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In het kort







In 2020 is de Northern Biological Corridor officieel in werking getreden en is Warree Bight
formeel toegevoegd aan het projectgebied.
Door Covid 19 is in het projectgebied stroperij enorm toegenomen en tevens vonden er door de
extreme droogte grote bosbranden plaats.
In 2020 bestonden Shipstern en ITCF 30 jaar.
Door Covid 19 waren de inkomsten van ITCF fors lager.
Het toerisme naar Belize is door de lockdown volledig tot stilstand gekomen.
Vanaf 2021 langdurige samenwerking met Stichting Burgers’ Zoo Foundation.

1. Ontwikkelingen in Belize
Het jaar 2020 zal in ons collectief geheugen herinnerd worden als een rampjaar. Maar het werd tevens
gekenmerkt als een mooi jaar voor de Stichting , CSFI, Belize en de bossen die wij daar beschermen.
Dankzij de formele afronding van de Northern Biological Corridor en de aankoop van Warree Bight
South wordt nu een reusachtig gebied van 400 km2 beheerd en beschermd! Bdecaht moet worden
dat Shipstern in 1990 van start ging met 90 km2 .
Dit was alleen mogelijk door ons aller inspanning en niet in de laatste plaats door Heron en zijn team,
die ondanks alle Covid 19 beperkingen een ongekende prestatie hebben geleverd onder extreem
moeilijke omstandigheden.
Door Covid 19 en de daaruit voortvloeiende grote werkeloosheid in Belize is stroperij enorm
toegenomen, ook in het projectgebied. Ook hebben er, met name in de maanden april en mei door
extreme droogte, veel bosbranden plaats gevonden. De CSFI-rangers hebben met man en macht
gewerkt om de branden onder controle te krijgen. Deze branden hebben aangetoond dat er meer
brandbestrijdingsmiddelen nodig zijn en tevens is besloten dat de staf in Shipstern een
brandweeropleiding zal krijgen om beter om te kunnen gaan met grote natuurbranden.
De constructie van de onderkomens voor het personeel werd in mei weer opgestart na een
onderbreking van 2 maanden vanwege de Covid 19 noodtoestand.

2. Northern Biological Corridor
Na jaren van intensief voorbereidend werk door ITCF en CSFI is begin 2020 door het verantwoordelijke
ministerie de wet ondertekend waardoor deze corridor, die in 2018 al tot stand is gekomen, formeel
in werking is getreden. De drie beschermde gebieden zijn hierdoor officieel met elkaar verbonden.
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Deze corridor, die een oppervlakte heeft van 28.000 hectare, is een van de grootste in Centraal
Amerika.

3. Warree Bight South
Na 20 jaar van hard werk en veel geduld en diplomatie hebben wij Warree Bight South, een gebied van
2750 hectare, kunnen verwerven, waardoor Xo-Pol en Shipstern nu met elkaar zijn verbonden.
Over het beheer van de laatste stukken bos in Noord-Belize (ca. 100.000 ha) buiten het door CSFI (en
daarmee ITCF) beschermd gebied zijn gesprekken gaande.

4. 30 jaar Shipstern en ITCF
In 2020 bestonden Shipstern en ITCF officieel 30 jaar. Helaas hebben wij deze mijlpaal door Covid 19
niet kunnen vieren. Hopelijk zal dat op een later tijdstip alsnog kunnen.

5. Financieel
Door de Covid 19 crisis waren de inkomsten van ITCF fors lager. Desondanks zijn er genoeg buffers om
CSFI onverkort te kunnen blijven steunen!
In het financieel jaarverslag 2020 vindt u meer details over de financieel situatie van ITCF.

6. Toerisme
In de maanden januari t/m maart hebben maar liefst vier reisgroepen vanuit Nederland een bezoek
gebracht aan Belize. Het hoofd-toeristenseizoen voor Europese toeristen naar Belize is daarmee
grotendeels ongemoeid gebleven. Een vijfde reis die in de meivakantie plaats zou vinden, moest
worden geannuleerd, wat gelukkig voor de vrijwillige organisator zonder al te grote problemen is
geregeld. Vanuit is in februari Zwitserland is er één groepsreis naar Belize geweest.
Vanaf half maart werd het internationaal vliegverkeer naar Belize stilgelegd. Gedurende lange periodes
in het jaar waren ook binnenlandse reizen sterk beperkt, waardoor er buiten de vanuit ITCF-adepten
geregelde groepen helaas nauwelijks inkomsten vanuit toerisme gegenereerd zijn. De vier
groepsreizen vanuit Nederland genereerden voor CSFI een omzet van rond de 20.000 Euro.
Eind van het jaar 2020 was de pandemie helaas nog niet onder controle, waarmee met een totale
uitval van het toeristenseizoen in 2021 voor internationale toeristen te vrezen valt.

7. Vrienden van Belize
Deze club donateurs is in september, toen het met de coronamaatregelen net weer kon, een avondje
bij elkaar geweest in de prachtige Mangrove. Het thema was ‘vogels spotten’, en na de wandeling hield
Sven Hans – tevens vrijwillige reisbegeleider – een lezing over de Belizaanse vogelfauna. De Kerstmeeting viel helaas in 2020 uit, maar werd in januari 2021 goed gemaakt door een digitale meeting
inclusief een presentatie door de projectmanager in Belize, Heron Moreno.
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8. Samenwerking met Stichting Burgers’ Zoo Foundation en vooruitblik 2021
2021 zal de start zijn van een nieuwe langjarige samenwerking met Stichting Burgers’ Zoo Foundation
(SBZF). SBZF wil gedurende 12 jaar jaarlijks aan ITCF € 500.000,-- aan ITCF doneren. Met dit bedrag zal
ITCF langdurig CSFI kunnen steunen. De afspraken die ITCF had met de BankGiroloterij zijn
overgedragen aan SBZF. De samenwerking biedt meer zekerheid voor een continue ondersteuning
daar SBZF namens meerdere stichtingen afspraken kan maken met de BankGiroloterij. De
administratieve lasten worden dankzij de samenwerking fors verminderd.
Arnhem, Juni 2021

Maarten Bijleveld van Lexmond
Voorzitter

Maut Star Busmann
Secretaris

ITCF Nederland is een stichting met Anbi status met zetel in de Koninklijke Burgers’ Zoo te Arnhem
Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem – www.itcf.nl
KvK 41156803, RSIN 806025943, BTW 8060.25.943.B01 – Bank Triodos NL85 TRIO 0784 9053 39

3

