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1.      Noodzaak het Amazonegebied te beschermen 

Het Amazonengebied bevat het grootste tropisch regenwoud op Aarde, meer dan de helft van 
mondiale regenwoud. Daarnaast bevinden er zich uitgestrekte moeraslanden en savannes. Het 
Amazonegebied heeft een enorme biodiversiteit. Er komen zeker 400.000 soorten planten voor, 1.500 
vogels, 450 zoogdieren, 450 amfibieën, 400 reptielen, 3.000 vissen en 2,5 miljoen insectensoorten. 
Ook zijn er zo’n 350 inheemse volkeren, waarvan een deel nog oncontacteerd/vrijwillig geïsoleerd 
leeft. De Amazone en de honderden zijrivieren bevatten 20 procent van het zoetwater in de wereld.  

Het Amazoneregenwoud wordt ernstig bedreigd. Vooral ontbossing is een groot probleem. Meer dan 
een vijfde van het Amazonewoud is reeds vernietigd. Oorzaken zijn illegale houtkap, bos omgezet in 
land voor de productie van palmolie en (hamburger)vlees, industriële activiteiten als olie-exploitatie en 
mijnbouw en kleinschalige landbouw door de lokale bevolking en immigranten. Nog veel grotere delen 
worden bedreigd.  

Ontbossing leidt tot een verminderde capaciteit om CO2 te absorberen en vast te houden. Dit leidt tot 
een versnelling van broeikaseffect. Het klimaat over de gehele wereld wordt hierdoor beïnvloed. 
Ontbossing leidt ook tot verlies van biodiversiteit en van economisch belangrijke plantensoorten zoals 
tropische vruchten en medicinale planten. Bosbeschermingswetgeving is in de meeste 
amazonelanden moeilijk te handhaven en wordt vaak overtreden. Leefgebied en de cultuur van de 
inheemse bevolking staan onder grote druk.  

 

       Bron: Mongobay 
 
Bovenstaande kaartjes tonen het oorspronkelijke regenwoudgebied in Amazonia (links) en het deel 
dat zonder bescherming in 2030 zal zijn ontbost, berekend op basis van huidige tendensen (rechts).        

  Amazone tropisch regenwoud         Verwachte ontbossing in 2030 (zonder ingreep)          

 

 

Bevestigd door de klimaatconferentie in 2015, is er wereldwijd overeenstemming over het belang om 
het regenwoud te beschermen, ook in de Amazonelanden zelf. Veel nationale en internationale 
organisaties richten zich op het behoud van het regenwoud door het mobiliseren van de politiek en  
lokale organisaties, door het stellen van eisen aan producten uit het gebied en het aanbevelen tot en 
de handhaving van betere wetgeving.   

Amazon Fund is een stichting met een “bottom up” benadering; het ondersteunt kleinschalige 
projecten en activiteiten van lokale partnerorganisaties in de Amazoneregio die direct bijdragen aan 
het tegengaan van ontbossing en die zorgen voor betere levensomstandigheden en de bescherming 
van de cultuur van inheemse bevolkingsgroepen in het gebied.  

Amazon Fund is een Nederlands particulier initiatief, ontstaan uit betrokkenheid en uit bezorgdheid 
over de razendsnelle achteruitgang van de natuur in het Amazonegebied en de wereldwijde impact 
die dat op iedereen heeft.  
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2.      Visie, Missie en Doelstellingen van Amazon Fund 

De visie van de stichting is dat de Amazone ecosystemen en hun unieke waarden en functies in stand 
blijven voor huidige en toekomstige generaties.  
 
Als een bereikbaar toekomstdoel streeft het fonds ernaar dat flora en fauna in Amazonia blijven 
functioneren als een geïntegreerd ecosysteem, in staat om voor huidige en toekomstige generaties 
blijvend een basis te zijn om zich duurzaam te ontwikkelen en voor de inheemse bevolkingsgroepen in 
het gebied om hun cultuur te behouden.   

 
De missie van de stichting is direct bij te dragen aan de bescherming van het Amazonewoud, de 
wetlands en savannen, de biodiversiteit van het gebied en de levensomstandigheden en culturele 
identiteit van de inheemse bevolking.  
 
