un desaroyo
duradero manteniendo su
naturalesa i su kultura.
Skirbí pa Elsmarie Beuken-
boom.

de waarde van onroerend goed
een nog grotere groei door-
gemaakt. Het aantal trans-
acties is significant gestegen
en ons portfolio is enorm ge-
groeid.

De huidige wereldwijde
economische ontwikkelingen
maken het voor ons lastiger om
een voorspelling te doen over
wat ons te wachten staat in
2009. Toch zijn er een aantal

gegevens waarop wij een
positieve blik voor de toekomst
van de onroerend goed markt
op Bonaire baseren. De ver-
anderingen in staatkundige
structuur van ons eiland zorgen
ervoor dat er een bevolkings-
groei zal plaatsvinden. Dit is
een positieve ontwikkeling voor
de waarde van het onroerend
goed. Dit ondanks het feit dat
vanwege de wereldwijde ont-

wikkelingen en het veranderen
van de markt deze waarde zal
stagneren en wellicht zelfs iets
zal dalen.

Daarnaast zal deze stabili-
teit van de waarde van onroe-
rend goed het investerings-
klimaat op ons eiland aan-
trekkelijk houden voor zowel
privé personen als bedrijven die
hier willen investeren.

PLAN DI DESARPLAN DI DESARPLAN DI DESARPLAN DI DESARPLAN DI DESAROOOOOYYYYYOOOOO

ROERENDE ONROEREND GOED MARKT OP BONAIREROERENDE ONROEREND GOED MARKT OP BONAIREROERENDE ONROEREND GOED MARKT OP BONAIREROERENDE ONROEREND GOED MARKT OP BONAIREROERENDE ONROEREND GOED MARKT OP BONAIRE

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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Het hoofddoel van het Wash-
ington Slagbaai National Park
(WSNP), zoals vastgelegd in
het Beheersplan van het park,
is “het conserveren, en zo nodig
restaureren van onze natuurlijke
bronnen (inheemse flora en
fauna)”. Tientallen jaren zijn
voorbijgegaan voordat we echt
aandacht konden besteden aan
dit doel; schaarse financiële
middelen lieten slechts toe dat
er aandacht besteed kon
worden aan administratieve
taken zoals controle van
bezoekers, recreatie, wets-
handhaving en onderhoud.

Na bijna 40 jaar stemde de
Raad van Bestuur van STINAPA
in 2008 in met de oprichting van
de zogenaamde Nature Unit
(Natuur Eenheid) voor het
Washington Slagbaai National
Park (WSNP). De Nature Unit
heeft als hoofdtaak het
ontwerpen en uitvoeren van een
natuurbeheerprogramma voor
het park. Dit is de laatste stap
naar een volledig functioneel
nationaal park en ook een
mijlpaal in de historie van
natuurbeheer van Bonaire en de
Nederlandse Antillen.

De WSNP Nature Unit
bestaat uit 4 personen; de park
manager en 3 park rangers. De
leden van de Nature Unit zijn
zorgvuldig geselecteerd uit de
groep rangers die reeds werkten
bij het WSNP. Dit vertaalt zich
verder in een grote hoeveelheid
tijd en geld die is geïnvesteerd
in training en materiaal. De
training werd verzorgd door di-
verse personen en instanties.

De hoofdtaken van de Na-
ture Unit zijn het volgen
(monitoren) en controleren van
exotische soorten. Een weten-
schappelijk onderzoekspro-
gramma maakt ook deel uit van
het natuurbeheerprogramma.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door instituten zoals het
CARMABI (Caribbean Re-
search and Management of

E meta prinsipal di Parke
Nashonal Washington Slagbaai
(PNWS), manera e ta preskribí
den su Plan di Maneho ta di 
”Preservá i restorá, si ta nese-
sario, nos rekursonan natural
(flora i founa krioyo)”.  40 aña a
pasa promé ku nos por a dediká
atenshon na e meta aki;
rekursonan finansiero skars a
permití solamente tareanan
atministrativo manera kontròl di
bishitante, sòru pa áreanan di
rekreashon, trabounan polisial
i mantenimentu.

Despues di kasi 40 aña, na
2008 e direktiva di STINAPA a
aprobá kreashon di e asina
yamá ‘Nature Unit’ (Unidat di
Naturalesa) pa Parke Nashonal
Washington Slagbaai (PNWS),
ku e meta prinsipal di diseñá i
ehekutá un programa di ma-
neho di naturalesa pa e parke.
Esaki ta e último paso pa yega
na un parke nashonal ku ta
funshoná segun normanan
internashonal, i e lo ta un marka
importante den historia di
Maneho di Naturalesa pa
Boneiru i Antia.

E PNWS su Unidat di
Naturalesa ta konsistí di 4 per-
sona; e gerente di e parke i 3
Park Ranger. E miembronan di
e Unidat di Naturalesa a keda
skohé for di e grupo di Rangers
ku ta trahando den e parke
aktualmente. Esaki kiermen ku
ta bai invertí hopi tempu i plaka
den training i ekipo. E trai-
ningnan lo keda duná dor di
diferente persona i instituto. E
miembronan di e Unidat di
Naturalesa ta siña miéntras ku
nan ta ehersiendo nan trabou i
banda di e trainingnan ku nan
ta haña.

