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Natuur in onze cultuur
De campagne Nos ta biba di
naturalesa is gestart in januari
2006. Het is een meerjarige
voorlichtingscampagne voor en
door Bonairianen. De campag-
ne wordt gevoerd door STINA-
PA met een aantal partners,
zoals de overheid, WWF NL,
Carib Inn, Digicel, MCB, BWM,
Girobank, Green label, Seli-
bon, Telbo, RBTT, TCB, RSA
en Administratiekantoor
Brandaris.
De meesten van ons kennen
de campagne door radio-
spotjes en krantenartikelen van
STINAPA. Maar ook andere
organisaties zoals Selibon en
de Fundashon Salba Nos Lora
gebruiken het motto en logo
voor hun acties. Dat is precies
waar de campagnekreet Nos ta
biba di naturalesa voor is be-
doeld. De campagne is een
platform voor alle communica-
tie over natuur en milieu op
Bonaire.
Tijdens het kindercarnaval
lanceerde Tourist Corporation
Bonaire de campagne ‘Ami ta
konsiente’ (ik ben bewust).
Ook zij gebruiken Nos ta biba
di naturalesa als platform. Al
die verschillende organisaties
hebben een gemeenschap-
pelijk doel voor ogen: een
duurzaam Bonaire. De vele or-
ganisaties en de vele onder-
werpen laten zien dat de zorg
voor natuur en milieu iets is
waarbij we allemaal zijn be-
trokken. We hebben er allemaal
dagelijks mee te maken. Thuis,
op school en op werk. Zeker
op een eiland als Bonaire waar
natuurbescherming, milieu-
zorg, economie, cultuur en
samenleving zo met elkaar
vervlochten zijn.
Natuur en milieu zijn niet weg
te denken uit onze samen-
leving. Dat blijkt elk jaar weer
tijdens ons carnavalsfeest.
Altijd is het thema natuur terug
te vinden in de optocht. En het
gaat niet alleen om onze natuur
onder water, waarmee we
Bonaire op de wereldkaart
hebben gezet. Behalve koralen,
sponsen, zeeschildpadden,
papegaaivissen, octopussen,
karko’s en dolfijnen zien we
ook lora’s, leguanen, flamin-
go’s, chuchubi’s, parkietjes,
cactussen en noem maar op.
Is er een beter bewijs denkbaar
dat wij, Bonairianen, de natuur
in ons hart hebben gesloten?
De redactieFotocredits: Marian Walthie
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Den kuadro di e próksimo
proyekto di ofisina di turismo
di Boneiru (konhuntamente ku
diferente partner) titulá “Un
Boneiru duradero”, TCB a
organisá un evento riba un di e
dianan di mas importante di nos
karnaval boneriano, “Gran
Marcha di Karnaval di Mucha”,
djadumingu 27 di febrüari 2011,
riba e sitio di parker di TCB.

Ami ta konsiente ta un
kampaña informativo ku ta parti
di e proyekto “Un Boneiru
duradero” di TCB. Pa e kam-
paña aki, TCB a konstruí un
logo, slogan i tambe un “jingle”.

E kampaña lo kubri diferente
aspekto ku bo ta wak bèk den
e logo: resiklá, awa/eko-siste-
ma, energia alternativa, mante-
né bo medio ambiente limpi i
nos, e humano, komo e perso-
nalidat prinsipal. Nos lo
organisá diferente aktividatnan
manera tayer grátis pa e
komunidat lokal, sektor turístiko
i skolnan (SGB). Mama Smile
ta nos bosero i e lo koperá ku
nos pa promové nos proyekto

“AMI TA KONSIENTE!”
“Un Boneiru duradero”. Nos
ophetivo prinsipal ta pa e
komunidat di Boneiru bira mas
konsiente di nan besindario, por
ehèmpel: spar energia, mante-
né nos isla limpi i produsí
ménos sushedat posibel. Nos
lo kuminsá ku nos kampaña di
“Kumpra ku tas”; kumpra ku e
tas duradero di TBL (koló blou
kla/Tene Boneiru Limpi). Komo
inisiativa pa nos komunidat
lokal lo bai tin un “Shop and
Win” programa pa 6 luna largu
ku lo kuminsá pronto. Bo por
gana premionan fabuloso
manera teket di biahe pa
diferente destinashon, “dinner
for two”, “glass bottom boat
tour”, “weekend stay” na
diferente akomodashon i hopi
mas. Mas informashon lo ser
publiká den lunanan benidero.

Finalmente ofisina di turis-
mo kier a finalisá e komunikado
aki ku lo siguiente:

 Sea Konsiente di bo Medio
Ambiente – ABO TA
KONSIENTE?

Washington Slagbaai
National Park

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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Ik ontmoet George “Kultura” Thode, de Chief  Ranger van het Washington
Slagbaai National Park, in zijn kantoor bij de ingang van het park. Het kantoor
is een kleine, open ruimte in een hoek van het gebouw waarin het museum is
gevestigd. De kleine ruimte heeft drie ingangen. Of zijn het uitgangen voor deze
man, die zo graag buiten is? George zit achter zijn bureau te schrijven in een
van de lijvige cahiers die op zijn bureau liggen. Een slanke man met een
karakteristiek hoofd. Met zijn grijze snor en baard doet hij me denken aan de
afbeeldingen van profeten van vroeger.

George kan boeiend vertellen, en hij doet het graag. In 1970 kwam hij als
jochie van 7 al in het park, dat toen net was opgericht. Edgar “Eddy” Frans was
de eerste - en een paar jaar de enige - parkwachter. George`s moeder woonde
vlak bij het park en George ging er dagelijks naar toe. Hij spijbelde zelfs van de
school om van Eddy te leren over de natuur, en om te helpen als vrijwilliger.

In de 4e klas van de lagere school gebeurde er iets dat zijn leven sterk zou
beïnvloeden. Met een aantal klasgenoten ging George naar een man die
accordeon speelde om naar de muziek te luisteren. Die woonde niet ver van het
pension de Goede Hoop, het huidige Rose Inn, waar zijn moeder toen werkte.
Die meneer was ongeveer 95 jaar oud en heette Moho-Toni Makaai. Over deze
ontmoeting vertelt George: “Die meneer zei: Als iemand weet hoe oud die klok
is, krijgt hij een cadeau. Ik heb gezegd 124 jaar. Hij kijkt me aan, jou moet ik
hebben!”

