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1. Voorwoord

Sinds 1978 zijn meer dan 750.000 vierkante kilometer Amazone regenwoud 
vernietigd in Brazilië, Peru, Colombia, Bolivia, Venezuela, Suriname, Guyana 
en Frans Guyana. De ontbossing in het Amazonegebied neemt nog steeds en 
versneld toe, met name in Brazilië. Lokale overheden zijn zich vaak weinig 
bewust van het belang om het Amazone regenwoud met zijn unieke 
ecosystemen te behouden. Het gebied wordt nog vaak gezien als een 
El Dorado, klaar om te worden “ontwikkeld” voor de natuurlijke hulpbronnen 
door openlegging en destructie, of ontwikkeld op basis van een model dat alleen 
werkt buiten het Amazonegebied.

Daarom werkt Amazon Fund met de mensen in de Amazoneregio zelf en 
ondersteunt initiatieven van de lokale bevolking via een “bottom-up approach”: 
kleinschalig, lokaal en met een potentieel positieve, duurzame impact op natuur 
en milieu. Onze kernactiviteit is het ondersteunen en ontwikkelen van Natuur- 
en Milieu-Educatie.

In dit jaarverslag legt Amazon Fund verantwoording af van de activiteiten in 2017. 

Fred Opdam,
Voorzitter
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2. Visie, missie en doelstelling

De visie van Amazon Fund is dat in het Amazonegebied de ecosystemen met 
hun natuurwaarden en functies behouden dienen te blijven voor toekomstige 
generaties.

De missie van Amazon Fund is een bijdrage te leveren aan het behoud 
van de regenwouden, wetlands, savannes en de biodiversiteit van het Amazone-
gebied. Daarnaast zet Amazon Fund zich in voor betere levensomstandigheden 
van de lokale bevolking.

De doelstelling van Amazon Fund is ondersteuning van lokale duurzame projecten 
die bijdragen aan onze 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 ge-
bruik van natuurlijke hulpbronnen. We ondersteunen deze activiteiten met als 
doelen een grotere bewustwording te creëren en het ontwikkelen van een duurzaam 
beleid.

In het gebied van Rurrenabaque in het Boliviaanse Amazonegebied ondersteunde 
Amazon Fund in 2013-2104 een pilot-project voor Natuur- en Milieueducatie, 
gebaseerd op praktisch werken en leren in de natuur. In 2017 werkte Amazon 
Fund aan de voorbereiding van een volgende fase. 
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3. De organisatie
Amazon	 Fund	 is	 een	 stichting	 met	 uitsluitend	 vrijwilligers.	 De	 stichting	 wordt	
aangestuurd	door	een	klein	betrokken	bestuur	geholpen	door	adviseurs	bekend	met	
het	Amazonegebied	en	de	lokale	problematiek.	Zo	wordt	op	slagvaardige	wijze	zorg	
gedragen	voor	de	bestuurlijke	taken	en	de	coördinatie	van	operationele	taken	van	de	
stichting.

Bestuur
●	 Fred	Opdam:	secretaris/voorzitter	
●	 Piet	van	Ipenburg:	penningmeester
●	 Hans	Smit:	lid
	
Permanente adviseurs
●	 Bert	van	Barneveld	(projectontwikkeling	en	organisatie)
●	 Bas	Smeets	(sociale	media	en	fondsenwerving)

Comité van aanbeveling
●	 René	Boot
●	 Elisabeth	Rijpkema

Bestuur	en	permanente	adviseurs	kwamen	in	2016	vier	maal	bijeen.

Daarnaast	 heeft	 Amazon	 Fund,	 indien	 nodig,	 de	 adviserende	 steun	 van	 tropisch	
ecoloog	 Annelies	 Andringa,	 entomoloog	 John	 Smith,	 uitvoerend	 directeur	 Ecam	
Brazilië	Vasco	van	Roosmalen	en	voormalig	voorzitter	stichting	AAP	Jan	Kaiser.
	

Foto:	Fred	Opdam



4. Communicatie
Onze	belangrijkste	middelen	voor	communicatie	zijn	de	website	www.amazonfund.eu,	
Facebook	en	nieuwsbrieven.	De	website	wordt	alom	gewaardeerd	maar	 is	 toe	aan	
vernieuwing	 en	 het	 plaatsen	 in	 een	 content	 management	 systeem.	 In	 2017	 is	 een	
concept	gemaakt.	De	Facebookpagina	wordt	 iedere	week	voorzien	van	een	nieuwe	
post	en	het	aantal	 lezers	neemt	toe.	 In	2017	werden	4	nieuwsbrieven	opgesteld	en	
verspreid	onder	550	geïnteresseerden.	