Om dit te bereiken faciliteert en ondersteunt de stichting lokale en realistische, duurzame projecten die 
bijdragen aan de visie en missie. Het betreffen kleinschalige projecten gerelateerd aan verschillende 
aspecten van bos- en natuurbescherming, natuur- en milieuonderwijs, basisvoorzieningen en het 
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Via deze projecten streeft de stichting bovendien naar 
een grotere bewustwording, mede basis voor het ontwikkelen van duurzaam beleid.   
 
 

3.      Interventie strategie en beleid 

3.1.   Algemene uitgangspunten van beleid en plan van aanpak   
 
De interventiestrategie van Amazon Fund is gebaseerd op een “bottom-up” benadering door:  
- Het ondersteunen van kleinschalige initiatieven en projecten van lokale (partner)organisaties die 

passen binnen de doelstellingen van de stichting.     
- Het ondersteunen van nieuwe innovatieve initiatieven met een blijvende en duurzame impact, die 

passen in het beleid van lokale overheden en die bijdragen aan de ontwikkeling van lokale kennis 
en kunde.  

 
De samenwerking met lokale partnerorganisaties in het Amazonegebied is uitgangspunt van het 
beleid. De stichting ondersteunt kleinschalige activiteiten en projecten van deze organisaties met 
fondsen, kennis, ervaring en netwerkfaciliteiten. De stichting kan partnerorganisaties ook assisteren bij 
de identificatie en promotie van nieuwe initiatieven.     

3.2.   Partnerorganisaties 

De stichting werkt met autonome lokale partnerorganisaties in duurzame relaties met meerwaarde. De  
organisaties die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn:  

-   Organisaties met een vergelijkbare visie, missie en doelstellingen als Amazon Fund, met 
erkenning van elkaars autonomie en respect voor elkaars bijdrage. 

-   Effectieve en transparante organisaties, met een positief imago naar buiten en een kwalitatief 
betrouwbaar en stabiel bestuur met inzicht, kennis en ervaring.   

- Organisaties die duurzaam, resultaat- en oplossingsgericht denken en werken, met ervaring 
opgedaan in aantoonbare projecten en activiteiten over langere perioden.  

- Organisaties die beschikken over eigen middelen en verantwoordelijk nemen voor de continuïteit 
van hun organisaties en hun activiteiten. 

  
3.3.   Algemeen beleid ten aanzien van te ondersteunen projecten   
De stichting biedt ondersteuning aan projecten in de vorm van (mede)-financiering, het ter beschikking 
stellen van middelen, technische assistentie, kennis en ervaring en relatienetwerken. Kenmerken van 
projecten die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning zijn:  
- Projecten die leiden tot realistische en duurzame resultaten, passend binnen de visie en 

doelstellingen van de stichting, de partnerorganisatie en de lokale overheid.    

  Amazon Fund Beleidsplan 2015 - 2018  4



-    Projecten die innoverend en onderscheidend zijn, met goede succesindicatoren en die op een 
groot draagvlak kunnen rekenen bij potentiële donoren. 

- Projecten die elkaar versterken en die kunnen leiden tot een ontwikkeling in een groter verband 
met maatschappelijke organisaties en lokale overheden.  

- Projecten met een beperkte financieringsbehoefte of een behoefte die in fasen of stapsgewijs kan 
worden gespreid over meerdere jaren. 

 

4.    Het beleidsplan 2012 - 2015: geplande en uitgevoerde activiteiten  

Stichting Amazon Fund is opgericht in 2008. Gedurende de eerste tijd was de stichting vooral actief 
met het opbouwen van de organisatie, het vaststellen van visie en missie, contacten met mogelijke 
partnerorganisaties en ontwikkeling en planvorming van projecten. Praktisch werd toen de aanleg van 
een drinkwatersysteem voor een Amazonedorpje ondersteund en was er vooronderzoek ten behoeve 
van ondersteuning aan een natuur- en milieuonderwijs project.    

De activiteiten 2012-2015 richtten zich op het ondersteunen van enkele projecten. 
 