Een paar dagen later ging George stiekem naar hem toe. De man liet hem
een in een doek gewikkeld dik boek zien, met een touw er omheen. Een boek
waar Makaai in had geschreven, zijn leven lang, Observaties uit de natuur, alles
met datum. George mocht het boek hebben, maar dan kreeg hij ook de taak
om dit belangrijke werk over te nemen. Hij mocht er twee dagen over nadenken,
maar hij mocht het niet aan zijn moeder vragen. Dus vroeg George het aan
Eddy. En Eddy zei: “Ga maar halen!” George ging terug en kreeg niet een,
maar twee boeken. Meneer Makaai gaf ook het boek dat zijn vader had
volgeschreven, niet alleen met observaties, maar ook met tekeningen uit de
natuur.

En zo werd die meneer de belangrijkste leermeester van de man die later
Kultura zou heten. George wijst op de foto‘s die aan de muur van zijn kantoor
hangen en wijst de foto van zijn “teacher” aan. Gestorven in 1975 op 100 jarige
leeftijd. Ook hangt er een foto tussen van zijn indiaanse overgrootmoeder en
een van een indiaanse uit 1880, die familie is van zijn vader. Met dit drietal heeft
George nog regelmatig contact.

Hij schrijft nog steeds op wat hij heeft gezien in de natuur. In zijn eigen boek
en in een apart boek voor STINAPA.
Deel 2 volgt
Geschreven door: Wietze Koopman

E enkuentro ku George “Kultura” Thode, e Chief  Ranger di Parke Nashonal
Washington Slagbaai, ta tuma lugá den su ofisina na entrada di e parke.

Su ofisina ta un espasio chikitu i habrí den un skina di e edifisio kaminda e
museo ta. E espasio tin tres entrada. Òf kisas ta mihó pa papia di salida, pa
un hòmber ku gusta di ta pafó tantu asina? George ta sinta ta skirbi den un di
e bukinan diki ku tin riba su eskritorio. Un hòmber delegá ku un kara i kabes
hopi karakterístiko. Ku su bigoti i barba koló blanku e ta pone mi kòrda riba e
profetanan di ántes.

George por konta na un manera fasinante, i e gusta konta tambe. Na 1970
ya komo chabalitu di 7 aña e tabata bini den parke kaba, ku e tempu ei a kaba
di a ser inougurá. Edgar “Eddy” Frans tabata e promé - i pa un par di aña e
úniko – kontroladó di parke. Mama di George tabata biba serka di e parke i tur
dia George tabata bai einan. E tabata asta speibel di skol pa Eddy por siñ’é di
naturalesa i pa yuda komo boluntario.

Tempu ku e tabata den 4de di skol básiko, un kos a pasa ku lo a bai influenshá
bida di George inmensamente. Ku un par di mucha di su klas George a bai
serka un hòmber ku tabata toka sinfonia pa skucha su muzik. E hòmber no
tabata biba leu di penshon De Goede Hoop, ku awor a bira Rose Inn, kaminda
su mama tabata traha. E hòmber tabatin 95 aña di edat i tabata yama Moho-
Toni Makaai. George ta konta kon e hòmber tabata puntra e muchanan: “Esun
ku por bisami kuantu aña e oloshi ei tin ta haña un regalu”. George a kontestá
“124 aña!”. E hòmber a wak e anto el a bisa: “T’abo mi mester.”

Un par di dia despues George a bolbe bai serka e hòmber sin niun hende
tabata sa. Promé e hòmber a mustr’é un buki lorá den paña ku un kabuya rònt
di dje. Un buki den kua Makaai a skirbi hinter su bida largu. Opservashon ku el
a hasi den naturalesa, tur ku nan fecha. George por a haña e buki, pero tambe
el a haña e tarea importante di sigui ku e trabou ei. E hòmber a dun’é dos dia
pa pensa riba dje, pero e no tabatin mag di puntra su mama nada. Pues el a
papia e kos ku Eddy. Anto Eddy a bisé: “Bai busk’é numa!”. George a bai i a
haña no un, pero dos buki. Mener Molina tambe a dun’é e buki ku su tata a
skirbi, no solamente ku opservashon, pero tambe ku pintamentu di den
naturalesa.

I asina e mener ei a bira e inspirashon mas grandi di e hòmber ku despues
lo a haña e nòmber “Kultura”. George ta mustra riba e muraya kaminda tin
portrèt di su “teacher”, ku a muri na 1975 na edat di 100 aña. Tambe tin un
portrèt di su bisawela indjan i un otro muhé indjan di 1880, ku ta famia di su
tata. Ku e tres hendenan aki te ainda George tin un kontakto regular.

Ainda e ta skirbi tur kos ku e ta mira den naturalesa. Den su mes buki i un
otro buki pa STINAPA.
Segundo parti lo sigui despues.
Skirbí pa: Wietze Koopman

E PROFETA (I) DE PROFEET (1)
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Bonaire staat bekend om
zijn onderwaterpark; niet
vanwege de hagelwitte stran-
den zoals Aruba. Keer op keer
bevestigen wetenschappers dat
Bonaire de rijkste en minst
aangetaste koraalriffen van het
Caribische gebied heeft. Maar
dat is geen reden om aan te
nemen dat ons niets kan ge-
beuren. Want volgens diezelfde
wetenschappelijke onderzoe-
kers bevindt ons onderwater-
park zich in de gevarenzone.
Een aantal sleutelfuncties in het
ecosysteem laten zien dat het

BONAIRE IS GEEN ARUBA
de verkeerde kant opgaat. Dit
betekent dat het weerstands-
vermogen van het rif achteruit
gaat. Zo neemt de hoeveelheid
macroalgen toe en neemt
tegelijkertijd het begrazen van
algen door koraalvissen af.
Verder vermindert de aanwas
van jong koraal en daalt het
aantal roofvissen.

De overheid kan met een
goed beleid de gezondheid van
de riffen bevorderen. STINAPA
kan hetzelfde doen door het
nemen van de juiste beheers-
maatregelen.