E tarea prinsipal di e Unidat
di Naturalesa ta pa vigilá i
kontrolá espésienan eksótiko.
Sinembargo un programa di
investigashon tambe ta forma

parti  di e programa di maneho
di naturalesa. E investiga-
shonnan lo keda ehekutá dor
di institutonan manera CAR-
MABI i sierto universidatnan di
afó.

E Unidat di Naturalesa a
tene konteo di paranan 4 biaha
durante e aña aki  i esaki a duna
e promé sèt di dato pa e parke
ku lo forma e base for di  kua lo
bai kompará otro dato den fu-
turo. For di e konteonan nos lo
por siña tokante distribushon di
sierto espésienan i tambe e
komposishon di e diferente
tiponan di para den e parke.

A sondea ocho saliña kuater
biaha e aña aki i a konta tur e
paranan di laman den e sali-
ñanan. A mónitor e temporada
di brui di e lora boneriano
tambe. E fondo pa por a paga
pa training i ekipo pa e Unidat
di Naturalesa a bini for di
STINAPA Boneiru mes, Dutch
Caribbean Nature Alliance
(DCNA) i University of Sheffield
na Inglatera via nan studian-
tenan ku ta hasiendo nan
pràktika pa nan estudio di PhD,
Sam Williams i Rowan Martin.

E Nature Unit ta purbando
di siña tokante e kompor-
tashon ekológiko di e raton
dj’anochi i tambe di nan uso di
e diferente kuebanan i otro
eskondite. Pa logra esaki, nan
a kuminsá vigilá e diferente
kuebanan. E meta ta pa krea
un inventario di e kuebanan di
Boneiru. Den koperashon ku
IVIC ( Instituto Venezolano pa
Investigashon Sientífiko) a
kuminsá un estudio ku dos
buelta di kolekshon di dato den
naturalesa.

 (FLASA) Fundación La
Salle de Ciencias Naturales di
Venezuela ta hasiendo estudio
básiko di e parameternan
(faktornan ku ta influenshá un
resultado) físiko i kímiko di e

saliñanan den e parti nort di nos
isla. E miembronan di e Unidat
di Naturalesa tambe ta ha-
ñando training pa nan mes por
kuminsá kolektá e datonan aki,
i pa hasi e análisis kímiko di e
muestranan di awa den futuro.

En relashon ku espesienan
eksótiko, trabou a keda hasí pa
kontrolá e poblashon di kabritu.
A saka masoménos 500 kabritu
for di den parke e aña aki.
Ponementu di trampa pa pushi
i porko tambe a kuminsá
relativamente eksitoso.

E unidat di Naturalesa ta
trahando den koperashon ku e
Wildlife Division di USDA
(United States Department of
Agriculture) riba un plan pa eli-
miná tur espésienan eksótiko
den e parke ku ta realmente
menasando e balanse delikado
den nos sistema ekológiko. E
espesienan eksótiko aki ta:
porko, pushi, kabritu, buriku i
djaka.

Definitivamente, 2008 tabata
un aña hopi importante den
historia di maneho di naturalesa
den e parke. Fuera di tabata un
aña dediká na training i siña-
mentu, tabata un aña hopi eksi-
toso tambe, esei konsiderando
ku ta promé biaha ku mayoria
di e empleadonan ta traha den
e área aki i ta pa promé biaha
ku nan ta haña training.

Nos ta solamente na e
komienso di e kaminda largu ku
tin. Nos mester di mas kono-
sementu, ekipo i empleado.
Sinembargo, nos ta hopi opti-
mista ku si nos direktiva tin e
vishon di konservashon korekto
, mas e sosten di e pueblo lokal
i di institutonan internashonal,
e Unidat di Naturalesa lo
kontinuá i logra e ophetivonan
den konservashon di nos
rekursonan natural pa futuro.
Skirbí pa Fernando Simal.

E KE KE KE KE KOMIENSO DI  MANEHO DI  NOMIENSO DI  MANEHO DI  NOMIENSO DI  MANEHO DI  NOMIENSO DI  MANEHO DI  NOMIENSO DI  MANEHO DI  NAAAAATURALESATURALESATURALESATURALESATURALESA HET BEGIN HET BEGIN HET BEGIN HET BEGIN HET BEGIN VVVVVAN NAN NAN NAN NAN NAAAAATUURBEHEERTUURBEHEERTUURBEHEERTUURBEHEERTUURBEHEER
Biodiversity Foundation) en
andere buitenlandse univer-
siteiten.

De Nature Unit ging het veld
in en deed daar praktijkervaring
op. Landvogels werden vier keer
geteld ti jdens dit jaar en
zodoende werd informatie
verzameld die als uitgangspunt
zal dienen voor toekomstige
studies. Van deze cijfers zullen
ook analyses gemaakt worden
aangaande geografische sprei-
ding van deze soorten en van
de samenstelling van de
vogelpopulatie in het park. Acht
saliñas werden eveneens
onderzocht en er werd een tell-
ing gehouden van alle water-
vogels in het gebied. Daarnaast
werd het nestseizoen van de
Bonairiaanse lora zorgvuldig in
kaart gebracht. Training en
materieel voor het personeel dat
de vogels onderzocht werd
gefinancierd vanuit de eigen
fondsen van STINAPA, Dutch
Caribbean Nature Alliance
(DCNA) en de Britse University
of Sheffield via twee van haar
PhD studenten, te weten Sam
Williams en Rowan Martin.

