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1 Voorwoord
Het Amazoneregenwoud is het grootste tropisch regenwoudgebied op aarde met meer dan
400.000 verschillende plantensoorten, zo´n 2.000 vogelsoorten en meer dan 300 zoogdiersoorten. Het Amazone riviersysteem bevat 20 procent van al het zoetwater in de wereld.
Maar het gebied wordt ernstig bedreigd. Meer dan één vijfde van het regenwoud is reeds
vernietigd en nog veel grotere delen staan onder grote druk. Alleen al in 2012 werd 1.500 km2
Amazonewoud vernietigd, een gebied zo groot als 300.000 voetbalvelden. Ontbossing leidt
tot verlies van biodiversiteit en klimaatverandering wereldwijd. In de steden is afval een groot
probleem. De leefgebieden en cultuur van de inheemse bevolking staan onder grote druk.
Amazon Fund is een stichting die via een “bottom-up” benadering kleinschalige projecten
van lokale partnerorganisaties in de Amazoneregio ondersteunt die direct bijdragen aan
het tegengaan van ontbossing en die werken aan betere levensomstandigheden en de bescherming van de cultuur van de inheemse bevolking. Het is een Nederlands privé-initiatief,
ontstaan in 2008 uit bezorgdheid over het verloren gaan van natuur en milieu in het gebied
en de impact die dat heeft op ons allen.
Dit  jaarverslag legt verantwoording af van de activiteiten van Amazon Fund in 2012. Graag  
wil ik iedereen die betrokken is bij het werk van Amazon Fund bedanken voor de steun
en inspanning in het afgelopen jaar. Samen zullen wij ons blijven inspannen onze visie en
doelstellingen te verwezenlijken: investeren in organisaties en mensen in de Amazoneregio
die met concrete activiteiten en projecten bijdragen aan het behoud van natuur en milieu en
cultuur in het gebied.
Fred Opdam,
voorzitter Amazon Fund

2 Wat doet Amazon Fund: visie, missie en doelstelling
De visie van Amazon Fund is dat de Amazone ecosystemen hun unieke waarden en functies behouden
voor huidige en toekomstige generaties. De missie van het fonds is direct bij te dragen aan de bescherming van de Amazone regenwouden, wetlands en savannen, de biodiversiteit van het gebied en de
levensomstandigheden en culturele identiteit van de inheemse bevolking.
Om dit te bereiken ondersteunt de stichting lokaal geïdentificeerde duurzame projecten die bijdragen aan de
visie en missie. De activiteiten betreffen kleinschalige projecten gerelateerd aan verschillende aspecten
van bos en natuurbescherming, het behoud van bedreigde en kwetsbare ecosystemen en het duurzaam
gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het fonds ondersteunt ook de aanleg van kleinschalige basisvoorzieningen en projecten die bijdragen aan het behoud van de cultuur van de inheemse bevolking. Via het
ondersteunen van deze activiteiten streeft de stichting bovendien naar een grotere bewustwording, nodig
voor het ontwikkelen van duurzaam beleid.
De stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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3 Terugblik 2012
2012 was een positief jaar voor Amazon Fund. Het jaar heeft vooral in het teken gestaan van:
●

Versterking van de organisatie:
Veel aandacht is uitgegaan naar het versterken en professionalisering van de organisatie. Het bestuur
werd versterkt, het functioneren vastgesteld in nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement. De
visie, missie en doelstellingen van het fonds werden vertaald in een beleidsplan.

      
● De definiëring en uitwerking van te ondersteunen projecten:
    Samen met lokale partners en deelnemende scholen werd in 2012 een eerder geïdentificeerd natuur
en milieueducatieproject in Rurrenabaque Bolivia uitgewerkt. Ook werden voorbereidingen getroffen
voor de ondersteuning van de aanleg van drinkwater- systemen in kleine inheemse rurale gemeenschappen langs de rivier Quiquibey Bolivia.
   