Koraalriffen horen tot de
rijkste en meest kwetsbare
ecosystemen ter wereld. De
riffen van Bonaire zijn extra
kwetsbaar omdat ze direct
langs de kust liggen. Duikers
profiteren daarvan doordat ze
overal de zee kunnen inlopen
om de meest schitterende
duiken te maken. Op andere
plaatsen in de wereld moeten
ze vaak de boot nemen om bij
de riffen te komen. Maar dit
voordeel heeft ook een keer-
zijde. Alles wat de mens op het
land onderneemt, kan onmid-
dellijke gevolgen hebben voor
de onderwaterwereld. De
grootste bedreigingen zijn:

bebouwing langs de kust,
overbemesting en zand en
bodemdeeltjes die in zee
spoelen.

De aanwezigheid van de
koralen direct langs de kust van
Bonaire wordt mede verklaard
door de afwezigheid van
stranden. Koralen kunnen
slecht tegen zand. Wanneer ze
teveel zand op zich krijgen,
stikken ze en gaan ze dood.
Door de voortdurende invloed
van kleine beetjes zand sterven
ze uiteindelijk ook. Als in een
bepaald gebied geen natuurlijk
strand aanwezig is, komt dit
doordat de natuurlijke omstan-
digheden daarvoor niet geschikt
zijn. Het verloop van de kustlijn
en het bodemprofiel zijn
belangrijke factoren. Daarnaast
zijn zeestromingen, golven-
patronen, windrichting en
windkracht van belang.

Het aanleggen of aanvullen
van stranden op Bonaire is zeer
ernstig af te raden. Vroeg of laat
spoelt het zand in het onder-
waterpark. Het zand komt op
de koralen terecht en richt grote
en onherstelbare schade aan.
Dit gebeurt onder zowel nor-
male klimatologische omstan-

digheden als onder bijzondere
omstandigheden, zoals ‘wind-
reversals’, tropische stormen
en orkanen.

Op Curaçao heeft de aanleg
van stranden vernietigende
effecten gehad op de koraal-
riffen. Het belang van het
instandhouden van de koralen
op Bonaire weegt dermate
zwaar dat een verbod op de
aanleg van stranden gerecht-
vaardigd is. In een enkel uit-
zonderlijk geval kan de aanleg
of het met zand aanvullen van
een strand misschien nodig
zijn.

Om het onderwaterpark te
beschermen voert Bonaire al
vele jaren een terughoudend
beleid over het aanleggen of het

aanvullen van stranden. In 2010
heeft het bestuurscollege dit
beleid omgezet in een wet.
Daarnaast is voor het aanleg-
gen van een strand een
milieueffectrapportage verplicht.

Door zuinig te zijn op de
schaarse stranden die we
hebben en de kwaliteit van
onze koraalriffen in stand te
houden en te verbeteren,
werken we aan een duurzame
ontwikkeling van ons eiland.
Dat is goed voor onze natuur,
onze samenleving en onze
economie. Zo kunnen ook
toekomstige generaties profite-
ren van onze natuurli jke
hulpbronnen.
Geschreven door de Afdeling Mi-
lieu- en Natuurbeleid van DROB.

BO TABATA SA KU BO POR YAMA STINAPA
NA 717 – 8444, ORA  BO TIN

PREGUNTA TOKANTE NATURALESA I
MEDIO AMBIENTE?

WIST JE DAT JE STINAPA KAN BELLEN OP
717– 8444, WANNEER JE VRAGEN HEBT

OVER NATUUR EN/OF MILIEU?
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Peligernan di áreanan na
kosta mas i mas ta birando
tópiko di diskushon bou di
sientífikonan i motibu pa miedu
bou di habitantenan di áreanan
na kosta rònt mundu. Tempu ku
mi a tende di Boneiru pa di promé
biaha algun aña pasá, mi a siña
ku e isla ta pafó di lokual ta
yama “Caribbean Hurricane Belt”
(área kaminda horkan sa pasa
frekuentemente) i ku ta poko
biaha sa eksperiensiá efektonan
dañino pisá di olanan. Dia ku mi

TSUNAMI NA BONEIRU?
a bini akinan último biaha den
yanüari di 2009, ainda por a
ripará bon kuantu daño orkan
Omar a laga atras na òktober di
2009. Spesialmente banda di
bulevar Kaya J.N.E. Craane.
Lenny tabata forma parti di un
kantidat sorprendentemente
grandi di evento asina ku a tuma
lugá den e último dékada. Djis
pensa riba Lenny na 1999, Ivan
na 2004, Emily na 2005 òf Felix
na 2007. Tur esakinan ta mustra
klaramente riba e efektonan ku

olanan formá dor di orkan  tin riba
komunidat i infrastruktura kostal
na Boneiru. Pero esaki ta e
úniko peliger kostal ku Boneiru (
i e área kompletu di Caribe Sur)
mester tene kuenta kuné?

For di fin di añanan ’90, Anja
Scheffers, un geólogo ku awor-
akí ta trahando na Southern
Cross University di Oustralia, a
establesé ku e barankanan
gigantesko riba kosta na Wa-
shikemba, Spelonk, Boka Olivia
òf Boka Onima posiblemente a

ser bentá einan dor di tsunami-
nan den tempunan prehistóriko.
Un tsunami ta un ola gigantesko
i largu ku ta forma dor di un
teremoto, schùifmentu di tera òf
erupshon di volkan bou di
superfisie di laman. E potensial
pa destrukshon di un tsunami  ta
surpasá esun di olanan di
maltempu “normal” manera a ser
demostrá dor di e teribel tsunami
den Oséano Indio na 2004. I
tambe na Hapon resientemente.

Posibel komprobante pa e
teoria di tsunami na Boneiru ta
ku tur e mekanismonan ku ta
kondusí na un tsunami ta eksistí
den Karibe. Asta un tsunami ku
a originá den Oséano Atlántiko
por yega e islanan ABC. Relato-
nan históriko di rònt Karibe ta
monta na 53 tsunami den e
último 50 aña. E otro echo ta ku
ta masha poko biaha a konstatá
ku barankanan di tamaño di
esnan na Spelonk por a move ku
olanan kousá pa orkan.