De Nature Unit tracht ook
meer te weten te komen over
het ecologische gedrag van de
Bonairiaanse vleermuizen, en
hun gebruik van grotten en
andere onderkomens.  Om dit
te bereiken werden de diverse
grotten onderzocht. Het doel is
om tot een inventarisatie te
komen van de grotten op
Bonaire. In samenwerking met
het IVIC (Venezuelaans In-
stituut voor Wetenschappelijk
Onderzoek)  zijn er al twee
rondes van onderzoek en data-
vergaring geweest.

De (FLASA) Fundación La
Salle de Ciencias Naturales
verricht ook basisonderzoek
naar de biologische en che-
mische kenmerken van de
saliñas in het noordelijk deel
van het eiland. De leden van de
Nature Unit worden ook

getraind om in de toekomst
deze gegevens te kunnen
verzamelen en de chemische
analyses te verrichten van
genomen watermonsters.

Aangaande exotische soor-
ten is er ook het nodige werk
verricht om de geitenpopulatie
onder controle te krijgen.
Ongeveer 500 geiten zijn er dit
jaar al uit het park verwijderd.
Ook het vangen van wilde katten
en varkens is met relatief
succes begonnen in het afge-
lopen jaar. Deze soorten horen
niet in het park thuis en ver-
storen het natuurlijk evenwicht.

De Nature Unit werkt in
samenwerking met de Wildlife
Division van het USDA (United
States Department of Agricul-
ture) aan een plan om alle
exotische soorten die in het
park worden aangetroffen en die
daadwerkelijk een bedreiging
vormen voor het zo kwetsbare
ecologisch evenwicht te ver-
wijderen. Deze exotische soor-
ten zijn; katten, varkens, geiten,
ezels en ratten.

Het mag duidelijk zijn: 2008
is een belangrijk jaar voor de
historie van het natuurbeheer
van het park. Het was een jaar
dat gewijd was aan training en
studie en zeer succesvol als je
bedenkt dat het meeste perso-
neel geen enkele opleiding had
op dat gebied.

En dit is nog maar het topje
van de ijsberg,  we hebben nog
steeds veel nodig op het gebied
van kennis, materiaal en perso-
neel. Maar wij zijn zeer
optimistisch en ervan overtuigd
dat met de juiste visie over
natuurbescherming van onze
Raad van Bestuur, plus de
steun van de lokale bevolking
en internationale instituten, de
Nature Unit zijn doelstellingen
zal bereiken.
Geschreven door Fernando
Simal, manager Washington
Slagbaai National Park.

Fotocredits Hanny Kalk

Fotocredits Hanny Kalk
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De kleur groen kan veel
betekenissen hebben. Afhan-
kelijk van de cultuur kan het
staan voor ‘jaloezie’ (zowel in
het nederlands als in het
engels). In de amerikaanse
cultuur wordt het ook wel in
verband gebracht met geld
(dollarbiljetten of ‘Greenbacks’
zijn immers groen). Tegen-
woordig praat men ook veel over
‘groen zijn’ als men bedoelt dat
men bewust bezig is en ook
daadwerkelijk wat doet voor het
milieu en de natuur. In dit geval
gaat het om het groen dat we
zien in het plantenleven rondom
ons – de planten, het gras, de
struiken en zelfs de cactus.

Hoe belangrijk zijn deze
groene planten voor ons? Veel
wetenschappers geloven dat wij
in een tijdperk van opwarming
van de aarde zijn gekomen door
de enorme hoeveelheden
kooldioxide die wij, de mens,
in de atmosfeer hebben ge-
bracht door onze industrieën,
het verbranden van olie, kolen
en gas en nog vele andere ma-
nieren. De natuur kent al lang
een manier om een groot deel
van deze kooldioxide (CO2) te
verwijderen door haar om te

zetten naar O2, ofwel zuurstof,
die de mens nodig heeft om te
overleven. Dit gebeurt door
groene planten. De makke-
lijkste manier om dit te uit te
leggen is door te zeggen dat
een plant kooldioxide “inademt
“en zuurstof “uitademt”. Men-
sen (en dieren) doen het tegen-
overgestelde; wij ademen zuur-
stof in en ademen kooldioxide
uit. Het klinkt simpel, maar de
natuur had het ook allemaal
heel simpel bedoeld.

Maar doordat de mens meer
kooldioxide is gaan produceren
dan de natuur aankan raakt
alles uit balans. Er zijn veel
dingen die we kunnen doen om
de balans te herstellen en een
van de simpelste zou weleens
de meest belangrijke kunnen
zijn. Naarmate er meer con-
structie plaats vind over de hele
wereld, worden er ook steeds
meer groene planten en bomen
neergemaaid. Ooit was heel
Manhattan (New York) land-
bouwgrond. Nu is het zo goed
als compleet van beton en
staal. Enorme gebieden met
planten en bomen worden
simpelweg verwijderd. Spijtig
genoeg zien we op Bonaire ook

veel verandering. Steeds vaker
zien we bouwgrond die volledig
ontdaan is  van alle begroeiing.
Dat is enorm jammer, want als
een boom eenmaal verwijderd
is, groeit ze niet meer terug. En

vooral die hele mooie oude
bomen kunnen onze huizen die
extra waarde geven.