● Fondsenwerving:
In 2012 werd intensief begonnen met de werving van fondsen voor een natuur- en milieu onderwijsproject. Het lukte om voldoende fondsen te werven om met de voorbereiding te kunnen beginnen en
te starten met het project in het schooljaar 2013.

           

4 De organisatie in 2012
Amazon Fund is een stichting bestaande uit uitsluitend vrijwilligers. De stichting wordt aangestuurd
door een bestuur. De stichting streeft naar een klein en betrokken bestuur, bekend met de Amazone
problematiek, dat op slagvaardige wijze zorg draagt voor de bestuurlijke taken en de coördinatie van
operationele portefeuilletaken van de stichting. Bestuursleden hebben naast hun bestuursfunctie ook
een operationele coördinatie portefeuille, zoals die van communicatie, fondsenwerving en project
begeleiding. Het bestuur wordt in zijn taken geassisteerd door adviseurs en vrijwilligers, met name in
operationele taken. Het organigram op de volgende pagina geeft schematisch een overzicht van de
verschillende functies.
In mei 2012 is het bestuur uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden: Prof. Dr. René Boot (vice-voorzitter)
en Ing. Birgitte Keijzer MSc (penningmeester).
René is directeur van Tropenbos International in Wageningen, een stichting die zich richt op
het verbeteren van de bestuurlijke inrichting en het beheer van tropische bossen voor mens
en biodiversteit. Hij is bijzonder hoogleraar in duurzaam beheer van tropische bossen aan de
Universiteit van Utrecht. René studeerde ecologie in Nijmegen en is gepromoveerd in 1990
in Utrecht. Na zijn afstuderen heeft hij vijftien jaar gewerkt in duurzame bosbeheerprojecten
in Guyana en Bolivia.
Birgitte is tropisch landbouwkundige, werkzaam voor vier Overijsselse gemeenten als
subsidiecoördinator en in twee gemeenten als programma manager plattelandsontwikkeling.
Ze werkte eerder in diverse projecten in verschillende landen in Afrika en Zuid-Amerika,
waaronder drie jaar in de Boliviaanse Amazoneregio in organisatorische en institutionele
ontwikkeling.
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Sinds mei 2012 bestaat het bestuur van Amazon Fund uit:
● Fred Opdam, Voorzitter
● René Boot, Vicevoorzitter
● Birgitte Keijzer, Penningmeester
Het bestuur werd in 2012 bijgestaan door twee permanente adviseurs:
● Elisabeth Rijpkema (fondsenwerving)
● Bert van Barneveld (project ontwikkeling en organisatie).
Het bestuur en adviseurs kwamen in 2012 vier maal bijeen.
Naast de permanente adviseurs kon het bestuur in 2012 rekenen op steun van de volgende speciale
adviseurs in Nederland en daarbuiten:
● John Smit (project begeleiding natuur en mileu educatie) - Nederland
● Jan Kaiser (algemeen) – Nederland
● Vasco van Roosmalen (algemeen) – Brazilië
● Paul Torrence (internationale relaties) – USA
● Francoise Bourzat (inheemse Amazone gemeenschappen) – USA      
Tenslotte werkte Amazon Fund in 2012 met een vijftal vrijwilligers in binnen en buitenland.
In het kader van het   faciliteren van het natuur en milieu educatie project in Rurrenabaque
Bolivia, heeft het bestuur in 2012 Daniel Manzaneda aangesteld als lokale coördinator.
Een professionele en slagvaardige organisatie van de stichting is een belangrijke voorwaarde voor het
bereiken van haar doelstellingen. In dit verband werd de professionalisering van de stichting in 2012
verder voortgezet. Hiertoe behoorden het ontwerp en vaststellen van een huishoudelijk reglement, de
aanpassing van de statuten van de stichting, het opstellen van een beleidsplan en een aanzet voor het
opstellen van plan van fondsenwerving en communicatie voor de periode 2012-2015.
Belangrijke instrumenten voor communicatie en publiciteit van stichting Amazon Fund zijn de website
www.amazonfund.eu, het blog en de Facebook pagina. Er bestaan Nederlandse en Engelse versies, de
Spaanse versie is in de maak. In 2012 werd de website site gemiddeld door 3000 personen per maand
bezocht. In 2012 werden bovendien 4 nieuwsbrieven opgesteld en verspreid onder organisaties en 1200
personen. Regelmatig ontving Amazon Fund positieve reacties op de website en meldden zich vrijwilligers
aan die zich in Nederland of in het Amazonegebied kunnen worden ingezet. Het bestuur werkt aan een
slagvaardig vrijwilligersteam, als onderdeel van de operationele organisatie zoals hieronder.