Di otro banda tin kontrinkante
di e hipótesis di tsunami. Pa
motibu di e diskushonnan aki,
Anja i su koleganan di Universi-
dat di Kolonia (Alemania) a inisiá
un proyekto di estudio nobo na
2008, ku tambe ta enserá
estudio di posibel material
depositá dor di tsunami den e
bokanan di Boneiru. Tsunami ta
transportá tambe santu, sobrá di
koral i kaska di kokolishi den e
saliñanan. Ora lodo, ku ta pre-
sente normalmente den e
saliñanan, ta tapa lokual a ser
depositá despues di un  evento
asina, e pruebanan ta keda
preservá. Asta despues di míles
di aña, por detektá un evento
asina i por rekonstruí su edat
usando téknikanan avansá di
midimentu radiométriko.

Komo e studiante PhD dentro
di e proyekto aki, mi ta kondusí
boramentu pa eksplorá e lagnan
di material ku a ser depositá
atraves di siglonan den e
saliñanan. Tur esaki en buska di
santu i kokolishi ku un tsunami
por a laga atras. Te ku aworakí
nos a enkontrá material ku ta
potensialmente di lokual un tsu-
nami a laga atras na un profun-
didat di diferente meter hopi
paden na Lagun, Playa Grandi,
Boka Bartol, Wayaka, Playa
Funchi, Saliña Tam i Klein
Bonaire. Esaki ta duna sosten
na e hipótesis inisial di Anja. E
lagnan di sedimentu parse ta
representá tres tsunami sup-
stansial komo 3300, 2000 i 600
(?) aña pasá.

Te ku aworakí nos estu-
dionan ta indiká ku tsunaminan
ta un riesgo potensial pa
Boneiru. I aunke no tin relato
históriko di un insidente di tsu-
nami na Boneiru, tòg nos a haña
indikashon di tsunami ku ta mas
bieu ku tur dato históriko den tur
e areal di Amérika (tantu sùit
komo nort).

E estudionan por tuma lugá
danki na fondonan di Deutsche
Forschungsgemeinschaft
(DFG). Tambe nos ta yama danki
na e sosten ku nos a haña di
STINAPA i DROB durante e
último tres añanan.
Skirbí pa Max Engel

KON TSUMANI TA ORIGINÁ?
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E fotonan ta ilustrá e aktividat di limpiesa ku STINAPA a
organisá riba dia 18 i 19 di mart, nort di Willemstoren. E
aktividat aki tabata riba inisiativa di Plataforma NGO ku a
organisá e promé evento di BonDoet na Boneiru. Oranje
Fonds a pone e fondonan disponibel pa por a hasi e
aktividatnan. (Fotocredits: Marian Walthie i Karen van Dijk)
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Het jaar 2010 is achter de
rug. Tijd om terug te blikken op
de vorderingen die het dieren-
asiel Bonaire heeft geboekt op
gebied van het dierenwelzijn op
het eiland en de plannen die het

RECORD AANTAL ADOPTIES BIJ DIERENASIEL IN DE
JONGSTE GEMEENTE VAN NEDERLAND, BONAIRE

asiel op de nieuwste gemeente
van Nederland heeft. Het beste
nieuws uit 2010 is dat er in dat
jaar nog nooit zoveel dieren zijn
geadopteerd. Het zijn er 217 om
precies te zijn. Een absoluut

record voor het asiel in de
jongste gemeente in Nederland!

De aantallen
In 2010 zijn maar liefst 217

dieren geadopteerd. Via het
asiel op Bonaire hebben nog
nooit zoveel honden en katten
een baasje gevonden. Ook
hebben meer dan 40 vermiste
dieren via het asiel hun eigenaar
weer gevonden. Daarnaast is
het aantal dieren dat bij het
asiel is binnengekomen, enorm
afgenomen. In 2009 kreeg het
asiel zo’n 100 dieren per maand
binnen en in 2010 nam dit af
tot 75 per maand. Het dieren-
asiel verklaart het grote aantal
adopties uit het feit dat het
dierenasiel steeds bekender
wordt op het eiland en mensen
die op zoek zijn naar een
huisdier, eerst naar het asiel
gaan.

Minder goed nieuws is dat
het aantal honden en katten dat
het asiel moest laten inslapen
in 2010 nog steeds enorm hoog
is. Een kleine 500 dieren werd
geëuthaniseerd. Dat is welis-
waar ‘slechts’ de helft van het
aantal dieren dat in 2009
ingeslapen werd, maar het is
natuurlijk nog steeds veel te
veel.

Het lagere aantal dieren dat
in 2010 is afgestaan aan het
dierenasiel, komt volgens het
dierenasiel door het succes van
het gratis sterilisatieproject
‘Bonny the Superdog’, waar-
mee de inwoners van Bonaire
in de gelegenheid werden
gesteld hun huisdier gratis te
laten steriliseren. Daar is door
vele honderden huisdiereige-
naren gebruik van gemaakt.

Het resultaat was dat er veel
minder puppies en kittens zijn
geboren en dat er ook veel
minder dieren bij het asiel
terechtkwamen. Ook het feit
dat mensen steeds verantwoor-
delijker met hun dier omgaan,
speelt volgens het asiel een
belangrijke rol. Mensen denken
meer na over de aanschaf van
een hond of kat en ‘dumpen’ niet
zo gemakkelijk meer hun
huisdier bij het asiel.

Afstandshok bewijst zijn nut
Begin 2010 heeft het asiel

buiten de poort een afstands-
hok geplaatst, waarin buiten
openingstijden waarin een hond
of kat geplaatst kan worden.
Mensen kunnen op deze ma-
nier anoniem afstand doen van
hun dier. Dit afstandshok bleek
van groot nut. Maar liefst 80
dieren werden er in geplaatst.
Er werden geen dieren meer
vastgebonden aan de poort, er
zijn geen kartonnen dozen vol
met puppies en kittens voor de
poort in de volle zon aange-
troffen, over het hek gegeooid
of op andere dieronvriendelijke
wijze bij het asiel ’gedumpt’.
Goed nieuws is dat het
overgrote deel van de dieren uit
dit afstandshok geadopteerd of
herenigd is met hun eigenaar.

Chippen en hondenziekte
Het asiel is in 2010 begon-

nen om de dieren te chippen.
Met behulp van een microchip
kan de eigenaar van vermiste
dieren weer eenvoudig worden
opgespoord. Alle dieren bij het
asiel op het eiland, die een
nieuw baasje krijgen, krijgen
dan ook zo’n microchip
geïmplanteerd.