De natuur heeft altijd alles
in balans weten te houden tot
de komst van de moderne

Pa 7’or di mainta dia 5 di
novèmber, Progressive Environ-
mental Solutions, Sea Turtle
Conservation Bonaire i STI-
NAPA Boneiru, a inisiá ku
ponementu di liña na e ka-
manan di yerba di laman na
Sorobon, for di Jibe City ta na
e área di kompetí di windsurf.
Intenshon di e liñanan aki ta pa
sirbi komo un rekordatorio vi-
sual di e statùs di protekshon
pa tur yerba di laman na
Boneiru i ta komo un barera
físiko pa prevení ku hende ta

drenta e áreanan di a kamanan
di yerba di laman. E kamanan
di yerba di laman den Lac ta
aportá na bida di diferente
kreashon di laman. Turtuganan
blanku i karkó, ámbos espe-
sienan menasá, ta dependé di
e kamanan di yerba den Lac
komo nan kuminda. Piská ku
hopi di nos gusta kome, entre
otro snèper i barakuda, ta
dependé di e yerba di laman
komo nan kuminda. E kama-
nan di yerba aki ta fungi komo
kas pa yunan di e piskánan aki

i tambe komo un parti komer-
sial importante pa piskánan di
ref na Boneiru. Pèrdida di e
sitionan di bida aki por tin
diferente impakto pa e kantidat
i grandura di e piskánan ku mas
despues ta bai biba riba ref.
Esaki no solamente por tin su
impakto negativo pa e industria
di buseo, pero tambe pa e parti
biodivérsiko di Lac ku na su
turno ta produsí un kadena di
kuminda di kua hopi hende di
Boneiru ta dependé. Esaki ta e
promé paso di un proyekto

múltiple ku no solamente ta in-
kluí separashon di e kamanan
di yerba di laman, pero tambe
komo marka di zonanan ka-
minda aktividatnan no ko-
mersial i otro aktividatnan
rekreashonal por tuma lugá. Pa
sigurá ku e balanse ta keda
mantené entre aktividatnan
rekreashonal den e bahia i e
impakto ku e aktividatnan aki
ta trese kuné pa e sistema frágil
den e bahia, mester tuma paso
awor pa prevení daño den futuro
na sierto áreanan frágil den Lac.
E proyekto aki ta keda ehekutá
a base di un esfuerso konhunto

di Bonaire National Marine
Park, Progressive Environmen-
tal Solutions, Sea Turtle Con-
servation Bonaire, Jibe City i The
Bonaire Windsurf Place, ku
fondonan poné disponibel pa
Progressive Environmental So-
lutions, The Bonaire Windsurf
Place i Jibe City. Tur e orga-
nisashonnan tin interes a largo
plaso den e sostenementu di
Lac i su ekosistema úniko. E
kolaborashon di e organi-
sashonnan aki ta yuda pa
sigurá e implementashon di e
proyekto aki pa Lac.

Pa evitá ku ta drenta área di kama yerba di laman

LIÑA PLIÑA PLIÑA PLIÑA PLIÑA PA LANDA LANDA LANDA LANDA LANDA KA KA KA KA KOMO REKOMO REKOMO REKOMO REKOMO REKORDORDORDORDORDAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO VISUVISUVISUVISUVISUALALALALAL
PPPPPA ÁREANA ÁREANA ÁREANA ÁREANA ÁREANAN RESERAN RESERAN RESERAN RESERAN RESERVÁVÁVÁVÁVÁ

DE KLEUR GRDE KLEUR GRDE KLEUR GRDE KLEUR GRDE KLEUR GROENOENOENOENOEN
mens. Bonaire kan helpen de
balans te herstellen en bewaren
indien er duidelijke grenzen
worden gesteld en de natuur
weer een prioriteit wordt.
Geschreven door Bruce Bowker.

Fotocredits Hanny Kalk



Página 9MAKUBEKÈNDesèmber 2008

In 2008 is een zeer belang-
rijke maatregel genomen ter
bescherming van het leven onder
de zeespiegel in de wateren van
het onderwaterpark rondom
Bonaire. De overheid van Bonaire
nam namelijk een wet aan waarin
twee gebieden werden aangewe-
zen als gebieden waarin alle
rifvissen beschermd zijn. Er mag
hier dus niet meer gevist worden.
Deze wet heeft tot doel dat de
vis in deze gebieden veilig kan
leven, en kan uitgroeien tot een
volwassen vis die zich kan ver-
menigvuldigen. In de toekomst

zullen de lokale rifvissers
daardoor méér en grotere vissen
vangen langs de grenzen van
deze gebieden. Als die gebieden
namelijk overbevolkt raken, zal
de ‘overtollige’ vis uitwaaieren
naar de omliggende streken.
Ook de duikers zal een nog
overdadiger zeeleven te wachten
staan om te bekijken of te
fotograferen.

