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International Tropical Conservation Fund (ITCF) 
 
 

JAARVERSLAG 2021 
 
 
In het kort 
 

 De fundamenten van ons project zijn dankzij Heron Moreno en Caspar Bijleveld heel 
sterk. 

 De lokale gemeenschappen worden bij steeds meer  activiteiten  betrokken en  de band 
met hen versterkt.   

 Monitoring van de biodiversiteit blijft een zeer belangrijke focus in het projectgebied. 

 Door de onveiligheid in het gebied zijn en blijven de rangerpatrouilles zeer noodzakelijk. 
Er is besloten tot een uitbreiding van de staf met 14 mensen. Ook het aantal 
controleposten zal worden uitgebreid. 

 De stroperij en illegale houtkap gaan onverminderd door. 

 Ook het verbouwen van hennep in het project gebied is bijna niet te stoppen. 

 De sterk verbeterde accommodaties van onze rangerteams zijn klaar en zien er 
schitterend uit! 

 Begin 2021 was de pandemie helaas nog niet onder controle, waarmee het 
toeristenseizoen 2021 voor internationale toeristen als verloren moest worden 
beschouwd. Tegen het einde van het jaar verbetert de situatie. 

 De Vrienden van Belize hebben in 2021 bijna € 18.000,-- bijeengebracht. Een geweldige 
prestatie. 

 Het aantal actieve Vrienden van Belize is opgelopen naar 150, hetgeen aantoont dat 
het project aanslaat bij het grote publiek.  

 Met de ontvangen bijdragen van de Vrienden van Belize is het bestuur van ITCF-NL 
akkoord gegaan om een aantal kleine natuurprojecten  te financieren. 

 2021 was het eerste jaar van de langdurige samenwerking met Stichting Burgers Zoo 
Conservation. 

 
1. Ontwikkelingen in Belize 
 
De Covid besmettingen nemen ook in Belize snel af en de staf van ons project is inmiddels 
gevaccineerd. Dat geldt niet voor de rest van het land, waar het niet goed gaat met het 
vaccineren: nog maar 50% van de bevolking is gevaccineerd.  
Ook is er door de Corona crisis veel sociale onrust ontstaan door grootschalige werkeloosheid. 
Dit is duidelijk merkbaar in het projectgebied, waar veel wordt gestroopt om aan voedsel te 
komen. Heron Moreno besteedt veel tijd aan het verbeteren van de contacten met de lokale 
dorps- en andere gemeenschappen  rondom het project , mede om problemen te voorkomen.  
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Het accent ligt daarbij op de noodzaak van natuurbehoud duidelijk te maken aan deze 
gemeenschappen. Er wordt hiertoe ook een meerjarenplan voor de overheid gemaakt.  
Door de recente regeringswissel ligt een verandering van beleid in de verwachting.  
Maar de fundamenten van ons project zijn dankzij Heron Moreno en Caspar Bijleveld heel 
sterk waarbij alles juridisch goed is dichtgetimmerd en dat begint nu zijn vruchten af te 
werpen, zeker ook voor de mensen in de omgeving van het project.  
Wat Heron nu doet is heel goed. Door de lokale gemeenschappen bij veel activiteiten te 
betrekken wordt de band met hen versterkt.  Voorkomen moet n.l. worden dat je als project 
arrogant overkomt en alles wel even voor iedereen zal regelen.  
 
Monitoring van de biodiversiteit blijft een zeer belangrijke focus in het projectgebied. Dit 
omvat o.a. het verzamelen van data, het volgen van de bewegingen van het wild o.a.  door 
middels van camera traps, het bijhouden van het waterniveau in de lagoons en bepaling van 
de houtvoorraden in het recent verkregen Warre Bight.  De rangers zijn nu ten volle 
betrokken bij deze activiteiten, naast hun handhavingstaken.  
 
Door de onveiligheid in het gebied zijn en blijven de rangerpatrouilles  noodzakelijk. Maar  
de veiligheidssituatie van de rangers blijft ook heel precair. Er is daarom besloten tot een 
uitbreiding van de staf met 14 mensen. Ook het aantal controleposten zal worden 
uitgebreid. Dit alles zal worden gefinancierd door ITCF-Zwitserland. 
 
In Shipstern is een ranger ontslagen van wege stroperij. Deze man had inside information  
over waar en wanneer in bepaalde gebieden werd gepatrouilleerd.  
Met name in het recent toegevoegde  gebied Warree  Bight South is er helaas bijzonder veel 
jachtactiviteit waargenomen.  
Naast de stroperij gaat ook de ontbossing in het gebied gestaag door. Met name door de 
Mennonieten wordt veel gekapt precies tot aan de grenzen van ons project wat bijzonder 
pijnlijk is om te zien.   
Ook het verbouwen van hennep in het project gebied is bijna niet te stoppen. Een probleem 
daarbij is dat onze rangers ongewapend zijn  en dus groot gevaar lopen wanneer zij daar 
tegen optreden. Het enige wat zij kunnen doen is doorgeven aan de politie die wel mogen 
ingrijpen.  
Een andere optie is het negeren  en ze hun gang laten gaan, wat misschien wel de wijste 
oplossing is. De rangers hebben ook nog voortdurend te maken met grootschalige stroperij. 
Ook het optreden daartegen is levensgevaarlijk. Er zal dan onherroepelijk wraak worden 
genomen. Het is een wanhopig en voortdurend gevecht tegen overmachten.  
Gelukkig wordt er heel  goed samengewerkt met  het het Police Department. 
 
