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Met dank aan alle vrijwilligers, financiële bijdragen van sympathisanten, Impulsis, 
het WNF-INNO Fund, Rabo Share4more, de Gemeente Rurrenabaque en de enthousiaste 
inzet van de deelnemende scholen.





Amazon Fund 
 
Stichting Amazon Fund is opgericht in 2008 door enkele Nederlandse vrijwilligers, bezorgd om het voortbestaan van de 
natuur en de culturele waarden van de inheemse bevolking in het Amazonegebied.  
 
Haar visie is dat de ecosystemen van het Amazonegebied hun unieke waardes en functies blijven behouden ten behoeve 
van het welzijn van huidige en toekomstige generaties. 
 
De missie is een bijdrage te leveren aan het behoud van de regenwouden, moeraslanden, savannes en de biodiversiteit 
van het Amazonegebied. Daarnaast wil de stichting helpen de culturele identiteit van de lokale bevolking te bewaren en 
milieubewustwording te stimuleren. 
 
De interventiestrategie bestaat uit het ondersteunen van lokale initiatieven en projecten die: 
   - Beantwoorden aan de visie, missie en de doelstellingen van Amazon Fund 
   - Gebaseerd zijn op lokale samenwerkingsverbanden 
   - Passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de lokale autoriteiten 
 
Hoe Amazon Fund werkt: 
   - Door het faciliteren van duurzame lokale initiatieven 
   - Door fondsenwerving in Nederland 
   - Uitsluitend op non-profit basis met alleen deskundige vrijwilligers  
 
Activiteiten en Projecten: 
   - Natuur- en milieuonderwijs projecten 
   - Ondersteuning van de aanleg van voorzieningen voor schoon drinkwater in kleine inheemse gemeenschappen in het     
     regenwoud 
   - Ondersteuning van kleinschalige participatieve agro-forestry (boslandbouw) projecten 
   - Concentratie van de activiteiten op het Boliviaanse Amazonegebied

Natuur- en Milieuonderwijs in het Boliviaanse Amazonegebied 
 
Het natuur- en milieuonderwijs project is het resultaat van een verzoek uit Rurrenabaque in het Boliviaanse 
Amazonegebied. Doel van het project is het ontwikkelen van praktisch natuur- en milieuonderwijs voor lagere 
en middelbare scholieren in Rurrenabaque. Deze kleine stad is voor zijn economie afhankelijk van ecotoerisme 
en de natuurlijke hulpbronnen in het omringende tropisch regenwoud.  
 
Het gaat om het leren met en in de natuur zelf. De onderliggende gedachte is dat de aanleg en het onderhoud 
van schooltuinen op de basisscholen en praktisch natuuronderwijs voor middelbare scholen in het tropisch 
regenwoud bijdraagt aan het verantwoord omgaan met de natuur en milieu door toekomstige generaties. 
 
Het verzoek om een natuur- en milieu-onderwijs programma voor schoolkinderen te ontwikkelen en te 
ondersteunen kwam van de lokale inheemse Tacana organisatie San Miguel del Bala. De voornaamste reden 
was een gebrek aan kennis en middelen bij de stadsbevolking, terwijl de omliggende natuur bedreigd wordt door 
houtkap, plantagelandbouw, bosbranden, ondoordachte stadsuitbreiding, wegenbouw en vervuiling. Eind 2012 
waren voldoende fondsen beschikbaar om met het programma te starten.   
 
Het project heeft een innoverend karakter waarmee nauwelijks ervaring bestaat in Bolivia. Om deze reden is 
met de partnerorganisaties overeengekomen dat het gaat om een proefproject van twee schooljaren, om daarna 
op basis van een evaluatie te besluiten over een eventuele voortgang. De resultaten in termen van impact en 
duurzaamheid zullen de basis vormen voor besluiten over verlenging en eventuele uitbreiding naar andere 
Amazone regio’s. Het streven is dat het programma uiteindelijk onderdeel wordt van het onderwijs curriculum 
in het Amazonegebied.



Rurrenabaque: de hoogste biodiversiteit van het 
Amazonegebied
Rurrenabaque, een kleine stad aan de rivier de Beni aan de voet 
van het Andesgebergte is een belangrijke bestemming voor de 
(inter)nationale ecotoerist. Dit komt door de ligging nabij de 
nationale parken Madidi en Pilón Lajas die een enorme variatie 
aan planten, dieren, landschappen en ecosystemen herbergen. 
De regio heeft de hoogste biodiversiteitsindex van het hele 
Amazonegebied.

In het Madidi park leven 40% van alle Zuid-Amerikaanse 
zoogdieren- en amfibiesoorten en meer dan 11% van alle 
bekende vogelsoorten in de wereld. Verschillende 
natuurorganisaties bieden jungle tours aan en de lokale 
economie is sterk afhankelijk van de rijkdom aan natuur in 
het gebied.