- Praktisch natuur- en milieueducatie: 
 Innovatief praktisch onderwijs gericht op leerlingen van basis- en middelbare scholen in 

Rurrenabaque, in het Boliviaanse Amazonegebied. Na het voorbereidende jaar 2012 werden in 
2013 en 2014 door zeven basisscholen schooltuinen aangelegd. Leerlingen van middelbare 
scholen gingen met inheemse gidsen het oerwoud in om te leren over de ecologie en de functies 
van tropisch regenwoud en de noodzaak het te beschermen. Het project sloeg aan en de 
belangstelling was groot. In 2015 gingen de meeste scholen zelfstandig door met deze 
activiteiten.           

     
- Aanleg van drinkwater- en sanitaire systemen: 
 Een project gericht op het verbeteren van de drinkwater- en sanitaire situatie van inheemse 

dorpjes langs de Quiquibey rivier in het Pilon Lajas natuurpark in Boliviaans Amazonia. Een “self-
help” initiatief, waarbij de doelgroep met een eigen bijdrage in natura participeert, samen met 
technische assistentie en investeringsfondsen van Amazon Fund. Uiteindelijk kreeg onze 
partnerorganisatie de financiering niet rond en werd de uitvoering van het project opgeschort.        

 
- Ontwikkeling van kleinschalige duurzame agro-forestry systemen: 

 Met de lokale organisatie IPHAE werd besloten om agro-forestry projecten door lokale 
gemeenschappen in het noordelijk deel van het Boliviaanse Amazonegebied te ondersteunen. 
Amazon Fund kon nog niet voldoende fondsen genereren om die ondersteuning al in de periode 
2012-2015 door te laten gaan.    

 

5.      Indicatief activiteitenplan 2015-2018 

Het beleids- en activiteitenplan voor de periode 2015-2018 is gebaseerd op de ervaringen opgedaan 
in 2012–2015, de beschikbaarheid van fondsen en een realistische kijk op de mogelijkheden om 
additionele fondsen te genereren. Wat dit laatste betreft is de situatie in vergelijking tot enkele jaren 
geleden veranderd. Enkele instellingen waar organisaties zoals Amazon Fund konden aankloppen 
voor de financiering van projecten zijn weggevallen en ook zijn veel procedures gewijzigd. Anderzijds 
zijn er nieuwe financieringsvormen in opkomst. In paragraaf 6 wordt op deze ontwikkelingen ingegaan.   

Uitgaande van de beperkte mogelijkheden om fondsen te werven, wil Amazon Fund zich in de periode 
2015-2018 in eerste instantie concentreren op praktische natuureducatie en, bij voldoende fondsen, in 
beperkte mate op agro-forestry activiteiten.  

Voor natuureducatie staat centraal de consolidatie van de resultaten van het project gerealiseerd in 
2012–2015, samen met de verspreiding van de ervaringen naar elders in Amazonia. Agro-forestry 
ontwikkeling wordt steeds vaker als een belangrijk instrument gezien om verdere ontbossing in het 
Amazonegebied te voorkomen en om gedegradeerd bosareaal te herstellen. Met voldoende fondsen 
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zal dit thema in de periode 2015-2018 aandacht krijgen en dan vooral via ons natuureducatie 
programma. Amazon Fund streeft er in de komende periode niet naar om projecten te faciliteren op 
het gebied van drinkwater en sanitatie. De vraag naar ondersteuning op dit gebied is onverminderd 
aanzienlijk, met name onder de inheemse bevolking, maar door grote programma´s van lokale en 
nationale overheden verbetert de situatie, ook in het rurale Amazonegebied.  

Samenvattend bestaat het meerjarenplan 2015-2018 uit de volgende programmaonderdelen: 
 
2015: evaluatie van de resultaten van het natuur- en milieueducatie programma uitgevoerd in 2012-

2014 en planning van het programma tot 2018. 
2016: verbeteren en ontwikkelen van les- en instructiemateriaal voor het schooltuinprogramma  
 ontwikkelen van les- en instructiemateriaal voor veldwerkprogramma´s;  
 voorbereiden van een schooltuinprogramma in Perú. 
2017: start van een  schooltuinprogramma in Perú; 
 voorbereiden van een natuur- en milieueducatie programma in Perú. 
2018: start van een natuur- en milieueducatie programma in Perú; 
 ontwikkelen van les- en instructiemateriaal voor agro-forestry en socio-productieve projecten 

zoals schoolfarms, ecotoerisme, afvalverwerking en recycling.  
 