Nog een laatste positief punt: de sterk verbeterde accommodaties van onze rangerteams 
zijn klaar. Zowel in Shipstern als in Freshwater Creek zien de onderkomens er schitterend uit! 
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2. Financieel 
 
2021 was het eerste jaar waar de samenwerking met Stichting Burgers’ Zoo Conservation 
(SBZC) vorm is gegeven. Dankzij de doorloop van de inkomsten uit hoofde van het Geoormerkt 
Werven is in 2021 ruim € 342.000,-- ontvangen. SBZC heeft € 230.000,-- heeft gedoneerd. 
Uiteindelijk is totaal voor kosten bruto € 607.000,-- ontvangen en € 546.000,-- gedoneerd aan 
CSFI. Het beschikbaar vermogen ultimo 2021 bedraagt € 877.000,-- (een toename van € 
50.000,--). In het financieel jaarverslag 2021 vindt u meer details over de financieel situatie 
van ITCF. 
 
Aan CSFI is voor 2022 een bedrag toegezegd van USD 550.000,--. Met de nieuwe afspraken en 
het beschikbaar vermogen zal het geen probleem om aan de toezegging te kunnen voldoen. 
Eveneens zijn er genoeg buffers om CSFI minimaal één jaar te kunnen blijven steunen indien 
onverhoopt alle inkomsten zouden wegvallen. 
 
3. Toerisme 
 
Begin 2021 was de pandemie helaas nog niet onder controle, waarmee het toeristenseizoen 
2021 voor internationale toeristen als verloren moest worden beschouwd.  Gelukkig begint 
tegen het einde van het jaar het toerisme langzaam weer op gang  begint te komen en vanaf 
1 november kon er weer vanuit Europa op Belize worden gevlogen, zij het voorlopig alleen 
nog via Atlanta (USA).  
Twee reizen vanuit Zwitserland begin 2022, zijn al bijna volgeboekt. In tussen is er in Shipstern 
een toerisme-coördinator aangenomen.  
Constanze Mager zal in december weer naar Belize vetrekken. 
 
4. Vrienden van Belize 
 
De vrienden hebben in 2021 bijna € 18.000,-- bijeengebracht. Een geweldige prestatie. 
Het aantal actieve Vrienden van Belize is opgelopen naar 150, hetgeen aantoont dat het 
project aanslaat bij het grote publiek.  
Begin september was er een bijeenkomst over toerisme en met name de reizen naar Belize. 
Daarbij waren 60 mensen aanwezig.  
Met de ontvangen bijdragen van de Vrienden van Belize is het bestuur van ITCF-NL akkoord 
gegaan om een aantal kleine natuurprojecten in Belize te financieren. Het gaat met name om 
natuurbehoudsinitiatieven die door de aanhoudende pandemie en de daarmee 
samenhangende economische crisis  in de problemen zijn gekomen. Het zijn goede projecten 
waar met kleine bedragen veel kan worden bereikt.  
De fondsen worden als volgt besteed: 

 € 500.- aan het Red Bank Community Project voor de bescherming van de geelvleugel 
ara. 

 € 2.100.- aan het Bird Rescue Centre in Belmopan voor het fokprogramma van de 
bedreigde geelkopamazonepapegaai.  

 € 1.700.-  aan de Sarteneja Alliance for Conservation and Development, en specifiek 
voor natuur en milieueducatie van kinderen. 
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5. Samenwerking met Stichting Burgers’ Zoo Foundation  
 
In 2021 is de langjarige samenwerking met Stichting Burgers’ Zoo Conservation (SBZC) gestart. 
SBZC wil gedurende 12 jaar jaarlijks aan ITCF € 500.000,-- aan ITCF doneren. Met dit bedrag 
zal ITCF langdurig CSFI kunnen steunen. Gelet op het specifieke karakter van de inkomsten van 
de actie Geoormerkt Werven die ITCF nog rechtsreeks worden overgemaakt zal op de 
jaarlijkse steun vanuit SBZC de Geoormerkt werven gelden in mindering gebracht worden.  De 
verwachting is dat deze jaarlijks zullen afnemen met als gevolg dat de donatie van SBZC zal 
toenemen. 
De afspraken die ITCF had met de BankGiroloterij worden overgedragen aan SBZC. De 
samenwerking biedt meer zekerheid voor een continue ondersteuning daar SBZC namens 
meerdere stichtingen afspraken kan maken met de BankGiroloterij. De administratieve lasten 
zijn dankzij de samenwerking fors verminderd. 
 
   
Arnhem,                      mei        2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Maarten Bijleveld van Lexmond    Maut Star Busmann 
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