Comité van Aanbeveling

Bestuur

Adviseurs

Operationele organisatie

Communicatie
coördinator
- website
- nieuwsbrief
- sociale media
- acties / events

Fondsenwerving
coördinator
- donateurs
- sponsors
- financiers
- acties

Projecten
begeleiding
- milieueducatie
- water & sanitatie
- agroforestry
- wetlands

Vrijwilligers/campagne team

Netwerk
beheer
- Amazon Fund ...
- Amazon Fund ...
- NME, Veldwerk NL
- etc ...
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5 Fondsenwerving in 2012
Direct in 2012 werd gestart met doelgericht fondsenwerving onder instellingen en fondsen die gelden beschikbaar
stellen voor de uitvoering van activiteiten en projecten zoals die van Amazon Fund. In 2012 werden in totaal
11 fondsen en instellingen benaderd. Bijdragen werden ontvangen van de volgende 3 instellingen:
● Impulsis (een bedrag van € 9.000)
● Wereld Natuurfonds (een bedrag van € 5.000)
● Rabobank Share4more Fund (een bedrag van € 5.000)
Daarnaast werden kleine bedragen ontvangen van individuele donateurs. Met alle ontvangen bedragen werd het
mogelijk om later in het jaar met de voorbereidingen te beginnen van het Natuur- en Milieu Onderwijs Project in
Rurrenabaque in de Boliviaanse Amazone.

6 Natuur en Milieu Onderwijs Project Rurrenabaque in de
Boliviaanse Amazone

Schooltje in San Miguel. (foto Fred Opdam 2011)

Het natuur- en milieueducatie project is het resultaat van een initiatief uit 2008 dat heeft geleid tot de  oprichting
van de stichting Amazon Fund. Doel van het project is bij te dragen aan het verbeteren van milieubewustzijn en het
omgaan met natuur en milieu onder schoolkinderen in Rurrenabaque, een  stad in het Amazonegebied van Bolivia
dat voor zijn economie afhankelijk is van ecotoerisme en de natuurlijke hulpbronnen in het omringende bosgebied.
Onderliggende gedachte is dat goed omgaan met het milieu iets is dat je niet vroeg genoeg kunt leren. Het gaat
om het leren met en in de natuur zelf, via het maken van schooltuintjes met Amazone gewassen en fruitbomen op
de basisscholen en praktisch natuuronderwijs voor middelbare scholen met veldwerk in het tropisch regenwoud,
onder leiding van inheemse Tacana gidsen.
Het project heeft een innoverend karakter waarmee nauwelijks ervaring bestaat in Bolivia. Om deze reden is met
de partnerorganisatie overeengekomen dat het zal gaan om een gefaseerd proefproject van twee schooljaren. De
ondersteuning van Amazon Fund bestaat uit het financieren van het maken van praktisch lesmateriaal, technische
assistentie en training van inheemse gidsen, workshop- en veldstudiemateriaal. Er is een ondersteuning voorzien
van € 27.500. De details van het project zijn uitgewerkt in een projectplan.
Voortgang in 2012:
Actieve fondsenwerving voor dit project startte begin 2012 en in september waren voldoende fondsen samengebracht voor de ondersteuning van het project in schooljaar 2013. Daarop heeft in november 2012 een start-up
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missie plaatsgevonden naar Rurrenabaque om met de lokale partnerorganisaties, de dee lnemende scholen en
de regionale onderwijsdirectie duidelijke afspraken te maken over de uitvoering, verantwoordelijkheden, besteding
van ondersteunende fondsen, rapportage en evaluatie. San Miguel del Bala is de lokale inheemse Tacana
partnerorganisatie belast met het programma voor de middelbare scholen. Alerta Verde uit Cochabamba is de
partnerorganisaties voor de lagere school component.
In december 2012 gaf het Ministerie van Onderwijs toestemming voor de uitvoering van het project als onderdeel
van het school curriculum in Rurrenabaque. Daarmee kon het bestuur van Amazon Fund het groene licht geven
voor de ondersteuning van het project. De beide partnerorganisaties werden uitgenodigd een uitvoeringsplan te
formuleren voor het schooljaar 2013. In Nederland is een begeleidingsgroepje opgericht voor dit project, bestaande
uit vertegenwoordigers van Veldwerk Nederland, Stichting NME Mundial en Amazon Fund. De fondsenwerving
voor de ondersteuning van het tweede jaar zal in 2013 actief worden voortgezet