Vorig jaar werden de honden
van Bonaire geteisterd door
hondenziekte (distemper). Dit
is een dodelijke ziekte waar
vooral pups en oude honden
aan overlijden. Op Bonaire is het
over het algemeen niet de
gewoonte om honden te
vaccineren en daardoor kon de
ziekte behoorlijk om zich heen
grijpen. In 2010 zijn vele
honderden honden aan deze
ziekte overleden en veel van
deze doodzieke dieren werden
aan het asiel afgestaan.
Overigens worden de dieren bij
het asiel wel allemaal ingeënt
tegen de meest voorkomende
ziekten.

Plannen voor 2011
Voor dit jaar staan er weer

heel wat activiteiten gepland. Zo
is er inmiddels gestart met een
grote opknapbeurt van de
dierenverblijven. Ook zal het
gratis sterilisatieproject van
honden en katten worden
voortgezet om de honden- en
kattenpopulatie op het eiland
enigszins in toom te houden en
op termijn het zwerfdieren
probleem het hoofd te bieden.

Daarnaast zal het dieren-
asiel zich dit jaar sterk maken
om het dierenwelzijn te
verbeteren door de bevolking
bewust te maken hoe je op een
verantwoorde wijze met een
huisdier omgaat. Op deze
manier hoopt het asiel het grote
aantal dieren dat wordt afge-
staan, te verminderen en het
hoge euthanasiepercentage te
verminderen. Hiertoe zal onder-
meer een serie van informatieve
videospots worden gemaakt en
wil het asiel een aantal educa-
tieve projecten voor scholieren
opstarten.

Echter voor al deze activi-
teiten heeft het dierenasiel geld
nodig. Daarom zal het asiel in
2011 veel tijd en energie steken
in het werven van sponsors en
fondsen.

Meer informatie
Het dierenasiel Bonaire is

het enige asiel op het eiland.
Er werken drie vaste krachten
en circa 30 vrijwilligers. Het
asiel krijgt maandelijks een
subsidie van het openbaar
lichaam Bonaire en is voor het
overgrote deel financieel af-
hankelijk van giften en spon-
sorbijdragen.

W e b s i t e :
www.animalshelterbonaire.com

Contactpersoon: Marlies
Tiepel, manager dierenasiel
Bonaire.

BO TABATA SA KU STINAPA TA E
FUNDASHON, KU TA MANEHA E  PARKENAN

NASHONAL PA GOBIERNU?

WIST JE DAT STINAPA  DE STICHTING IS
DIE DE  NATIONALE NATUURPARKEN

BEHEERT
VOOR HET GOUVERNEMENT?
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In zijn kantoor bij de ingang van het park vertelt Kultura verder. “10 jaar was
ik vrijwilliger, en ik schreef alles op.” George laat me meekijken in het boek.
Ingevulde tabellen en tekeningen van wolkenformaties, planten, maan en sterren.
“Zonsopgang, wind, zee ruw, groen, wolken, onweer, regen. En tekens, wat je
ziet in de lucht. We meten alles en zetten het op papier, tot vandaag.”

“In de begintijd was het heel rustig in het park” vertelt George verder. “Er
kwam vaak maar 1 auto per dag. De gebouwen waren in slechte staat, het dak
en alles was kapot, de vleermuizen woonden er in. Om de entree te heffen
stond een Volkswagenbus bij de ingang.”

Na het afronden van de schooltijd begon voor George in 1980 de proeftijd als
ranger in dienst van STINAPA N.A. dat - toen nog op Curaçao - voor alle
Nederlandse Antillen bezig was. In 1981 trad hij in vaste dienst. Hij had inmiddels
directeur Cristensen van STINAPA leren kennen aan wie geld was gevraagd om
de gebouwen op te knappen. “Ik zeg tegen Cristensen: ik heb genoeg ideeën.
Dus ben ik samen met Eddy begonnen met tekenen. Dat kleine gebouw wordt
mijn huis, en dat daar wordt het museum en dit wordt het informatiecentrum.
We hoorden een tijd niets en daarna hoorden we van de fraters en van L.D.
Gerhards dat er 500.000 gulden komt.”

Zo ging het park vooruit, maar niet zonder problemen. Kultura vertelt: “In het
begin was het niet makkelijk. Het park was plantage geweest en de lokale
bevolking was gewend om er leguanen, geiten, papagaaien te vangen. Dat mocht
plotseling niet meer en Eddie was heel streng daarop. Dat veroorzaakte veel
ruzie.”

Kultura  probeerde het op een andere manier. “Ik zeg tegen Eddy, ik zorg dat
mensen mijn hoofd zien, overal waar ze binnenkomen. Het eerste probleem
was met eigen familie. Ik heb heel veel familie in Rincon hoor, en tot op de dag
van vandaag zijn er wel eens problemen. Maar ik blijf daarover praten om het
dorp te motiveren. Ik zeg hen dat het hun natuurpark is en niet van de
Nederlanders, wat de meesten wel dachten.”

Er kwam een koelkast op gas, geschonken door Amstel. Ze verkochten er
limonade en bier. Er kwamen steeds meer bezoekers in het park. In 1979 al
meer dan 1000 per jaar, en tegenwoordig zelfs meer dan 16.000. Ook het
personeel is uitgebreid. George vertelt daarover:

“Voor mij is 30 jaar dienst bij STINAPA excellent. Ik begin om 4 uur en ga in
donker naar huis. Het park is mijn thuis. Ik moet als Chief Ranger zelf het werk
voorbereiden voor al die rangers, en ik ga zelf ook helpen. Ik laat niemand alleen
gaan om het werk te doen. En alles wordt geregistreerd, gemeten en
opgeschreven. Er zijn in die tijd veel mooie ideeën voor STINAPA op papier
gekomen en het is gelukt, alles is gelukt. De jongens leren allemaal, ze hebben
allemaal cursus gedaan, we zitten op de goede weg voor de jaren die komen.”
Deel 3 volgt
Geschreven door: Wietze Koopman

Den su kantor na entrada di parke Kultura ta sigui konta: “10 aña largu mi
tabata boluntario i mi tabata skirbi tur kos.” George ta laga mi wak huntu kuné
den e buki. Hopi tabèl ku informashon i pintura di formashonnan di nubia, mata,
luna i strea. “Subida di solo, bientu, laman brutu, bèrdè, nubia, mal tempu,
áwaseru i markanan ku bo ta wak den shelu. Nos ta midi tur kos i nos ta pone
nan riba papel, te ku dia di awe.”