De visreservaten liggen tus-
sen Punt’i Waya in Hato en de
ingang van de haven van Harbour
Village Marina, en tussen Cha-
chacha Beach en de ingang van

de haven van Plaza Marina. In
deze gebieden mag niet vanuit
bootjes gevist worden, noch
vanaf de kant. Er mag wél op
bepaalde aasvis gevist worden;
de Masbangu, maar met een
minimumlengte van 8 cm. Het-
zelfde geldt voor de Boka Largu,
maar dan met een minimum-
lengte van 20 cm. Tenslotte geldt
voor de Moulo dat die met een
minimumlengte van 15 cm. ook
als aasvis mag worden gevangen.

Het was dringend nodig dat
deze wet er kwam want onder-
zoekers hadden gewaarschuwd

dat de visstand op onze riffen
merendeels uit jonge vissen
bestond, die zich nog niet kun-
nen voortplanten. Wetenschap-
pers tellen en inventariseren al
meer dan 30 jaar de vissen op
onze riffen. Van de -voor hun
vlees zeer geliefde- vissoorten
zoals de Gròns en Jakupeper
waren nog maar nauwelijks
volwassen geslachtsrijpe exem-
plaren te vinden. Het merendeel
bestond uit kleine visjes. Als de
vis niet lang genoeg in zee kan

blijven om te groeien en zich te
vermenigvuldigen, lopen we het
risico dat bepaalde soorten
zullen uitsterven. Gelukkig heeft
de overheid deze informatie
serieus genomen en het advies
overgenomen om enkele gebie-
den te sluiten voor visvangst. We
hopen dat over 5 tot 6 jaar de
eerste positieve resultaten in
deze gebieden zichtbaar zullen
zijn.
Geschreven door Elsmarie
Beukenboom

BESCHERMDE VISGEBIEDENBESCHERMDE VISGEBIEDENBESCHERMDE VISGEBIEDENBESCHERMDE VISGEBIEDENBESCHERMDE VISGEBIEDEN

Fotocredits Hanny Kalk

Bon PBon PBon PBon PBon Pasku i un Fasku i un Fasku i un Fasku i un Fasku i un Felis elis elis elis elis Aña Nobo pa turAña Nobo pa turAña Nobo pa turAña Nobo pa turAña Nobo pa tur

Aña 2008 tabata Aña
Internashonal di Ref. STINAPA
a usa e selebrashon aki komo
un oportunidat pa konsientisá
turistanan ku ta bishitá nos isla i
tambe muchanan di skol riba e
importansha di konservashon di
nos ref. Nos a hasi esaki ku part-
nernan manera TCB i Selibon. E
turistanan, nos a usa e oportu-
nidat aki pa splika nan ku nan ta
usa un kantidat grandi di bateria
den nan aktividatnan siendo
gosando di nan fakansi aki na
Boneiru i a pidi nan pa nan no
benta e baterianan aki den barí
di sushi. Via anunsio na radio en-
tre otro nos a splika ku si nan
benta e baterianan aki den barí
di sushi ta na nos landfill e lo
keda bentá huntu ku tur otro
sushi. Bateria ta masha tóksiko
i e produkto tóksiko aki ta drenta
den nos suela, den nos sistema
di awa bou di tera i tambe por
yega te den laman kaminda ku
e lo hasi daño na nos ref.
STINAPA a laga pone na
diferente lugá kaminda ku turista
ta frekuentá, bakinan den kua
nan por benta nan baterianan
usá. Regularmente nos lo pasa
rekohé e baterianan aki i hiba nan

AÑA INTERNASHONAL DI REFAÑA INTERNASHONAL DI REFAÑA INTERNASHONAL DI REFAÑA INTERNASHONAL DI REFAÑA INTERNASHONAL DI REF
pa Selibon. Nan lo manda nan
na paisnan manera Ulanda unda
nan tin manera pa atendé ku
produktonan tóksiko manera
bateria. Nos a skohe turista
pasobra ku den un siman di nan
fakansi aki na Boneiru, nan por
usa mas bateria ku un siudadano
di Boneiru lo usa den henter un
aña. Nos lo sigui ku e kampaña
aki den 2009. Tambe nos tin un
kampaña andando pa motivá e
turista pa e bebe awa di kranchi.
Awendia ta na moda pa hende
kumpra awa na bòter. Spesial-
mente turista ta hasi esei
pasobra na hopi lugá na mundu
awa di kranchi ta malu pa hende
i te asta por hasi hende malu.
Na Boneiru esei no ta asina.
Pesei STINAPA a laga parti algun
bòter pa e turistanan i ta
enkurashá nan pa nan yena e
bòter ku awa en bes di kumpra
awa na bòter. Nos awa di kranchi
ta bon pa bebe, e ta smak bon i
e ta refreskante.  

A usa e oportunidat aki di Aña
Internashonal di Ref pa informá
muchanan di skol di e importan-
sha di preservashon di nos ref.
Nos semper ta usa e oportunidat-
nan aki pa splika e muchanan

ku turistanan ta bishitá nos isla
pasobra nos tin refnan bunita. Ta
e refnan ta sòru pa entrada pa e
isla aki. Nos tin ku kuida nan pa
nan keda den bon estado pa
turistanan sugui bin Boneiru i pa
nos por haña piská pa kome. Na
e muraya di misa protestant por
mira diferente bòrchi ku pintura
ku muchanan di skol a pinta. Tur
skol di Boneiru a pinta un bòrchi.
Skirbí pa Elsmarie Beukenboom.
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December…., het jaar is
weer voorbij. Zoals gewoonlijk
een moment van reflectie op het
voorbije jaar en een moment van
vooruitzien naar het nieuwe jaar.

