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Ons bestuurslid Arnoud Six is na een slopende ziekte van 3 jaar overleden. De bestuursleden
Menzo Kwint en Alex van Hooff waren bij de afscheidsdienst aanwezig.
In 2018 is eindelijk de lang verwachte biologische corridor tot stand gekomen, waarvoor
velen zich in de afgelopen jaren hebben ingezet. De corridor is een van de grootste in
Centraal Amerika en vormt een verbinding tussen de drie beschermde gebieden, waardoor
de fauna met zijn vele grote diersoorten zich tussen deze gebieden vrijelijk kan blijven
bewegen.
De resultaten van de in 2016 genomen sedimentmonsters in het Shipsterngebied zijn in
Zwitserland geanalyseerd en de wetenschappelijke resultaten zijn bekend gemaakt. Deze
worden aan een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift aangeboden voor plaatsing.
Melanie Mc Field, voorzitter van CSFI, meent dat de situatie in Chetumal Bay, alsook in de
koraalriffen van Bacalar Chico National Park waarschijnlijk veel ernstiger is dan gedacht.
Er zijn in januari/februari 2018 twee reizen naar Belize georganiseerd, waarvan er een werd
geleid door ons bestuurslid Constanze Mager. De reizen zijn zeer goed bevallen bij de
deelnemers. In de toekomst zal CSFI meer moeten gaan genereren uit het toerisme om in de
toekomst meer op eigen benen te kunnen staan dan tot nu toe het geval is.
Momenteel zijn er ongeveer 90 vriendenvan Belize, voor wie er twee keer per jaar een
bijeenkomst gehouden wordt.
De “Notitie verkenning financieel beleid 2018” is gereed en op de website van ITCF geplaatst
(www.itcf.nl). Deze notitie zal ieder jaar worden herzien.

1. Overlijden bestuurslid Arnoud Six
Arnoud Six is na een slopende ziekte van 3 jaar overleden. De bestuursleden Menzo Kwint en
Alex van Hooff waren bij de afscheidsdienst aanwezig die een zeer bijzonder en persoonlijk karakter
had. Arnoud had te kennen gegeven dat de mensen in plaats van bloemen een donatie zouden
kunnen doen voor een nog nader te bepalen doel in Belize. Hiermee is een bedrag van € 15.000
beschikbaar gekomen. De besteding van dit bedrag moet nog nader bekeken worden.
Het bestuur zal de mensen die hebben gedoneerd persoonlijk bedanken.
2. Northern Biological corridor
In 2018 is eindelijk de lang verwachte biologische corridor tot stand gekomen, waarvoor velen zich in
de afgelopen jaren hebben ingezet. De corridor is een van de grootste in Centraal Amerika. Deze
mijlpaal kon worden bereikt door het jarenlange intensieve diplomatieke werk van met name Heron
Moreno, Executive Director van CSFI. Ook Caspar Bijleveld heeft een grote bijdrage geleverd en zijn
rapportage tijdens het proces van het tot stand komen van de corridor was heel zorgvuldig, waarvoor
wij hem ook veel dank verschuldigd zijn.
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De corridor vormt een verbinding tussen de drie beschermde gebieden waardoor de fauna met zijn
vele grote diersoorten zich tussen deze gebieden vrijelijk kan blijven bewegen. De traditionele
rechten van de lokale bevolking zullen hierbij zoveel mogelijk worden gerespecteerd.
Een stuk land ter grootte van ca. 4000 ha moet ter voltooiing van de corridor nog worden aangekocht
en toegevoegd worden aan de Shipstern Trust. De kosten hiervoor zullen ca. US$ 1 miljoen
bedragen, waarvoor binnen de komende 12 maanden de fondsen gevonden zullen moeten worden.
De regering vraagt nu de koop van het land aan en op korte termijn wordt daarvoor een
downpayment van 50% worden verwacht.
Een tot corridor behorend stuk land wordt momenteel door Paul Walker van Wildtracks beheerd,
maar wordt door de regering aan de corridor toegevoegd. Een soort partnership met Wildtracks zou
mogelijk gevormd kunnen worden, iets wat aan Heron Moreno zal worden overgelaten.
De financiële middelen zijn aanwezig om op dit moment een downpayment van US$ 500.000 te
kunnen doen. Het resterende deel dient dan te worden overgemaakt voor de verkiezingen in Belize
in het voorjaar van 2019.