7 Drinkwater- en Sanitatie project Rio Quiquibey

Watertank wordt van Rurrenabaque naar San Luis Grande vervoerd. (foto Frans Cayo 2010)

In 2009-2010 ondersteunde Amazon Fund de aanleg van een drinkwater systeem voor de inheemse Mosetén
gemeenschap van San Luis Grande in het Pilon Lajas National Park. Na afronding van dit project diende de inheemse
raad van het gebied (CTRM) een nieuwe aanvraag in voor ondersteuning van de aanleg van acht andere kleine
drinkwater systemen in inheemse gemeenschappen langs de Quiquibey rivier in het Pilon Lajas Park. Een indicatief
projectvoorstel opgesteld met de CTRM als de beoogde partnerorganisatie.
Voortgang in 2012:
Tijdens de start-up missie naar het natuur en milieu educatie project is ook uitvoerig gesproken met de partnerorganisatie van dit project, en werd een eerste evaluatie uitgevoerd over de drinkwatersituatie in de verschillende
gemeenschappen langs de Río Quiquibey. Op basis daarvan heeft het bestuur in in december 2012 aangegeven
in principe positief te staan tegenover de aanvraag en is een intentieverklaring opgesteld met CRTM op basis van
het volgende:
●

●

De partnerorganisatie laat een technische en financieel-economische haalbaarheid en ontwerp uitvoeren. De
stichting is bereid de studie technisch te ondersteunen met kennis uit haar netwerk van deskundigen en met
co-financiering, mits daarvoor fondsen kunnen worden geworven;
Bij een positieve haalbaarheid zal de partnerorganisatie financiering proberen te vinden van de nationale
regering en/of internationale financieringorganisaties. Afhankelijk van het vinden van financiering is de stichting
eventueel bereid ook de uitvoering van het project (de aanleg van de drinkwatersystemen) te co-financieren,
samen met andere fondsen.

7
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8 Financieel jaarverslag 2012
In het jaar 2012 is een goede start gemaakt het werven van fondsen voor de uit te voeren projecten. In de
onderstaande tabel is de balans van de Stichting weergegeven per 31 december 2012.
31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

________

________

________

________

€

€

€

€

13.941

153

Actief

Passief

Vlottende activa
Nog te ontvangen subsidie
Liquide middelen
15.574

Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
153

________

________

________

________

15.574

________

153

________

13.941

________

________

153

Staat van baten en lasten over 2012
2012
€
Baten
Donaties
Som der baten

Lasten
Overige kosten
Som der lasten

15.574

________

15.574

1.785

________

1.785
________

Saldo van baten en lasten

13.789

________
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Inmiddels is een start gemaakt met de uitvoering van het project “Natuur en Milieu Onderwijs in de
Boliviaanse Amazone”. Daarvoor zijn verschillende fondsen geworven. In de onderstaande tabel is een
overzicht van inkomsten en uitgaven weergegeven per rubriek voor het jaar 2012.
Saldo 1 januari 2012 Bank