Terugkijkend op het voorbije
jaar kunnen we concluderen dat
er weer veel gebeurd is. Het 25-
jarig bestaan van het dierenasiel
is gevierd, de voorbereiding van
een grote sterilisatiecampagne
is gestart, op vele evenementen
op Bonaire heeft het asiel
gestaan met haar stand, er is
een grote boekenmarkt geor-
ganiseerd, de cruisemarkten
zijn zoveel mogelijk bezocht en
niet te vergeten de maande-
lijkse vlooienmarkt waar het
asiel ook een stand heeft.

Het asiel heeft deelgenomen
aan de werkgroep inzake de
hondenoverlast en is gecon-
fronteerd met  plaatsing van in
beslag genomen honden.

Schoolklassen hebben weer
hun jaarlijkse excursies op het
asiel gehad, scholieren van het
voortgezet onderwijs hebben
grote interesse stage gelopen
op het asiel, etc. etc.

Een grote groep mensen,
meestal onbetaald, is het hele
jaar weer bezig geweest met
allerlei aktiviteiten ten bate van

Den luna di novèmber Seli-
bon NV a introdusí un balansa
(weegbrug) na kuskus (landfill).
Manera ya a keda publiká den
medionan di komunikashon,
Selibon na inisio di e aña aki a
kumpra un balansa ku
entretantu a keda instalá na
kuskus, Kaminda Lagun.

Motibu prinsipal ku a kum-
pra esaki ta pasobra despues
di un sondeo ku a keda realisá
dor di e kompania di limpiesa,
a konstatá ku kasi 70% di
kompanianan lokal no ta hasi
uso di e servisionan di Selibon
NV.

het asiel en ten bate van het
doel huisdieren die (tijdelijk)
geen onderkomen of “thuis”
hebben, een thuis te geven.
Een andere grote groep men-
sen heeft het asiel wederom
onvoorwaardelijk gesteund door
donaties, medewerking, hulp, of
anderszins.

Voor nu rond de Kerstdagen
is het passend daar weer eens
stil bij te staan.

Voor het komende jaar
zullen de diverse aktiviteiten
ook weer worden voortgezet,
maar het hoogtepunt van het
komend jaar wordt hopelijk de
grote sterilisatiecampagne
welke het hele jaar zal duren.
Belangrijk speerpunt van de
aktiviteiten van het asiel is het
terugdringen van het aantal
honden op Bonaire en hiertoe
is het van groot belang dat
iedereen inziet hoe belangrijk
het is dat de honden op Bonaire
worden gesteril iseerd en
gecastreerd. Momenteel is de
voorbereiding van de sterilisa-
tiecampagne in volle gang en
zal begin 2009 gelanceerd wor-
den. We zien vol enthousiasme
uit naar dat moment en hopen
van harte dat de sterilisatie van
honden het gespreksonderwerp

wordt van velen. U hoort er meer
van.

Iedereen die denkt dat hij of
zij op een of andere manier aan
deze campagne zou kunnen
bijdragen, zowel met fysieke als
financiële hulp, is van harte
welkom en kan contact
opnemen met het dierenasiel,
tel. 717- 4989.

Rest ons nog twee zaken:
Houdt uw huisdier goed in

de gaten in de periode dat er
vuurwerk wordt afgeschoten !!!!!
Neem eventueel contact op met
uw dierenarts als u niet weet
wat u moet doen.

De Stichting Dierenasiel
Bonaire wenst alle vrijwilligers,
sponsors, donateurs, vrienden
van het asiel en alle bewoners
van Bonaire Zalige Kerstdagen
en een zeer gelukkig 2009…..

Esaki ta nifiká ku e kom-
panianan aki ta hiba sushi
Kuskus riba nan mes i Selibon
NV ta prosesá esaki grátis. Ku
introdukshon di balansa na
kuskus e kompania i otro
instanshanan aki lo mester
paga awor pa Selibon NV
prosesá e sushi, lokual ku ta
generá mas entrada pa e kom-
pania, kreando asina espasio
pa kumpra ekiponan nobo i
duna mas i mihó servisio.

Un otro motibu pa kua ta
introdusí e brùg di pesa aki ta
pa registrá mas mihó e kantidat
i tipo di sushi ku ta keda hibá

kuskus, algu ku ta masha
komun i asta un eksigensia na
‘landfill’nan rònt mundu.

E suma ku ta kobra na
Kuskus ta naf. 8,00 pa kada
500 kg òf ménos ku esaki. E
kliente por paga na kuskus
mes òf Selibon por manda
faktura na fin di kada luna pa
klientenan ku a palabrá esaki
ku e kompania.

Naturalmente pa klientenan
doméstiko (pues pa kasnan)
Selibon a krea e posibilidat ku
por bai hiba sushi kuskus grá-
tis. Esaki ta konta solamente
pa sushi prosedente di kas i no
pa negoshi i otro instanshanan.