3. Verdere ontwikkelingen in Belize
De resultaten van de in 2016 genomen sedimentmonsters in het Shipsterngebied zijn in Zwitserland
geanalyseerd en de wetenschappelijke resultaten zijn bekend gemaakt en worden aan een
gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift aangeboden voor plaatsing. Dit zal op korte termijn
gebeuren.
De resultaten van de analyses van water, sediment en grondmonsters op neonicotinoiden zijn door
Ir Dominique Noome, voor het eerst getoond op het Symposium over systematische pesticiden
gehouden in Belmopan in 2017, en georganiseerd door CSFI en de University of Belize. Een
wetenschappelijk publicatie wordt door de Task Force on Systemic Pesticides (TFSP) voorbereid.
De dreiging van de neonicotinoiden - inmiddels een wereldwijd probleem - is nu ook in Shipstern en
andere door CSFI beheerde gebieden aangetoond. Melanie Mc Field, voorzitter van CSFI, meent dat
in dit opzicht de situatie in Chetumal Bay, alsook in de koraalriffen van Bacalar Chico N.P.
waarschijnlijk veel ernstiger is dan gedacht, wat zich o.a. lijkt te uiten in het teruglopen van de
vogelkolonies in het gebied. Een situatie, die mogelijk niet alleen door het gebruik van o.a.
systemische pesticiden in Belize, maar ook in Mexico door deze middelen veroorzaakt wordt.
Op dit moment wordt over te nemen actie door Heron en Melanie overlegd. Financiële steun van
ITCF zal nodig zijn voor de nodige chemische analyses.
Het bestuur is inmiddels akkoord met het reserveren van ca. € 15.000 voor verder onderzoek naar
het voorkomen van pesticiden in de Chetumal Bay, Shipstern lagoon en Bacalar Chico. Hiertoe zullen
opnieuw monsters worden genomen van water en sediment, die in Zwitserland zullen worden
geanalyseerd.
4. Duurzaam toerisme in Belize
Er zijn in januari/februari 2018 twee reizen naar Belize georganiseerd, waarvan er een werd geleid
door ons bestuurslid Constanze Mager. Onder de deelnemers van beide reizen is een enquête
uitgevoerd waarvan de resultaten zijn vastgelegd door Constanze. De reizen zijn zeer goed bevallen
bij de deelnemers. De groepen gaven respectievelijk de cijfers 9,2 en 8,1. Voor details zie “Resultaten
uit de enquête deelnemers Belize reis 2018”.
De uitbreiding van de lodge in Shipstern met 4 kamers is voor het komende toeristenseizoen gereed.
De derde fase met nog eens 4 kamers zal een jaar later gereed zijn.
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Het komende seizoen zullen er weer meer reizen naar Belize worden georganiseerd dan verleden
jaar en wel vier. Er is zelfs een wachtlijst! Deze reizen vinden allemaal in februari en maart plaats. Er
is dus nog duidelijk meer ruimte voor meer toeristen in de maanden ervoor en er na.
De reizen kunnen nog steeds zeer voordelig worden aangeboden tegen de daadwerkelijk gemaakte
kosten: € 1400 voor 14 dagen, inclusief de reis via Atlanta of Houston. Van dit bedrag blijft € 550
achter voor CSFI.
Er dient vervanging te komen voor Constanze Mager die tot nu toe alle reizen naar Belize heeft
georganiseerd en begeleid. Handhaving van de kwaliteit van deze eco-reizen dient daarbij voorop te
staan.
In de toekomst zal CSFI meer moten gaan genereren uit het toerisme om in de toekomst meer op
eigen benen te kunnen staan dan tot nu toe het geval is.
5. Vrienden van Belize
Momenteel zijn er ongeveer 90 vrienden. Twee keer per jaar komt de Newsletter voor de Vrienden
uit, wat in de praktijk goed haalbaar blijkt. De Newsletter wordt zeer gewaardeerd. Twee keer per
jaar wordt er een bijeenkomst voor de Vrienden gehouden.
6. Financieel beleid
De “Notitie verkenning financieel beleid 2018” is gereed en op de website van ITCF geplaatst
(www.itcf.nl). Deze notitie zal ieder jaar worden herzien.
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