 “Den promé temporada di su eksistensha e parke tabata hopi trankil.”
George ta sigui konta. “Hopi dia ta un outo so tabata drenta. E edifisionan
tabata den mal kondishon, e dak i tur otro kos tabata kibrá. Ta raton dj’anochi
tabata biba eiden. Un bùs di marka Volkswagen tabata fungi komo ofisina pa
kobra entrada.

Despues di kaba ku skol George na 1980 a haña chèns komo ranger ku un
tempu di prueba. STINAPA N.A. tabata kubri tur islanan di Antia i tabata
establesé na Kòrsou. Na 1981 el a drenta servisio fiho. Den e temporada ei el
a sera konosí ku direktor Christensen di STINAPA N.A., kende el a pidí pa
plaka pa drecha e edifisionan di Boneiru. “Mi di ku Christensen: Mi tin hopi idea
pa drecha e situashon aki. Huntu ku Eddy mi a kuminsá pinta mapa i papia.
Nos a planeá un kas chikitu pa mi mes, un tiki mas leu, nos di, ta bin e museo
i esaki lo bira e sentro di informashon. Pa basta tempu nos no a tende nada,
pero diripiente fraternan i L.D.Gerharts a bin bisa nos ku tabatin 500.000 florin
rumbo pa Boneiru pa realisá nos plannan.”

Asina pokopoko e parke tabata bai dilanti pero sigur no sin problema. Kultura
ta konta: “Den kuminsamentu no tabata fásil. E parke tabata un plantashi den
pasado i e pueblo di eibanda tabata kustumbrá di kue yuana, kabritu i lora
eiden. Diripiente esei tabata prohibí i Eddy tabata hopi strèn riba esei. Ta hopi
pleitu tabatin.”

Kultura kier a purba na un otro manera. “Mi di ku Eddy, mi ta wak pa hende
wak mi kara unda ku nan bai. E promé opstákulo tabata su propio famia. Mi tin
hopi famia na Rincon, i te dia di awe sa tin problema, pero mi ta keda papia ku
nan pa motivá nan. Mi tabata keda bisa nan ku ta nan parke e ta i no di e
hulandesnan manera hopi tabata pensa.”

A bin sosodé ku nan a haña un frishidèl ku ta traha riba gas, ku Amstel a
regalá. E ora ei nos a haña chèns di bende limonada ku serbes friu. I pokopoko
e kantidat di bishitante tabata bira mas grandi. Na 1979 ya kaba tabatin mas
ku 1000 pa aña i awor hasta mas ku 16.000. A bin mas empleado tambe.
Tokante esei George sa lo siguiente. “Pa mi, 30 aña di servisio na STINAPA ta
ekselente. Mi ta kuminsá 4or i mi ta bai kas den skuridat. E parke ta mi kas.
Komo Chief Ranger mi mester prepará tur tarea di e otro rangernan, i mi sa
yuda nan tambe. Mi no ta laga niun hende bai traha su so. I tur kos mester
wòrdu registrá, midí i notá. Durante tur e añanan ei hopi idea bunita pa STINAPA
a nase, i nos a logra. Nos a logra tur kos. E muchanan tur ta siña i sigui kurso.
Nos ta riba e kaminda drechi pa e añanan ku ta bini.”
Terser parti lo sigui despues.
Skirbí pa: Wietze Koopman

DE PROFEET II E PROFETA II
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Tur aña e departamentu di
edukashon di STINAPA ta invitá
muchanan di skolnan básiko pa
partisipá na e programa di
‘Turtuganan di Boneiru’. Aki nos
ta sera e muchanan konosí ku
e deporte di snòrkel.

Esaki ta un programa ku ta
dura 5 siman. E ta un programa
pa muchanan di klas 5.

Durante e simannan aki e
muchanan ta haña lèsnan teo-

rétiko i tambe práktiko.
Nan ta siña di e reglanan i

un tiki di e leinan di nos Parke
Marino i tambe di tur e diferente
bidanan ku tin bou di awa.
Tambe nan ta siña e parti di
seguridat pa ku e deporte aki.

Durante e programa aki nos
ta pone énfasis riba e bes-
tianan di laman ku ta protehá
pa leinan internashonal.

Tur aña un kantidat di alre-

dedor di 120 mucha ta partisipá
den e programa aki.

Algun siman pasá e mu-
chanan di Kolegio Kristu Bon
Wardador a risibí nan serti-
fikado di partisipashon. Prók-
simo skol ku lo partisipá ta
Kolegio San Luis Beltran.

Danki na e kordinadónan ku
a koperá pa organisá e
transporte poniendo ku tur lès
a bai na tempu.

Het belang van de saliña’s
(zoutpannen) van het eiland is
bij veel lezers van deze krant al
bekend. Er zijn hierover al een
aantal artikelen verschenen.
Men weet dat saliña’s voor onze
prachtige watervogels dienen
als voedings-, voortplantings-
en nestgebieden. Veel mensen
weten ook dat de saliña’s

fungeren als filterbassins, die
voorkomen dat modderig regen-
water rechtstreeks naar ons rif
stroomt en daar de poliepen van
het koraal verstikt. Er zijn echter
veel meer soorten flora en fauna
die profiteren van deze eco-
systemen en diverse aspecten
van hun leefmilieu zijn voor ons
allemaal nog onbekend.

Gezien het grote belang van
deze ecosystemen heeft
STINAPA Bonaire in de afge-
lopen jaren veel moeite gedaan
om ecologische basiskennis
over de complexe leefgebieden
van de saliña’s te verkrijgen.
Ecologie is de wetenschap die
de relaties tussen organismen
en hun leefomgeving bestu-

deert. De saliñas zijn als een
ecologische puzzel die we
langzaam maar zeker oplossen.
Maar door gebrek aan midde-
len, kunnen we pas weer een
nieuw stuk van deze puzzel
oplossen wanneer de financiële
situatie dat toelaat.