Dos biaha pa luna e kliente-
nan di kas por hiba sushi kus-
kus  pòrnada, esaki ta riba e di
dos i di kuater djasabra di luna.

Selibon NV pa medio di su
Polisnan Ambiental kier a bolbe
rekordá pueblo di Boneiru en
general ku tiramentu di sushi
den mondi ta kontra lei. Den
“Eilandsverordening Afvalstoffen
Bonaire” (e lei ku ta trata tur
loke tin di haber ku e manera
ku ta atendé ku sushi) ta poné
ku esunnan ku falta ku e lei aki
por haña un but di máksimo naf.
5000,00.

Tambe gerensha di Selibon

kier a bolbe enfatisá riba e echo
ku sushi di kas por ser tirá grátis
na kuskus (landfill) riba e di dos
i di kuater djasabra tur luna. Pa
otro dianan di luna lo kobra e
suma di naf. 8,00 pa kada
500kg òf ménos pa kada
vehíkulo ku bai tira sushi.

Ta un kustumber ku durante
temporada di fin di aña hopi di
nos ta hasi un limpiesa general
na kas i den kurá. E servisio di
sushi gròf di Selibon NV ta un
servisio grátis basta ku ta kum-
pli ku e reglanan pa e servisio
aki. E reglanan mas importante
di e servisio aki ta ku mester
yama por lo ménos un dia

promé ku ta dia di rekohé sushi
di kas. E sushi mester ta
paketá di tal forma ku Selibon
por hisa esaki fásil bai ku n’e i
e sushi gròf mester ta
máksimo un küp.

Selibon NV ta sigui hasi su
máksimo esfuerso pa mantené
nos isla limpi, pero ta respon-
sabilidat di kada un di nos pa
yuda den esaki. Un  súplika ta
bai na pueblo di Boneiru
kompleto pa duna Selibon NV
un man pa asina garantisá ku
Boneiru ta keda e paraiso limpi
i bunita manera semper nos a
kustumbrá ku n’e.

HET JHET JHET JHET JHET JAAR IS AAR IS AAR IS AAR IS AAR IS WEER WEER WEER WEER WEER TEN EINDETEN EINDETEN EINDETEN EINDETEN EINDE

TA NOS TA NOS TA NOS TA NOS TA NOS TUR SU RESPONSABILIDTUR SU RESPONSABILIDTUR SU RESPONSABILIDTUR SU RESPONSABILIDTUR SU RESPONSABILIDAAAAATTTTT
PPPPPA A A A A TENE BONEIRTENE BONEIRTENE BONEIRTENE BONEIRTENE BONEIRU LIMPIU LIMPIU LIMPIU LIMPIU LIMPI

“Direktiva di Fundashon Tene Boneiru Limpi ta
deseá henter pueblo di Boneiru un Felis Pasku
i un Próspero aña 2009.
Ku nos ser supremo brinda su bendishon i yuda
inspirá nos pa tene e dushi isla aki limpi i bunita
pa nos tur por ta orguyoso di dje.”

 
“Het bestuur van de Fundashon Tene Boneiru
Limpi wenst de gehele bevolking van Bonaire
een Gelukkig Kerstfeest en een Voorspoedig
Nieuwjaar toe.
Dat de Almachtige zijn zegen over ons zal
uitspreken en ons zal bijstaan ons prachtige
eiland schoon en mooi te houden zodat wij er
allen trots op kunnen zijn.”
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Ora bo papia na Boneiru di

‘protekshon di naturalesa’, bo
ta papia di ‘STINAPA’. Asina ta
parse den promé instante anto.
Pero ora bo sigui pensa riba dje
bo ta realisá ku naturalesa ta
di nos tur. I tambe ku nos tur ta
responsabel p’e. Anto ta ken ta
aktua na nòmber di nos tur? Si!
T’asina mes; ta gobièrnu.

Den e aña ku ta kabando
aki, a logra di konkretisá hopi
kos, pa un parti konsiderabel
ku ayudo di gobièrnu. Ainda
mester kaba di solushoná hopi
kos. Djis pensa riba sakamentu
di piedra na kosta pariba di
Boneiru, e awa sushi ku ta afek-
tando nos koralnan, e planifi-
kashon di drenahe di áwaseru
ku ta kousa eroshon, traha-
mentu di un plan di maneho,
kresementu di e seru di sushi,

konstrukshon alrededor di nos
kostanan i den futuro áreanan
di naturalesa.....

 
Pero laga nos lubidá riba

eseinan un ratu den e fin di aña
aki i laga nos bira wak patras
riba lokual ku si  a bai bon. E
ora ei nos ta mira ku e aña a
habri hopi bon mesora. Kolegio
Ehekutivo a pone dos reservado
di piská den efektividat kasi
mesora. Eseinan lo perkurá ku
nos piskadónan lo bai saka
mas piská, i di un tamaño mas
grandi for di nos laman. I tambe
ku e ekilibrio natural lo ser
mantené bou di awa. I tambe
ku e bishitantenan lo mira piská
mas grandi atrobe. Kiko mas
bo ke?