Het activiteitenplan voor 2015 - 2018 is op hoofdpunten schematisch weergegeven in onderstaand 
chronogram:   
 

 
 
Vergroot      

 

5.1.   Natuur en milieueducatie     

In 2013 en 2014 ondersteunde Amazon Fund een natuur- en milieuonderwijsprogramma voor basis- 
en middelbare scholen in Rurrenabaque in het Boliviaanse Amazonegebied. Met steun van Alerta 
Verde, een Boliviaanse organisatie gespecialiseerd in schooltuinen, legden zeven basisscholen 
schooltuinen aan. Zo leerden jonge kinderen om te gaan met hun eigen natuur. Zelf in de grond 
wroeten, zaaien, wieden, oogsten en de geteelde gewassen koken en eten bracht de kinderen, samen 
met hun ouders in direct en betekenisvol contact met hun leefomgeving. Voor middelbare scholen 
werden lessen ontwikkeld over de waarde en functies van het tropisch regenwoud en de noodzaak het 
regenwoud te beschermen. Inheemse natuurgidsen namen leerlingen mee het oerwoud in om te leren 
over de ecologie van het regenwoud, haar functies en noodzaak het bos te beschermen. Ook leerden 
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zij nuttige en medicinale planten kennen. Tijdens practica werden werkstukken gemaakt. Daarnaast 
werd een aanzet gemaakt met de ontwikkeling van een website (“Lecciones Amazónicas”) met direct 
bruikbaar lesmateriaal voor schooltuinen en praktisch veldwerk.   
 
In 2015 zijn de activiteiten ex-post geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat docenten en leerlingen van 
de deelnemende scholen het programma positief hebben ervaren en er graag mee door willen gaan. 
De meeste deelnemende basisscholen hebben ook in 2015 schooltuintjes aangelegd, zonder verdere 
assistentie. Ook de Regionale Onderwijs Inspectie (h)erkent de meerwaarde van deze praktisch 
natuureducatie. De scholen en docenten vragen om meer en beter instructiemateriaal, met name 
toegespitst op de specifieke situatie in het Amazonegebied.  
 
Op basis van de evaluatie wil Amazon Fund doorgaan met het faciliteren van praktisch 
natuuronderwijs in het Amazonegebied via een meerjarenplan op basis van meer en beter les- en 
instructiemateriaal en deelname van meer scholen, op beperkte schaal ook elders in Amazonia. Voor 
de periode tot 2018 wil Amazon Fund de volgende activiteiten ontwikkelen en faciliteren:  
-   Het verbeteren en uitbreiden van het les- en instructiemateriaal, zodanig dat het ook zonder externe    

 assistentie kan worden gebruikt door scholen, en ook door scholen elders in het Amazonegebied.      
- Een beperkte uitbreiding van het schooltuin- en veldwerkprogramma naar het Peruaanse 

Amazonegebied. Hiervoor specifiek zijn ons inmiddels fondsen ter beschikking gesteld.  
 
a.- Ontwikkeling van les- en instructiemateriaal voor schooltuinprogramma´s 
 
In 2016 wil Amazon Fund zich richten op het updaten en het ontwikkelen van meer en beter didactisch 
materiaal voor het schooltuinprogramma. Het betreft materiaal voor zowel in de klas als voor de 
praktische aanleg en onderhoud van tuinen op het schoolterrein. In veel Amazonelanden blijkt 
belangstelling te bestaan voor dergelijk materiaal, maar een praktische handleiding en praktisch 
materiaal gericht op het Amazonegebied bestaan nog nauwelijks. Het ontwikkelen en beschikbaar 
stellen van dergelijk materiaal is een activiteit die een belangrijke impuls kan geven aan de 
verspreiding van de reeds opgedane ervaring met een groot multiplier effect.      
 