€ 153

Inkomsten

€

Vaste donateuren
Eenmalige donaties
Donaties bedrijven
Subsidies en donaties onderwijsproject
Subsidies en donaties waterproject
Subsidies en donaties agroforestry project
Totaal

351
400
0
14.798
25
0
15.574

Uitgaven

€

Kantoor en organisatiekosten
PR en Communcatie
Losse activiteiten
Educatieproject
Waterproject
Agroforestry project
Totaal

505
332
0
949
0
0
1.785

Saldo 31 december 2012

€ 13.941

Voor het uitvoeren van de projecten en geplande projecten zullen in de komende jaren veel middelen
geworven moeten worden. In de onderstaande tabel een weergave van benodigde middelen voor de periode
2013-2015.
Overzicht benodigde projectfondsen 2013-2015 in €
Project
Natuur- en milieu educatie (*)
Drinkwaterproject Rio Quiquibey
Agroforestry project
Totaal
Bijeengebracht per 30-06-2013
Nog te werven

2012		
950
0
0
950
14.823
13.873

2013
16.250
1.500
500
18.250

2014
15.800
22.500
15.000
53.300

2015		
0
0
15.000
35.000

Totaal
33.000
24.000
30.500
87.500

5.215
13.035

0
53.300

0
35.000

0
67.462

(*) De opgestelde begroting voor dit project is na de opstartmissie bijgesteld van € 27.000 naar € 33.000
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9 Amazon Fund in 2013
Verdere versterking van het bestuur en de organisatie
De stichting streeft naar een klein en betrokken bestuur, bekend met de Amazone problematiek, dat op slagvaardige wijze zorg draagt voor de bestuurlijke taken en de coördinatie van operationele portefeuilletaken. In
2013 zal getracht worden de openstaande functie van secretaris met voorrang in te vullen. Bovendien zal worden
gezocht naar een geschikte kandidaat voor de functie van vijfde bestuurslid, bij voorkeur afkomstig uit het bedrijfsleven. De stichting streeft er naar op redelijk korte termijn een comité van aanbeveling te installeren, bestaande uit
prominente personen die achter de doelstellingen staan van de stichting en hun naam daaraan willen verbinden.
Met het groeien van de organisatie, de fondsenwerving en het aantal te ondersteunen projecten zijn er in toenemende mate mensen nodig die ingezet kunnen worden in specifieke functies en voor operationele taken zoals de
communicatie, de fondsenwerving, de begeleiding van te ondersteunen projecten en het netwerkbeheer. Samen
met het opstellen van een definitief plan voor de fondsenwerving en de communicatie zal het bestuur in 2013 zich
actief inzetten in de aanstelling van een operationeel team van betrokken vrijwilligers, zoals aangegeven in het
organigram in paragraaf 3. Hierbij staat het vinden van personen met goede inhoudelijke deskundigheid voorop.
Ondersteuning van reeds in gang gezette projecten
Verwacht wordt dat het Natuur en Milieu Educatie project in het 2013 schooljaar zal kunnen beginnen. Hoewel
Amazon Fund alleen facilitator is, zal ook verdere organisatorische en technische ondersteuning waarschijnlijk
nodig zijn, gezien de complexiteit van het project met verschillende partnerorganisaties, meerdere scholen en de
relatief flinke aantallen leerlingen en activiteiten.
Verwacht wordt dat in 2013 ook de initiërende technische en financieel-economische haalbaarheid en ontwerp studie zal kunnen plaatsvinden van het drinkwaterproject in de inheemse gemeenschappen langs de Río Quiquibey.
Voor beide projecten zal in 2013 de fondsenwerving veel aandacht vragen. Indien er ruimte is en bovendien
voldoende fondsen kunnen worden geworven dan kan in 2013 ook begonnen worden met de verdere ontwikkeling
en voorbereiding van een agro-forestry project in het noordelijke Boliviaanse Amazonegebied in samenwerking
met beoogde partnerorganisatie IPHAE in Riberalta.

10 Contactgegevens
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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