Un tiki mas lat den e aña e
asina yamá ‘Voorbereidings-
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besluit’ (Dekreto di Prepa-
rashon) a ser establesé. Ku
esei a pone e promé paso den
direkshon di un plan di maneho.
A ‘lock’ tur e áreanan mas
alehá di moda ku niun desaroyo
robes por tuma lugá. Tremendo!

Atrobe poko mas despues
Konseho Insular unánimamen-
te a ratifiká e ‘Eilandsverorde-
ning Natuurbeheer’ (Maneho di
Naturalesa). Awor áreanan di
naturalesa riba tera tambe por
haña protekshon. Boneiru
atrobe lo haña oportunidat di
bira un isla lider den protekshon
di naturalesa. Hopi bon!

Tabata piká si ku Omar a
pasa . Esei a kousa hopi daño.
Pero ta asina naturalesa ta.
Einan nos no por hasi nada. Òf
tòg?

Si, e tabata un bon aña.

Esei ta dunabo kurashi pa
kuminsá ku tur e trabou ku tin
di hasi ainda. I sin e yudansa
di bosnan tur i di gobièrnu, ni

STINAPA no por logra esei.
Tur hende masha danki! I un

felis aña 2009 pa boso tur!
Redakshon.

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

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

MEDIO AMBIENTE?

Washington SlagbaaiWashington SlagbaaiWashington SlagbaaiWashington SlagbaaiWashington Slagbaai
NaNaNaNaNational Ptional Ptional Ptional Ptional Parararararkkkkk

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

Iedere dag geopend behalve op
25 december en 1 januari.
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Een toerist kiest voor
Bonaire als vakantiebestem-
ming vanwege de natuur. Het
lekkere weer, de heldere blauwe
zee, de schitterende onderwa-
terwereld, het woeste land-
schap, de metershoge cac-
tussen, de kleurrijke vogels, de
raadselachtige leguanen, de
ritselende hagedissen dragen
allemaal bij aan het unieke
karakter van ons eiland. Ook
andere omstandigheden wegen
mee, zoals de rust, de ruimte,
de kleinschaligheid, de vrien-
delijke bevolking en de oor-
spronkelijke cultuur. Al die
verschillende eigenschappen
maken Bonaire tot een vakan-
tiebestemming die anders is
dan al die andere Caribische
eilanden.

Daarom moeten we bewaren

wat we hebben en kijken hoe
we die speciale eigenschappen
kunnen versterken en vergro-
ten. Hoe pakken we dat aan
voor de natuur? Waarschijnlijk
denkt u onmiddelli jk aan
STINAPA. Want STINAPA
beheert het onderwaterpark en
het natuurpark Washington
Slagbaai voor ons. Maar de
natuur op Bonaire omvat
gelukkig meer dan alleen twee
natuurparken. Buiten de parken
zijn andere (natuur)gebieden,
planten en dieren die de moeite
waard zijn. De natuur trekt zich
ook weinig aan van de grens van
een natuurpark. Onze zeldza-
me lora voelt zich even prettig
in een natuurpark als daar-
buiten.

Het natuurbeleid wordt niet
door STINAPA gemaakt, maar

NNNNNAAAAATUURBELEIDTUURBELEIDTUURBELEIDTUURBELEIDTUURBELEID
door de overheid. De plannen
die de overheid heeft, staan in
het Natuurbeleidsplan. Daarin
is het overheidsbeleid be-
schreven voor de bescherming
van gebieden en voor de be-
scherming van dier- en plan-
tensoorten. Omdat het een
belangrijk plan is, is het niet
alleen goedgekeurd door het
bestuurscollege maar ook door
de eilandsraad. Het natuur-
beleid wordt voorbereid door de
Afdeling Milieu- en Natuurbeleid
van de Dienst Ruimtelijke
Ontwikkeling en Beheer
(DROB).

De Afdeling Milieu- en
Natuurbeleid is niet zo bekend
als STINAPA. De afdeling
bestaat  maar uit drie mede-
werkers. Behalve aan het voor-
bereiden van het natuurbeleid

werken ze ook aan het uitvoe-
ren van het goedgekeurde
beleid. Daar zijn vaak wettelijke
regels voor nodig. De afdeling
zorgt ervoor dat de regels
worden opgesteld en naar het
bestuurscollege gaan voor
goedkeuring. Dus dat je in het
onderwaterpark niet mag
ankeren of dat je geen karkò
mag vangen, is bepaald door de
overheid en niet door STINAPA.
STINAPA is geen overheids-
organisatie, maar is door de
overheid aangesteld om voor de
natuurparken van Bonaire te
zorgen. Dat is vastgelegd in een

beheersovereenkomst. Het
natuurbeleid van de overheid en
de wettelijke regels zijn daarbij
uitgangspunt. Natuurlijk wordt
wel goed samengewerkt tussen
de beide organisaties. Want
als de overheid niet weet wat
er in de natuur gebeurd, kan ze
ook geen goed natuurbeleid
maken.
Zie voor meer informatie:
www.mina.vomil.an/welcome/
islands/bonaire_legislation.php
of bel met de Afdeling Milieu-
en Natuurbeleid van DROB:
 717 - 8130.

Fotocredits Marian Walthie

Fotocredits Marian Walthie

Fotocredits Marian Walthie