Het werk zal worden uitgevoerd in samenwerking met de begeleiders van het programma in 2013 en 
2014 (Alerta Verde), de toen betrokken scholen en het onderwijzend personeel, ouders en andere 
onderwijs- en amazonedeskundigen en de regionale onderwijsinspectie. Om het werk een bredere 
technische basis te geven wil Amazon Fund bovendien Agromisa betrekken in het werk. Agromisa is 
een stichting gerelateerd aan de Universiteit Wageningen die zich bezig houdt met het geschikt en 
beschikbaar maken van praktische landbouwkundige informatie en kennis over kleinschalige 
duurzame land- en tuinbouw in de tropen. Agromisa werkt met vrijwilligers en landbouwkundigen die 
hun sporen in de tropen hebben verdiend: www.agromisa.org. 
 
Het les- en instructiemateriaal zal worden ontwikkeld en gepresenteerd als een praktische handleiding 
die scholen in het Amazonegebied in staat stelt om zelfstandig schooltuinen aan te leggen en te 
onderhouden, met participatie van ouders en de gemeenschap. Het materiaal (in het Spaans en 
mogelijk ook in het Portugees) zal worden geplaatst op de website “Lecciones Amazonicas” van 
Amazon Fund in de vorm van modules die kunnen worden gedownload en geprint. Bovendien zal 
worden gestreefd ook materiaal in boekvorm te maken zoals Agromisa dat al decennia doet. Het 
materiaal in boekvorm is vooral gericht op de algemene aanpak en de structuur van 
schooltuinprogramma´s en bestemd voor schoolleidingen en docenten. Het digitale materiaal is vooral 
bedoeld voor gebruik op het niveau van leerlingen samen met hun docent.       
 
Door de scholen en het onderwijzend personeel in Rurrenabaque te betrekken bij de verdere 
ontwikkeling van het materiaal (zowel scholen die deelnamen aan het programma in 2013-2014 als 
ook “nieuwe” scholen) wordt bovendien gewerkt aan het testen van materiaal en een consolidatie van 
het in 2013 gestarte programma.   
 
In 2016 zal in Puerto Maldonado, Zuidoost-Peru, begonnen worden met het voorbereiden van een 
schooltuinproject op basis van de ervaringen in Bolivia. De voorbereidingen omvatten het selecteren 
van geschikte lokale partners, vrijwilligers, leraren en scholen. Het les- en instructiemateriaal dat in 
2016 op basis van de ervaringen in Bolivia verder zijn worden ontwikkeld zal dan in 2017 in Perú 
worden getest. 
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.- Ontwikkeling van les- en instructiemateriaal voor praktisch veldwerk 

P
b
 

raktisch veldwerk in het Amazonegebied staat in de kinderschoenen, met name als het gaat om de 
ewustwording over de samenhang van ecosystemen, flora, fauna, bodem, water en de mens.  

In 2013 en 2014 zijn de eerste lesmaterialen voor praktisch veldwerk ontwikkeld en toegepast in 
verschillende practica. In 2015 zijn de resultaten geëvalueerd. Daaruit bleek een grote behoefte aan 
materiaal over de didactische aspecten van veldwerkonderwijs voor docenten en aan meer praktisch 
les- en instructiemateriaal over relevante thema´s op het niveau van middelbare schoolleerlingen. Na 
het maken van schooltuinlesmateriaal in 2016 zal in 2017 les- en instructiemateriaal voor het 
veldwerkprogramma worden ontwikkeld.  
 
In de literatuur is al redelijk wat materiaal beschikbaar en samen met lokale docenten en deskundigen 
zal worden bekeken welk materiaal direct geschikt is voor toepassing in Amazonia, en welk materiaal 
na bewerking. De scholen, docenten en uitvoerders die meededen aan het veldwerkprogramma in 
2013 en 2014 zullen hierbij worden betrokken. De intentie is ook Agromisa bij dit proces te betrekken.  
 
