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Terugblik op 2013  
Afgelopen jaar was voor Guinee Bissau een verloren jaar: de economie kachelde verder achteruit na 
de coup van 2012 en de voor november aangekondigde verkiezingen die de democratie moesten 
herstellen werden uitgesteld tot 2014. Voor de mensen en de natuur in de Boé was het echter een 
zeer succesvol jaar. Daridibó heeft met hulp van vrijwilligers uit Duitsland, Griekenland en Nederland, 
een gift van Solar 23, en de bijdragen van de EU en Chimbo een prachtig klein onderzoeks- en 
educatiecentrum in Beli kunnen bouwen; het MISUBAB project (gericht op verantwoorde 
bauxietmijnbouw) met haar microprojecten (graanbanken, theatergroep, tegengaan bosbranden, 
eetzaal bij kampement etc.) is afgerond; het toeristenkampement van Fonda Huuwa (een lokale 
NGO) is trots op meer dan 700 overnachtingen van studenten, onderzoekers en experts; gidsen, koks 
en anderen hebben inkomsten kunnen genereren; het 28ste dorpscomité van Daridibó is van start 
gegaan enz. enz.  
 

 

 
Natuur onderzoek  
Dit jaar hebben we 
intensief studenten 
geworven in 
Nederland en 
België, en dat begint 
zijn vruchten af te 
werpen. In 2013 
hebben vier 
studenten en zeven 
onderzoekers voor kortere of langere tijd 
onderzoek gedaan dat relevant is voor een betere 
bescherming van de natuur van de Boé. Ook voor 
2014 hebben zich al weer tien enthousiaste 
studenten aangemeld. Momenteel lopen er drie 
grotere onderzoeken; een naar chimpansees en 
hun habitat volgens een protocol dat ook in andere 
gebieden met chimpansees wordt toegepast, een 
naar kleine zoogdieren en een naar amfibieën. 

 
Vogelinventarisatie 
João Guilherme heeft onderzoek gedaan naar 
vogels in de Boé. Hij heeft maar liefst 170 
vogelsoorten waargenomen. Voor de paar 
weken dat hij veldwerk heeft kunnen doen een 
opmerkelijk hoog aantal. Dulombi, een vogel 
‘hotspot’ in Guinee Bissau, heeft 164 
vogelsoorten op de lijst staan. Deze vrijwilliger 
heeft in een korte periode voor de Boé een 
langere lijst kunnen maken. Een prachtig 
resultaat! 

          

 

 
Korte film over de Boé 
Caroline Narr heeft als vrijwilliger een korte film 
gemaakt over de Boé. Het filmpje geeft een goede 
indruk van het gebied, de mensen en het werk van 
Daridibó. Nieuwsgierig? Neem een kijkje via onze 
website.  
 

 
Stichting Chimbo op het web 
 

 www.chimbo.org 

 www.facebook.com/stichtingchimbo 

 http://www.youtube.com/user/ 
FoundationChimbo 
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De verspreiding van chimpansees rond een bauxiet mijnbouw concessie 
José Francisco Carminatti Wenceslau (student Hogeschool VHL) heeft de dichtheid en 

verspreiding van chimpansees in de directe omgeving van de 
geplande bauxietmijn onderzocht. Dit is van belang om een beeld 
te krijgen van de potentiële impact van een bauxietmijn op deze 
populatie.  
Uit zijn studie blijkt dat de chimpansees in de omliggende heuvels 
en valleien leven en niet op de mijnbouwsite zelf. Daardoor zal 
de indirecte impact van de mijn een groter gevaar vormen voor 
de chimpansee populatie dan de directe. Watervervuiling en 
geluidsoverlast zullen zowel voor de chimpansees als voor de 
lokale bevolking zeer negatief uitpakken. Mitigerende 
maatregelen zullen nodig zijn.  
 

 

 
                     

 

Fotoreportage  
Erik van der Hoeven is afgelopen jaar voor 
de tweede keer als vrijwilliger naar Guinee 
Bissau gereisd om daar een inventarisatie 
van de flora te maken. Hij heeft enorm 
genoten van de veelzijdigheid van de Boé 
en heeft een prachtige fotoreportage 
gemaakt die u kunt vinden op de 
facebookpagina en website van Stichting 
Chimbo. Hierbij alvast een voorproefje (de 
bloem van de slangkomkommer). 

 

Milieueducatie 
Tamara Borges de 
Oliveira heeft zich 
twee maanden ingezet 
voor milieueducatie op 
de school in Beli (de 
thuisbasis van Chimbo 
en Daridibó in de Boé). 

Terwijl de leraren staakten is zij erin geslaagd om de 
kinderen vijf dagen per week van alles over de natuur 
bij te brengen. Daarnaast konden kinderen van 2 tot 14 
jaar elke maandag in ‘Casa Daridibó’ natuurfilms kijken 
en bespreken. Ook voor iedereen van 14 en ouder was 
er eens per week een filmavond.  
Tijdens haar verblijf in Beli heeft Tamara trainingen 
gegeven aan leraren van de lagere school, toekomstige 
gidsen, journalisten van de lokale radio (voor hun 
radioprogramma’s over natuur) en personeel van 
Chimbo en Daridibó. 
 


