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Inleiding
Begin 2011 stond in het teken van de Amazone Dialoog op 9 april in Ecodrome. Dankzij
een subsidie van NCDO kon Amazon Fund een Amazonedag organiseren. Er diende een
programma en draaiboek opgesteld te worden en uitnodigingen verzonden te worden.
Vanwege de presentatie van het project ‘Milieubewustwording in de Boliviaanse Amazone’
tijdens die dag, diende ook het bezoek van Constantino Nay, manager van partner-organisatie
San Miguel del Bala, voorbereid te worden. Bestuurslid Erik Jongejan reisde* hiervoor naar
Bolivia om lokaal voorbereidingen te treffen.
In juni reisden* leden van Amazon Fund naar Rurrenabaque om de benodigde vergunningen
te verkrijgen en de contracten te ondertekenen. Er was overleg in Bolivia met lokale
partnerorganisaties SMdB, Huertos Educativos en lokale scholen in Rurrenabaque voor het
formuleren van een milieueducatie project.
In het kader van het project ‘Drinkwater voor de inheemse gemeenschappen langs Rio Quiquibey’
in Pilón Lajas was tijdens dat bezoek was ook een ontmoeting met ‘Presidente’ Clemente
Caymani van het inheemse bestuur van de biosfeer Pilón Lajas, de ‘Consejo Regional Tsimani
Moseten’ (CTRM) Vervolgens er werd een voorstel voor drinkwatervoorziening opgesteld.
Verder stond 2011 in het teken van professionalisering van de organisatie: vaststellen van een
visie, missie, strategie, personele versterking etc.

Visie

Onze 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.

Missie

Onze missie is een bijdrage te leveren aan het behoud van de regenwouden,wetlands,
savannes en de biodiversiteit van het Amazonegebied. Daarnaast willen wij de
culturele identiteit van de lokale bevolking in stand houden, milieubewustwording
stimuleren en meer steun verwerven.

* alle reizen zijn op eigen kosten gemaakt
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Organisatie

Hoofdvestiging Amazon Fund Nederland
Bestuur
Erik Jongejan

Fred Opdam

John Smit

Penningmeester

Voorzitter

Secretaris

Zusterorganisatie Amazon Fund (International) USA
Bestuur
Ernest Allen
Bestuurslid AF Int.

Adviseurs Nederland
Bert van Barneveld

Elisabeth Rijpkema

Jan Kaiser

Klaas Jan Beek

Duurzame ontwikkeling

Communicatie/Fonsenwerving

Algemeen

Waterproject

Adviseurs Internationaal
Tjerk van Rooij

Paul F. Torrence

Daniel Manzaneda

Antoine Hanzen

Projectontwikkeling

Algemeen

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Support Team
Alina Stiefel

C. Kleinhofmeijer

A. Valckx

Rietje Verweij

Vertaling en sociale Media

Promotie

Steunpunt Bolivia

Algemeen

Francoise Bourzat

Randa Verweij

Waterproject

Algemeen
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Schooltje San Miguel del Bala
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Amazone Dialoog Ecodrome
Oktober 2010 werd onze subsidieaanvraag voor een Amazonedag in april 2011
in Ecodrome Zwolle door de Stichting Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) toegekend. Hoofddoel was de
presentatie van het milieubewustwordingsproject in Bolivia en draagvlak creëren in
Nederland. Begin 2011 stond in het teken van voorbereidingen voor die dag. Er moest
een draaiboek en programma gemaakt worden, uitnodigingen verstuurd, de pers benaderd
en promotie gemaakt. Daarnaast moest de komst van Constatino Nay, manager van
onze partnerorganisatie San Miguel del Bala voorbereid worden. Op de dag gaf hij zijn
visie over het   project en de samenwerking. Verder gaf Meindert Brouwer van ‘Amazon
Your Business’ gaf een presentatie over duurzame bosproducten uit de Amazone
en de commercialisering   daarvan. Aanwezigen konden zich uitgebreid informeren bij
stands van Amazon Fund, NME Mundial, IVV Birds Books en Amazon Your Business.
Professor René Boot, directeur Tropenbos International en Harko Koster, adviseur
van WNF hielden een verhaal over agro-forestry. Aansluitend volgde een interactieve
dialoog en ter afsluiting van de middag konden de aanwezigen tijdens een borrel
uitgebreid napraten, kennismaken en uitwisselen. Ondanks het mooie weer, namen
ruim zeventig gasten op zaterdag 9 april 2011 deel aan de eerste editie van de Amazone
Dialogen, in het Ecodrome te Zwolle. We waren vooral vereerd met de aanwezigheid van
Roberto Calzadilla, ambassadeur van Bolivia in Nederland. De organisatie was vooral in
handen van Elisabeth Rijpkema.

