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Bescherm 7.500 bonobo’s
aan de Congostroom

Wat is het probleem/de uitdaging?
Van alle diersoorten staat de bonobo het dichtst bij de mens.
Deze mensaap leeft in de rivierrijke bossen tussen de Congostroom en de Kasaïrivier in de Democratische Republiek
Congo. Ooit zou hun habitat zich over meer dan 565.000
km² verspreid hebben, maar tegenwoordig wordt ze ernstig
bedreigd: door de jacht en de handel in gestroopt vlees van
wilde dieren, de zogenaamde “bush meats”, maar ook door
de aanhoudende ontbossing.
Aan de rand van de Congostroom, op 300 kilometer ten noorden van Kinshasa, werd in 2006 een bonobopopulatie ontdekt
in het Malebo-territorium. Het aantal bonobo’s op deze kleine
oppervlakte werd geschat op 7500 individuen: maar liefst 15%
van hun totale wereldpopulatie.

Hun habitat bestaat uit een mozaïek van moerassen, savannes en bossen. Omdat de lokale gemeenschappen er afhankelijk zijn van natuurlijke grondstoffen zoals hout, wild en
landbouw is Malebo extreem onderworpen aan menselijke
druk. Dit is net zoals elders in het land één van de stuwende
krachten achter de ontbossing en de vernieling van de bonobohabitat.
Algemene doelstelling van het project
WWF wil in samenwerking met het Congolees Instituut
voor Natuurbehoud (ICCN) en de lokale gemeenschappen de
bonobo’s beschermen en hun leefgebied in stand te houden.
Dit doen ze door het ICCN te steunen in het handhaven van de
wet. Maar ook door de lokale bevolking nauw te betrekken
bij het project. Zo kunnen zij hun voordeel halen uit de aanwezigheid van bonobo’s.
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Hoe pakt WWF dit concreet aan?
WWF ondersteunt het ICCN zowel materieel als technisch. In
en rond het leefgebied van de bonobo’s sensibiliseert het de
lokale gemeenschappen en ontwikkelt samen met hen duurzame projecten, gericht op de bescherming van de dieren.
Naast communautaire voorzieningen zorgt WWF ook voor
extra inkomsten voor de lokale bevolking: door ecotoerisme
te introduceren in de regio en door het rendement van de
landbouw te verbeteren.
WWF is sinds 2006 permanent aanwezig in Malebo. Het lokale
projectteam beschikt er over een uitvalsbasis met minimale
logistieke werkingsmiddelen en bungalows om gasten te
ontvangen. Daarin logeerden bijvoorbeeld al behoorlijk wat
wetenschappers. Het team zelf hield zich de afgelopen jaren
vooral bezig met de sensibilisering van de lokale gemeenschappen en het habitueren van de bonobo’s met het oog op
het ecotoerisme. Bovendien zorgden ze ook voor een hoop
communautaire voorzieningen.
De projecten voor de ontwikkeling van de gemeenschappen
werden ondertussen ook al ingeleid. Deze zullen in de toekomst voortgezet worden en nog meer uitgebreid. Natuurbescherming en de duurzame ontwikkeling van de bevolking
gaan er immers hand in hand.

Welke resultaten kan je verwachten?
- Efficiënter management van de beschermde gebieden.
- Ondersteuning van anti-stroperijbrigades.
- Onderzoek naar mensapen en hun leefgebied.
- Verbeterde relatie tussen bevolking en bonobo’s: door
samen te werken aan ecovriendelijke inkomsten en door in
te zetten op conflictbestrijding.
- Verbeterde levensstandaard van de lokale gemeenschappen: door duurzame projecten voor ecotoerisme en verbeterde landbouw op te zetten.
Benodigde budget
Concreet draagt een bijdrage van 3 euro bij tot de bescherming
van één bonobo gedurende een maand en voor het opzetten van
duurzame projecten voor en door de lokale gemeenschappen.
Wat is WWF?
WWF is grootste en meest gerespecteerde internationale natuurbehoudsorganisaties ter wereld. De ngo werd opgericht in
1961 en telt ondertussen al meer dan 1.300 projecten wereldwijd, verspreid over meer dan 100 landen. De WWF-projecten
zijn zeer gevarieerd en worden meestal lokaal uitgevoerd.
WWF wil het verlies van biodiversiteit op aarde tegengaan en
bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie met
de natuur leeft.
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