5. Fondsenwerving
In	 2017	 is	 verkennend	 onderzoek	 gedaan	 naar	 potentiële	 fondsverstrekkers	 en	 zijn	
enkele	fondsaanvragen	ingediend.	Op	19	oktober	2017	kreeg	Amazon	Fund	bericht	van	
het	Rabofoundation	Medewerkersfonds	dat	een	aanvraag	€	15.000	is	toegekend.

Verder	kon	Amazon	Fund	weer	rekenen	op	financiële	ondersteuning	van	Arnold	Pilon,	die	
via	lezingen	geld	inzamelt	voor	ons	natuur-	en	milieu-educatieproject.	Lijstenmakerij	Frame	
by	Frame	zamelt	geld	in	via	de	verkoop	van	lijsten.	En	steeds	meer	donateurs	ondersteunen	
Amazon	Fund.
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6. Natuur- en milieueducatie in het Amazonegebied
Voortbouwend	op	het	pilot-project	2013-2014	in	het	Boliviaanse	Amazonegebied	en	
de	evaluatie	ervan	werkte	Amazon	Fund	in	2017	aan	de	voorbereiding	van	een	nieuwe	
fase.

Lesmateriaal schooltuinen voor basisscholen in het Amazonegebied
In	 2017	 heeft	 Amazon	 Fund	 voorbereidend	 gewerkt	 aan	 een	 praktische	 handlei-
ding	voor	het	aanleggen	en	onderhouden	van	schooltuinen	voor	het	basisonderwijs	
specifiek	 gericht	 op	 het	 Amazonegebied.	Met	 deze	 handleiding	moeten	 scholen	 in	
principe	 zelfstandig,	 zonder	 verdere	 externe	 assistentie,	 een	 schooltuinprogramma	
kunnen	opzetten	en	uitvoeren.	Om	daar	 zeker	 van	 te	 zijn	 is	 een	eerste	 voorlopige	
versie	 van	 de	 handleiding	 getest	 op	 enkele	 scholen.	 Na	 afloop	 werd	 het	 resultaat	
beoordeeld	en	konden	scholen	oordelen	over	het	nut	van	de	handleiding	en	de	bij-
behorende	 werkbladen,	 het	 niveau	 van	 detail	 en	 wat	 beter	 kan.	 De	 test	 bleek	 een	
succes	en	een	goed	klankbord	voor	de	finale	versie	van	de	handleiding.	Het	blijkt	dat	
scholen		bovendien	geïnteresseerd	zijn	in	een	korte	instructie	voor	een	enthousiaste	
docent	die	met	een	 	eenvoudige	schooltuin	wil	beginnen.	Ook	daaraan	zal	worden	
gewerkt.	 In	 deze	 voorbereidende	 fase	werkt	Amazon	Fund	samen	met	haar	 lokale	
Boliviaanse	 partner	 Alerta	 Verde,	 enkele	 lokale	 deskundigen	 en	met	 input	 van	 de	
Stichting	Agromisa	in	Wageningen.

Isuyama, start van het schooltuinenproject in Peru
In	 juli	 2017	 is	 in	 samenwerking	 met	 stichting	 Biodiversiteit	 en	 Educatie	 (BEE)	 en	 het	
Picaflor	Research	Centre	uit	Puerto	Maldonado	de	eerste	schooltuin	aangelegd	in	Isuyama,	
een	kleine	dorpsgemeenschap.	Met	 steun	van	de	 leerkracht	en	de	directeur	begon	het	
project	 met	 het	 creëren	 van	 draagvlak	 binnen	 de	 gemeenschap.	 De	 school	 is	 het	
sociale	hart	van	het	dorp.	Bijna	alle	ouders	waren	vooraf	betrokken	bij	het	overleg	over	de	
schooltuin.