Het les- en instructiemateriaal voor praktisch veldwerk zal bestaan uit materiaal voor in de klas en 
voor in het veld. Het lesmateriaal voor in de klas zal zich richten op de kenmerken en dynamiek van 
het regenwoudecosysteem, nuttige en medicinale planten, ecosysteemdiensten en op de noodzaak 
het tropisch regenwoud te beschermen. Het les- en instructiemateriaal voor in het veld zal bestaan uit 
een handleiding voor het ontwerpen van veldwerkprogramma´s voor middelbare scholen, met 
praktische voorbeelden van algemene modules en concrete lessen. Net als bij het 
schooltuinprogramma zal het verbeterde en nieuw te ontwikkelen materiaal worden geplaatst op de 
website van Lecciones Amazónica, in het Spaans en mogelijk ook in het Portugees. Het nut van 
inleidend materiaal in drukvorm zal ook hier worden onderzocht, net als bij schooltuintjes.  
 
c
 
.- Uitbreiding van het natuureducatie programma naar het Amazonegebied van Perú 

Eind 2016 werden door Amazon Fund fondsen ontvangen om ook in het Peruaanse Amazonegebied 
te starten met praktische natuureducatie. Het betreft de Amazoneprovincie Madre de Dios, rond de 
stad Puerto Maldonado in Zuidoost-Perú. Het gebied lijkt ecologisch op het gebied rond 
Rurrenabaque in Bolivia, wordt gekenmerkt door hoge biodiversiteit en is ecotoeristisch sterk 
ontwikkeld.   
 
In 2017 zullen de voorbereidingen worden getroffen om er met een bescheiden programma te starten 
in het schooljaar 2018. De voorbereidingen omvatten het selecteren van geschikte lokale partners, 
vrijwilligers, leraren en scholen. Het les- en instructiemateriaal dat in 2017 op basis van de ervaringen 
in Bolivia verder zal worden ontwikkeld zal dan in 2018 in Perú worden getest. 
   
 

5.2.- Agro-forestry ontwikkeling 

Een derde van de ontbossing in de Amazone komt door zwerflandbouw door kleine boeren. Agro-
forestry systemen geven antwoord op de vraag hoe deze boeren duurzaam in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien, dus zonder dat dit ten koste gaat van het regenwoud. Reeds ontwikkelde agro-
forestry systemen in de regio hebben bewezen goed te werken en ook economisch aantrekkelijk te 
zijn. Gebleken is ook dat agro-forestry in belangrijke mate kan bijdragen aan duurzaam beheer van 
tropische bossen en zo bij kan dragen aan het beheersen van klimaatveranderingen. IPHAE is één 
van de belangrijkste organisaties in het Boliviaanse regenwoudgebied die gemeenschappen assisteert 
bij het aanleggen van agro-forestry systemen. Amazon Fund heeft de intentie uitgesproken IPHAE 
daarbij te helpen. Een punt van aandacht is dat agro-forestry ontwikkeling per definitie een langjarige 
activiteit is en een verbintenis vereist met financiers over een reeks van jaren.   
 
Tijdens de periode 2012-2015 heeft Amazon Fund niet voldoende fondsen gegenereerd om agro-
forestry projecten van IPHAE praktisch te ondersteunen. Voor de periode 2015-2018 zal nieuw beleid 
worden ontwikkeld voor fondsenwerving mede om agro-forestry projecten te kunnen faciliteren (zie de 
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volgende paragraaf). Daarnaast wil Amazon Fund het thema agro-forestry opnemen in het 
natuureducatie programma en lesmateriaal ontwikkelen voor het onderwerp, te gebruiken bijvoorbeeld 
voor de aanleg van agro-forestry schoolfarms. Dit is gepland voor 2017-2018.  

 

6.       Communicatie en Fondsenwerving  

De uitvoering van het meerjarenplan is afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen. Zonder 
fondsen kunnen geen projecten kunnen worden ondersteund. Toezeggingen aan partnerorganisaties 
zullen vooraf door het bestuur financieel zeker moeten zijn gesteld. In dit verband is dit werkplan 
vooral indicatief en een intentie. De situatie rond fondsenwerving is de afgelopen jaren sterk 
veranderd. Enkele belangrijke instellingen waar organisaties zoals Amazon Fund konden aankloppen 
voor financiering van projecten zijn weggevallen en bovendien zijn vaak de criteria om in aanmerking 
te komen voor financieren gewijzigd. Veel fondsen eisen tegenwoordig dat de aanvrager via eigen of 
andere bronnen een groot percentage van een projectbedrag zelf financiert. Andere organisaties 
financieren alleen kortlopende projecten of alleen bouwprojecten zoals een school of een waterput.  