Het belang van de stukjes
van de puzzel die we al op hun
plaats hebben, werd vorig jaar
afschuwelijk duidelijk, toen de
brand bij de BOPEC uitbrak. De
saliña’s in het noorden van het
eiland werden zwaar getroffen.
STINAPA wil weten hoe ernstig
de schade is. Gelukkig hebben
we de nodige informatie ver-
kregen uit eerdere beschrij-
vingen van de beginsituatie
(baseline studies), die STINAPA
heeft uitgevoerd met mede-
werking van wetenschappers
uit het buitenland. Dankzij deze
studies zullen we meer inzicht
in deze kwestie kunnen
krijgen.

Een baseline studie heeft
als doel om de werkelijke
situatie van een of meerdere
onderdelen van een eco-
systeem in beeld te krijgen. Die
kan vervolgens worden verge-
leken met de resultaten van
toekomstige studies. We
hebben tot nog toe al heel wat:

Natuur- en scheikunde
STINAPA Bonaire haalde

een team van 6 Venezolaanse
wetenschappers van FLASA (La
Salle Stichting voor Natuur-
wetenschappen) hierheen. Ze
brachten drie bezoeken aan het
eiland om monsters te verza-
melen en observaties te doen
van de jaarcyclus in de saliña’s.
Zij bestudeerden het regen-
seizoen en het droge seizoen,
maar ook het verschil tussen de
getijden in de verschillende
periodes van het jaar. Voor elke
saliña werden bij elk bezoek 24
uur-cycli onderzocht. Elke 6 uur
werden watermonsters verza-
meld. Zoutgehalte, opgeloste
zuurstof, temperatuur, niveau
van nitraten en ammoniak
werden gemeten en geanaly-
seerd. Het werken met GIS
(Geografisch Informatie Sys-
teem) was ook een onderdeel
van deze studie en zo zijn de
neerslaggebieden voor elke
saliña vastgelegd. Het bepalen
van het neerslaggebied is heel
belangrijk voor de conservering.
Het heeft geen zin een saliña
te beschermen als we haar
stroomgebied niet bescher-
men, aangezien alles wat in het
neerslaggebied terecht komt,
uiteindelijk toch met het
regenwater de saliña in zal

spoelen.

Vogels
Sinds 2008 heeft STINAPA

Bonaire met steun van DCNA
en de Vogelbescherming in
Nederland een studiepro-
gramma naar watervogels
uitgevoerd. Dit was om basis-
informatie te verzamelen over de
vogels van de saliña’s in het
noorden van het eiland. Het pro-
gramma bestudeert onder
andere de relatieve overvloed
van bepaalde soorten en de
vogeldichtheid. Elk jaar worden
vier metingen uitgevoerd door
personeel van STINAPA en
getrainde vrijwilligers. Meer dan
40 soorten watervogels zijn
geregistreerd. Iets meer dan de
helft van het totaal aantal
watervogels bestaat uit flamin-
go’s,  gevolgd door de kleine
geelpootruiters, de steltkluten
en verschillende soorten
zilverreigers en reigers.

Benthische leven
Het benthische leven bevat

alle organismen die leven in de
modder of in het sediment op
de bodem van een water-
lichaam. In deze modderige
omgeving zal het merendeel van
de verontreinigingen terecht-
komen die door de brand zijn
veroorzaakt. Vlak na de
BOPEC brand, is er een studie
van het benthische leven
uitgevoerd door 2 wetenschap-
pers die werken voor Hidroló-
gica, een Braziliaans onder-
zoeksbureau. De resultaten van
dit onderzoek zullen ook een
basis (baseline) zijn waarmee
de resultaten van toekomstige
studies kunnen worden verge-
leken. Dus zal de vergelijking
van de gegevens over deze
organismen ons over paar jaar
een goede indicatie geven van
de omvang van de ecologische
ramp.

De onderwater
gemeenschap

Dit is het enige hoekstuk dat
nog ontbreekt in de puzzel. Het
omvat alle organismen die de
waterkolom bewonen, bijvoor-
beeld de verschillende soorten
vis. Wegens gebrek aan
middelen ligt dit project al drie
jaar stil. We hopen dat de
middelen eindelijk beschikbaar
komen zodat we dit vóór het
einde van dit jaar gedaan
kunnen hebben.

Alle rapporten over deze
studies kunnen worden
gedownload van de website van
STINAPA: www.stinapa.org.

DE SALIÑAS VAN BONAIRE, EEN
ECOLOGISCHE PUZZEL

MUCHANAN DI KOLEGIO KRISTU BON WARDADOR A
FINALISÁ PROGRAMA “TURTUGANAN DI BONEIRU”

Fotocredits:
Gijs Hoogerkamp
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E Lora boneriano mester ta
liber den naturalesa. E ta un
bestia ku ta biba bou di me-
nasa. P’esei e Lora ta protehá
pa lei.

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

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

Fundashon Salba Nos Lora
a pone algun idea balioso pa

kuminda salú pa bo Lora riba
un rei.

Alimentashon saludabel
Alimentashon adekuá ta e

kos mas importante pa un Lora
saludabel.

·Mitar di e alimentashon
mester konsistí di un meskla
di bèrdura i fruta hinté.

·Bèrdura koló skur ta mas
mihó ku bèrdura koló kla. Pues
uza preferibel wòrtel en bes di
blumkol i promentòn bèrdè en
bes di kròpsla.

·Otro bèrduranan adekuá ta:

kalalú, kònkòmber chikí,
pampuna i simia di pampuna,
blachi di pal’i tamarein, bròkoli,
bonchi wandu, bonch’i kunuku,
sneibonchi i kousebant.

·Frutanan adekuá ta: tama-
rein, apelsina, kenepa, kashu
sürnam, shimaruku, mango,
noni, apeldam, apel (= klok-
huis), mespel, wendrùif,
amandel, koko liplap, manda-
rein, bakoba, kalbas i maka-
preim.

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

Pues bon alimentashon pa
e Lora ta kuminda mesklá, na
unda ta pone énfasis riba
bèrdura i fruta. E mihó kuminda
ta bròkel spesialmente pa
papagai pero lástimamente nan
no ta fásil pa haña na Boneiru.