Teloorgang van de natuur
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Houtkap, plantagelandbouw, bosbranden, ondoordachte stadsuitbreiding, wegenbouw en vervuiling vormen een grote bedreiging 
voor de omliggende ecosystemen. Een van de belangrijkste oorzaken is de komst van vele migranten uit de hooglanden die het 
tropisch regenwoud omkappen voor niet-duurzame landbouw zonder planning. Afval en vervuiling is een ander groot probleem. 
Dit vereist vooral een mentaliteitsverandering 

Een ander gevolg van de ontbossing is dat de  inheemse bevolking haar leefgebied 
kwijtraakt en haar heil zoekt in de stad. Daar wacht vaak een uitzichtloze toekomst 
waarbij het gezin regelmatig slachtoffer wordt van armoede en alcoholisme. Goed 
natuur- en milieuonderwijs voor hun kinderen is daarom van groot belang.



Schooltuinen voor het basisonderwijs
Schooltuinen zijn een goede manier voor jonge kinderen om natuur te ervaren en te leren ermee omte gaan. Zelf wroeten in de 
grond, zaaien, wieden, oogsten van groenten, vruchten en kruiden, en het zelf bereiden ervan is inspirerend en brengt hen dichtbij 
het functioneren van de natuur. 
 
In 2013 deden 310 schoolkinderen van 14 basisschoolklassen mee aan het programma van organisch-biologische schooltuinen. 
In 2014 deden ruim 600 schoolkinderen mee uit 20 basis-schoolklassen. Leraren van deze en van 30 andere scholen in de regio 
werden getraind in de aanleg en onderhoud van schooltuinen. Het programma is uitgevoerd door de Boliviaanse stichting Alerta 
Verde. Bij het programma lag de nadruk tevens op het planten van fruitbomen, compostering en hergebruik van organisch afval, 
gewas-, bodem- en waterbeheer en gezonde voeding. De gemeente van Rurrenabaque heeft in 2014 ook een financiële bijdrage 
geleverd.



Resultaten
Het programma is enthousiast ontvangen door de scholen, de 
leerlingen, het onderwijzend personeel en de ouders. De oogst 
van de tuinen is gebruikt voor schoolmaaltijden en bij de 
gezinnen van de kinderen thuis, bijdragend aan een gezonder 
dieet. Overschotten werden verkocht en de opbrengst helpt bij 
de continuïteit van het programma. Ook is er didactisch 
materiaal ontwikkeld voor onderwijzend personeel dat zal 
worden gepubliceerd op een te maken website.



Veldpractica voor leerlingen van middelbare scholen
Onder leiding van inheemse natuurgidsen en met assistentie van twee Nederlandse biologen met specifieke kennis van 
veldpractica, leerden leerlingen over de waarde van het tropisch regenwoud en de noodzaak het te beschermen. Ook leerden zij 
medicinale planten te herkennen en over de werking ervan. Via opdrachten werden specifieke thema´s over de ecologie van het 
tropisch regenwoud bestudeerd. 
In het eerste jaar namen 60 leerlingen en hun leraren deel aan het programma, uitgevoerd op het land en de eco-lodge van 
San Miguel del Bala, langs de rivier de Beni op 40 minuten varen van Rurrenabaque. In het tweede jaar is de studielocatie verlegd 
dichterbij Rurrenabaque, waarmee de kosten aanzienlijk konden worden teruggebracht. In het tweede jaar namen 90 leerlingen, 
leraren en ouders van 6 scholen deel. Elke school ontwikkelde bovendien in dit jaar zelf een aanvullend socio-productief project 
waarin milieu en natuur centraal stond, zoals het hergebruik van afval en de vergroening van schoolerven. De gemeente van 
Rurrenabaque heeft is 2014 ook een financiële bijdrage geleverd.



Resultaten
Praktisch veldwerk in het regenwoud was in Bolivia vrijwel 
onbekend maar na een aarzelend begin sloeg het programma 
goed aan bij alle deelnemende scholen die er mee willen 
doorgaan. Onderwijzend personeel werd getraind in het 
ontwikkelen van veldwerkprogramma’s en in het algemeen 
werken in de tropische natuur. De Nederlandse biologen 
ontwikkelden instructiemateriaal voor onderwijzend personeel 
dat gereed wordt gemaakt voor publicatie op een website die 
gebruikt kan worden in het hele Amazonegebied.



De toekomst van het programma
Het programma heeft een succesvolle start gemaakt. Leerlingen, leraren en ouders zijn| 
enthousiast. Ook de onderwijsinspectie en de gemeente van Rurrenabaque zien het nut en belang 
ervan. De resultaten zullen worden geëvalueerd als basis voor toekomstige activiteiten in 
komende jaren. De ervaring heeft al geleerd dat uiteindelijk de toekomst van dit soort activiteiten 
afhankelijk is van de aanwezigheid van gemotiveerd en getraind onderwijzend personeel. Dit 
laatste zal in de toekomst bepalend zijn naast de noodzakelijke financiële bijdragen van donoren.  
 
Natuur- en milieuonderwijs programma’s zijn in het Amazonegebied van zeer groot belang. 
Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten is de ontbossing van de Amazone bepalend voor 
de snelheid en mate van de klimaatverandering, niet alleen in het Amazonegebied zelf, maar ook 
in de omliggende gebieden en ver daarbuiten.