Foto:	Heerbeeckcollege
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Bij	de	officiële	start	werden	de	gereedschappen	overhandigd	die	waren	aangeschaft	met	
hulp	uit	Nederland.	Het	geld	ervoor	was	bijeengebracht	door	leerlingen	van	het	Heerbeeck	
College	uit	Brabant.	Die	Nederlandse	leerlingen	waren	zelf	in	Isuyana	aanwezig	tijdens	een	
bijzondere	schoolexcursie	en	werden	er	hartelijk	ontvangen.	Ruim	een	jaar	hadden	ze	zich	
op	deze	reis	voorbereid,	onder	andere	door	hard	te	werken	voor	de	reissom	en	om	geld	op	
te	halen	voor	de	door	hen	in	Peru	bezochte	projecten.	
De	betrokkenheid	van	de	ouders	stopte	niet	bij	het	praten	over	de	schooltuin.	Ze	hielpen	
mee	om	het	uitgekozen	terrein	 in	gereedheid	te	brengen.	Een	weekend	lang	hebben	ze	
daar	hard	aan	gewerkt.	Na	dat	weekend	was	het	 terrein	gereed	voor	de	volgende	stap.	
Gezamenlijk	was	besloten	tot	een	driedeling:	een	deel	moestuin,	een	deel	bloementuin	en	
een	deel	gericht	op	de	langere	termijn,	dus	met	struiken	en	fruitbomen.	Alleen	de	omhei-
ning	tegen	de	kippen,	varkens	en	geiten	moest	toen	nog	gemaakt	worden.
Vervolgens	zijn	er	enkele	gewassen	ingezaaid.	Er	was	haast	bij	omdat	de	regentijd	eraan	
stond	 te	komen.	Door	een	maanden	durende	onderwijsstaking	was	er	veel	 tijd	verloren	
gegaan.	Met	de	bladgroenten	ging	het	goed.	De	tomatenplanten	lukten	ook,	al	kregen	de	
tomaten	niet	al	te	veel	tijd	om	echt	groot	te	worden.	Met	het	enthousiasme	en	de	ervaringen	
van	het	eerste	jaar	in	het	achterhoofd	is	er	goede	hoop	dat	2018	een	goed	oogstjaar	wordt.
Ook	met	andere	basisscholen	in	Puerto	Maldonado	zijn	inmiddels	contacten	gelegd	en	er	
is	goede	hoop	dat	ook	daar	in	2018	schooltuinen	van	de	grond	komen.

Foto:	Heerbeeckcollege



Veldwerk voor middelbare scholen in het Amazonegebied.
Tijdens	het	pilotproject	in	Rurrenabaque,	Bolivia,	is	er	met	middelbare	scholieren	veldwerk	
gedaan	in	het	oerwoud.	Deels	ging	het	om	het	bereiken	van	onderwijskundige	doelen	van	
het	vak	biologie,	deels	om	het	ter	plekke	leren	inzien	wat	het	belang	is	voor	de	bevolking	
om	het	bos	 te	behouden,	zowel	door	het	duurzaam	oogsten	van	bosproducten	als	door	
werkgelegenheid	bij	toeristenorganisaties	en	natuurbeheer.	

Met	 die	 ervaringen	 en	 het	 daar	 en	 elders	 speciaal	 voor	 veldwerk	 in	 Amazonia	 ontwik-
kelde	lesmateriaal	als	basis	wordt	in	2018	een	veldprogramma	ontwikkeld	dat	ook	elders	in	
het	Zuid-Amerikaanse	regenwoud	gebruikt	kan	worden.	In	Puerto	Maldonado,	Peru,	gaat	
het	Picaflor	Research	Centre	samen	met	de	leerlingen	van	een	lokale	middelbare	school	
het	lesmateriaal	uitproberen.	We	hopen	dat	er	uiteindelijk	veel	scholen	gebruik	van	gaan	
maken.
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7. Financieel jaarverslag 2017

 
	 31-12-2017	 31-12-2016
	 ________		 ________

	 €	 	€
Actief	
	
Vlottende activa
Liquide	middelen	 2.770	 4.002
		 ________		 ________

	 2.770	 4.002	
	

________

		
________

	

Staat van baten en lasten over 2017	 	
	 	 €
Baten
Donaties	 891
Som der baten	

________

	 891

Lasten
Kosten	 612	
Projecten	 1.511	
Som der lasten	

________

	 2.123	
	 	 ________		
Saldo van baten en lasten		 	 1.232	
	 	

________

 
	 31-12-2017	 31-12-2016
	 ________		 ________

	 €	 	€
Passief	
	

Stichtingsvermogen 2.770	 4.002
		 ________		 ________

	 2.770	 4.002	
	

________

		
________
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Saldo 1 januari 2016 € 4.002 

Inkomsten	 €	

Donaties	particulieren	 891	
	
		
Totaal	 891	

Uitgaven	 €	

Kantoor	en	organisatiekosten	(bankkosten	en	bestuursaanspakelijkheidsverzekering)	 317	
Educatieproject	Bolivia/Peru	(Handleiding	schooltuinen)	 1.511
Website	AF,	Website	AF	Lecciones	Amazonicas,	Nieuwsbrief)	 295		
Totaal	 2.123	

Saldo 31 december 2017  € 2.770

Balans per 31 december 2017
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Stichting Amazon Fund
Visserweert	54	 T	 046	4263640
6116	AM	Roosteren	 E	 info@amazonfund.eu
Nederland	 I	 www.amazonfund.eu

Rekeningnummer:197654908	
IBAN	Number:	NL05	TRIO	0197	6549	08
BIC	Code:	TRIONL2U

KvK	14103019
BTW	Nummer	8195.36.775.B.01

Stichting	Amazon	Fund	heeft	de	ANBI	status.

Foto:	Fred	Opdam
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