Kome insaludabel
Si bo Lora kome simia so,

e no ta haña tur e vitaminanan i
mineralnan nesesario.

·Pipitanan di zòneblum i
pinda ta hopi vèt. No duna bo
Lora pinda, maske kuantu nan
gust’é.

·Un Lora tin mag di kome
maksimal un telep di pipita di

zòneblum pa dia.
·E kantidat di simianan ku

un Lora ta haña pa kome, no
tin mag di ta mas tantu ku un
kuart di su alimentashon total.

·Nunka duna bo Lora
awakati, siboyo kurú, chukulati
i guakamole. Esakinan ta
okashoná malesa.

Kambio di alimentashon
Si semper bo Lora a kome

hopi simia i awor bo ta bai dun’é
un alimentashon ku mas
bèrdura i fruta, probablemente
e lo kome solamente e simia-
nan den kuminsamentu. P’esei
laga bo Lora kustumbrá gra-

dualmente ku e kambio. Baha
e kantidat di meskla di simia
kada biaha un tiki mas. Bo Lora
lo kome tur e simianan pero
ainda keda ku hamber. Dado
momentu e  para lo bai kome e
bèrdura i frutanan tambe.

Konstelashon di e
alimentashon di Lora
Informá serka Fundashon

Salba Nos Lora pa un foyeto
grátis tokante e mihó manera pa
kuida bo Lora. Manda un email
pa salbanoslora@gmail.com ku
menshon “Foyeto Lora” i bo
direkshon.

ALIMENTASHON SALÚ PA MI LORA

BO TABATA SA KU STINAPA TIN UN
WEBSITE , WWW.STINAPA .ORG, I ESAKI TA

YEN, YEN DI INFORMASHON HOPI
INTERESANTE, MANERA REPORTE ANUAL,

NOTISIA I KOMUNIKADO DI PRENSA?

WIST JE DAT DE WEBSITE VAN STINAPA,
WWW.STINAPA .ORG, BORDEVOL

INTRESSANTE INFORMATIE, ZOALS DE
JAARVERSLAGEN, NIEUWTJES EN

PERSBERICHTEN STAAT?

E korant aki a bira posibel danki na:
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DAE a entregá e pasashi ida
i buèlta pa Panamá na Paola
Valerio, e promé ganadó di
STINAPA su kampaña di
bùmper steker komo parti di e
kampaña di konsientisashon di
karkó: Laga nan na pas, pa
mañan nos tin mas. Keda
pendiente pasobra na fin di

STINAPA ta preparando pa
su kampaña di “bùmper steker”
komo parti di e kampaña di
konsientisashon: Laga nan na
pas, pa mayan nos tin mas.
Komo parti di e proyekto di
restorashon di karkó den Lac,
STINAPA a laga traha bùmper
steker pa plak riba outo.  Pa

E PROMÉ GANADÓ DI E KAMPAÑA DI BÙMPER STEKER
DI STINAPA TA RISIBÍ SU PASASHI PA PANAMÁ

mart lo bai saka mas premio
pa esnan ku pega e steker aki
riba nan outo.

Sra. Irene Figaroa, repre-
sentante di DAE ta entregá na
Paola Valerio su pasashi ida i
buèlta pa Panamá. Paolo a
keda sumamente kontentu ku
su regalo i a bisa nos ku ta e

huntu ku su mama lo bai
Panamá. Paola tin su teket
sigurá kaba.

STINAPA ta yama un danki
di kurason na DAE i Sra.
Sharifa Maduro ku a kontribuí
en grande ku e kampaña di
bùmper steker di STINAPA.

Pa esnan ku suèrte no a

toka nan e bia aki, pa fin di mart
nos lo bolbe saka un ganadó.
E próksimo premio lo ta un
Blackberry di DIGICEL. Pa un
aña largu kada dos siman
STINAPA su hende nan lo paga
tinu riba outo nan riba kaya ku
tin e steker pegá i saka potrèt
di nan plachi di number i publiká
esaki den korant ku e premio
ku ta korespondé na dje.

STINAPA ta hasi un yamada
na tur outomobilista pa nan
plak e steker riba outo pa nan
por kai den e premionan fabu-
loso ku lo keda repartí. Esun
ku no tin nan steker ainda por
pasa tum’é na ofisina di
STINAPA na Barcadera, MCB
Playa i Hato, na entrada di
Washington Park, of serka un
di e rangernan di STINAPA .

Sra. Irene Figaroa, representante di DAE ta entrega na Paola Valerio su ticket

STINAPA TA KUMINSÁ KU KAMPAÑA DI
“BÙMPER STEKER” RIBA OUTO

stimulá outomobilistanan plak
e steker riba nan outo STINAPA
a aserka vários komersiante
riba nos isla pa kontribuí ku
regalonan fabuloso.

Pa un aña largu kada dos
siman STINAPA su hende nan
lo paga tinu riba outo nan riba
kaya ku tin e steker di plak i

saka potrèt di nan plachi di num-
ber i publiká esaki den korant
ku e premio ku ta korespondé
na dje.

Lo parti e stekernan durante
di karnaval di mucha den playa
djadumingu awó, tambe den
Playa durante di e karnaval di
skolnan i na Rincon durante di

karnaval di hende grandi.
Dia 15 mart a saka e promé

premio ku ta un teket ku DAE
pa Panamá.  Ganadó tabata
Paola Valerio. Dia 30 di mart
nos a saka e dos premio di e
kampaña ku ta  un ‘Blackberry’
di DIGICEL. Na tur, pa un aña
largu lo bai repartí 24 premionan

fabuloso di diferente kompania
ku a koperá en grande ku
STINAPA

STINAPA ta manda un ya-
mamentu na tur outomobi-
listanan pa nan plak nan steker
riba outo pa nan por kai den e
premionan fabuloso ku lo keda
repartí.

BO TABATA SA KU E SENTRO DI
BISHITANTE NA WASHINGTON PARK, TIN
SU PROPIO BIBLIOTEKA KU MAS KU 260

BUKI DEN KUATER IDIOMA?

WIST JE DAT HET BEZOEKERS CENTRUM
VAN HET WASHINGTON PARK, ZIJN EIGEN
BIBLIOTHEEK HEEFT MET MEER DAN 260

BOEKEN IN WEL 4 TALEN?
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