De afgelopen jaren zijn ook nieuwe financieringsvormen ontstaan en in opkomst. Crowdfunding is een 
nieuw en belangrijk instrument. Meer en meer instanties financieren investeringsprojecten van 
“community based social enterprises”. In deze categorie passen bijvoorbeeld agro-forestry projecten, 
met name als die de gehele keten omvatten van duurzame productie via marketing tot aan de 
consument. Ook voor projecten die direct bijdragen aan klimaatbeheersing en vermindering van de 
uitstoot van CO2 zijn financieringsmogelijkheden groter geworden. Amazon Fund wil op deze 
ontwikkelingen inspelen en het managementteam is in 2015 versterkt met een gespecialiseerd 
adviseur, bekend met nieuwe vormen van projectfinanciering. 

Voor de uitvoering van het programma in de periode 2015-2018 zoals geschetst in dit document  
rekent de stichting op het werven, gedurende de periode, van een bedrag van € 20.000 te besteden 
volgens onderstaande indicatieve begroting:  

- Schooltuinprogramma: 
           Ontwikkelen en aanpassen les- en instructiemateriaal €    4.000 
           Ontwerp website Lecciones Amazónicas €    2.500 
           Uitgave publicatie (boekvorm)        p.m. 
- Veldwerkprogramma: 
           Ontwikkelen en aanpassen les- en instructiemateriaal €    2.500 
           Ontwerp website Lecciones Amazónicas €    1.500 
           Uitgave publicatie (boekvorm)        p.m. 
-     Uitbreiding programma naar Peru 
           Ontwikkelen en opstarten van een beperkt programma   €    3.000 
-     Socio-productieve projecten (incl agro-forestry, recycling afval) 
           Ontwikkelen les- en instructiemateriaal €    3.500 
           Ontwerp website Lecciones Amazónicas €    1.500 
           Uitgave publicatie (in print)        p.m. 
- Overige kosten 
           Inclusief fondsenverwervingskosten €    1,500  
 ------------- 
Totaal €  20.000   

 

7.   Interne organisatie  

Een professionele en slagvaardige organisatie van Amazon Fund is een belangrijke 
voorwaarde voor het bereiken van haar doelstellingen. De stichting streeft naar een klein en 
betrokken bestuur, bekend met de complexe problematiek in Amazonia en met de aard van het 
daar te ondersteunen werk, een bestuur dat zorg draagt voor de bestuurlijke taken en de 
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coördinatie van de operationele portefeuilletaken van de stichting. Het bestuur wordt in zijn 
taken geassisteerd door adviseurs en vrijwilligers, met name in operationele portefeuilletaken. 
Het Huishoudelijk Reglement (HR) beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de 
bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers.  
 
Sinds begin 2015 bestaat het bestuur van Amazon Fund uit: 

- Fred Opdam -  secretaris - voorzitter 
- Piet van Ipenburg – penningmeester 
- Hans Smit – lid  

 
Bij het groeien van de activiteiten en het aantal te ondersteunen projecten zullen er in toenemende 
mate mensen nodig zijn voor specifieke functies en operationele taken. Het bestuur streeft daarom 
naar een geleidelijke uitbreiding van het operationele team, waarbij het vinden van personen met de 
juiste, specifieke, inhoudelijke deskundigheid voorop staat.      
 
De stichting heeft een Comité van Aanbeveling bestaande uit prominenten die de verschillende 
doelgroepen van de stichting vertegenwoordigen, die achter de doelstellingen van de stichting staan 
en hun naam eraan willen verbinden. Op dit moment bestaat het Comité van Aanbeveling uit: 

- Dr. René Boot, Directeur Tropenbos International, Wageningen 
- Elisabeth Rijpkema, communicatie en fondsenwervingdeskundige    

 
Het bestuur streeft de komende periode naar uitbreiding van het Comité tot minimaal drie personen. 
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