John Smit bedankt Constantino Nay, manager van San Miguel del Bala, onze partnerorganisatie
in Bolivia.
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Overleg in Bolivia met lokale partnerorganisaties
In Juni reisden leden van Amazon Fund naar Rurrenabaque in Bolivia om de contracten voor
het milieubewustwordingsproject op te stellen en te ondertekenen. Ook voorbesprekingen
omtrent het waterproject Rio Quiquibey waren onderdeel van het programma.
Milieubewustwordingproject
Naast contracten voor het milieubewustwordingsproject werden de vergunningen voor
het project verstrekt door de lokale overheid. Er werd een voorlichtingbijeenkomst
georganiseerd waarbij afgevaardigden van San Miguel del Bala en de lokale overheid
aanwezig waren. Ook Arnold Brouwer, directeur van Huertos Educativos was uit
Cochabamba naar Rurrenabaque overgekomen. Huertos Educativos zal verantwoordelijk
zijn voor de uitvoering van de aanleg van schooltuinen en voorlichting over afvalverwerking
op basisscholen. Ook werden scholen uit Rurrenabaque bezoocht om het programma
toe te lichten. Enthousiasme voor deelname aan het project was erg groot.

Drinkwaterproject Rio Quiquibey
In het kader van het project ‘Drinkwater voor de
inheemse gemeenschappen langs Rio Quiquibey’

kwam ook Ernest Allen, bestuurslid Amazon
Fund International naar Rurrenabaque. Na de
succesvolle afronding van het drinkwaterproject
in San Luis Grande, een dorpje aan de bovenloop
van de rivier Quiquibey in de biosfeer Pilón Lajas, liggen er plannen om meerdere dorpjes aan
deze rivier te ondersteunen bij aan de aanleg van
een schoon drinkwatersysteem. Hiervoor was een
ontmoeting georganiseerd met Clemente Caymani,
‘Presidente’ Clemente Caymani   van het inheemse
bestuur van de biosfeer Pilón Lajas, de ‘Consejo
Regional Tsimani Moseten’ (CTRM). Het was een
positieve ontmoeting waarbij Clemente Caymani steun
en partnership aanbood tijdens de realisatie van het
project.

Plan en voorstel
In de maanden na het bezoek aan Bolivia is gewerkt aan een solide plan voor het project
‘Bevordering Milieubewustwording in Boliviaanse Amazone’ en aan een voorstel (proposal)
voor de realisatie van het project ‘Drinkwater Rio Quiquibey’. Dankzij de expertise van onze
adviseurs, met name Bert van Barneveld, is dit op zeer professionele wijze gedaan.
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Professionalisering stichting en fondsenwerwing
Amazon Fund is een jonge stichting, opgericht in mei 2008. Maar het werd hoog tijd voor
professionalisering. Het bestuur en adviseurs stelden een visie, missie en strategie vast. Er
werd besloten om het bestuur te versterken. Er was behoefte aan expertise, bestuurservaring
en meer mensen om al het werk aan te kunnen.
Ook werd vastgesteld dat er een strategie ontwikkeld moest worden voor fondsenwerving
en het werven van donateurs. Om zowel de projecten als de overhead van de stichting te
kunnen bekostigen. Een overheid die zo minimaal gehouden wordt.

             

Erik Jongejan en Bert van Barneveld (links) met Constantino Nay (rechtsvoor) op bezoek bij Veldwerk
Nederland in Orvelte. Wim Mijberg (rechtsachter) was onze gastheer. (Foto: Fred Opdam)

Doelstellingen voor 2012
- Afronding plan ´Bevordering Milieubewustwording Rurre´
- Vinden van subsidie en starten project ´Bevordering Milieubewustwording Rurre´
- Versterking bestuur, uitbreiding organisatie, inzet meer vrijwilligers
- Vaststellen huishoudelijk regelement, beleid, herziening statuten
- Vinden gelden voor financiering overhead
- Verdere ontwikkeling proposal ´Drinkwater Rio Quiquibey´
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Financieel verslag 2011
Saldo 1 jan 2011

310,79

Inkomsten
Donaties
NCDO Subsidie Ecodrome
Donatie Greenchoice tbv Ecodrome
Totaal

451,51
6441,00
500,00
----------7703,30

Uitgaven
Kamer van Koophandel
Forwarding URL AF Int. (Your Concept’
ING
Bureaukosten
Nieuwsbrief (Grafic Mail)
Helft reiskosten Arnold Brouwer CBB/Rurre
Totaaluitgaven Ecodrome
Totaal
Saldo 31 dec 2011

37,64
42,84
131,44
82,04
95,15
74,71
7086,84
----------7550,66
152,64
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Stichting Amazon Fund
Visserweert 54
6116 AM Roosteren
Nederland
T 046 4263640
E info@amazonfund.eu
I www.amazonfund.eu
Rekeningnummer: 4919775
IBAN Number: NL64INGB0004919775
BIC Code: INGBNL2A
KvK 14103019
BTW Nummer 8195.36.775.B.01
Stichting Amazon Fund heeft een ANBI status
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