
	  

Stage/onderzoek:	  Conflicten	  natuur	  en	  landbouw	  in	  
de	  Boé	  (Guinee	  Bissau)	  	  
	  
Waar:	  	   Boé	  regio,	  Guinee-‐Bissau	  (http://chimbo.org/?page_id=44)	  
Periode:	  	   	   4-‐12	  maanden,	  vanaf	  mei	  2015	  
Wie:	  	   	   	   student	  biologie/agronomie	  	  
Begeleiding:	  	   De	  inhoudelijke	  begeleiding	  gebeurt	  vanuit	  Nederland	  en	  de	  praktische	  

begeleiding	  ter	  plekke	  door	  de	  staf	  van	  Chimbo	  en	  lokale	  gidsen/tolken	  in	  
Beli.	  	   	  

	  
Het	  onderzoek:	  
Het	  is	  van	  belang	  meer	  en	  beter	  inzicht	  te	  verkrijgen	  in	  de	  interactie	  tussen	  de	  mens	  en	  de	  
biodiversiteit	  in	  de	  Boé	  regio,	  	  om	  de	  toekomst	  van	  de	  chimpansees	  die	  in	  het	  gebied	  leven	  zeker	  te	  
kunnen	  stellen.	  
	  
Onderzoeksonderwerpen:	  
• Wat	  is	  precies	  de	  landbouwkalender:	  wie	  doet	  wat,	  in	  welke	  tijd	  van	  het	  jaar	  en	  waar	  precies.	  Dit	  

betreft	  zaken	  als:	  beslissing	  welk	  perceel	  zal	  worden	  ontgonnen;	  gecontroleerd	  branden	  (of	  niet);	  
gewaskeuze	  en	  inzaai;	  Percentage	  cash	  crops;	  gewasverzorging	  (inclusief	  bewaking	  tegen	  
wildschade);	  oogst;	  transport	  en	  opslag	  

• Karakterisering	  van	  de	  percelen:	  wie	  beslist	  over	  haar	  gebruik/”eigendom”,	  grootte,	  hoe	  ver	  van	  
het	  dorp,	  hoe	  lang	  braak	  gelegen,	  opbrengst,	  etc.,	  etc..	  

• Confrontaties	  met	  de	  natuur	  in	  de	  zin	  van:	  gewasschade,	  verjagen	  van	  dieren	  tijdens	  de	  
ontginning	  en	  verder,	  etc.	  

• Wat	  is	  de	  potentiële	  impact	  van	  elk	  van	  landbouw	  activiteiten	  op	  het	  natuurlijk	  milieu,	  en	  in	  het	  
bijzonder	  op	  de	  habitat	  van	  de	  chimpansees.	  	  

• Zijn	  er	  activiteiten	  die	  in	  het	  bijzonder	  stress	  veroorzaken	  voor	  de	  chimpansees.	  Is	  dat	  nodig	  of	  
zijn	  die	  te	  vermijden,	  dan	  wel	  aan	  te	  passen.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  gewaskeuze	  op	  bepaalde	  
terreinen.	  	  

• Zijn	  er	  activiteiten	  die	  goed	  samengaan	  met	  bescherming	  van	  chimpansees	  
	  
	  
	  
	  
Praktische	  informatie	  voor	  studenten	  
	  
Kosten	  
Wij	  bieden	  het	  volgende	  :	  

• Onderdak	  in	  Bissau:	  één	  nacht	  bij	  aankomst	  en	  één	  nacht	  bij	  vertrek	  
• Onderdak	  in	  de	  Boé,	  gedurende	  het	  gehele	  verblijf	  	  
• Transport	  van	  de	  hoofdstad	  naar	  het	  onderzoeksgebied	  en	  terug	  
• Een	  fiets	  in	  de	  Boé	  
• Een	  begeleider/tolk	  	  



	  
	  
Een	  student	  zal	  de	  volgende	  zaken	  zelf	  moeten	  regelen:	  

• Het	  vliegticket	  naar	  Guinee-‐Bissau	  
• Het	  visum	  voor	  Guinee-‐Bissau	  
• WA,	  Reis-‐	  en	  ziektekostenverzekering,	  vaccinaties	  en	  malariaprofylaxe	  

	  
	  
Accommodatie	  en	  voorzieningen	  	  
Studenten	  zullen	  overnachten	  in	  het	  kampement	  in	  Beli	  dat	  door	  de	  lokale	  bevolking	  voor	  ecotoeristen	  
gebouwd	  is.	  In	  de	  bungalows	  wordt	  water	  in	  een	  emmer	  gebracht	  om	  je	  te	  wassen,	  er	  wordt	  schoongemaakt	  
en	  er	  is	  beddengoed	  (dat	  voor	  je	  gewassen	  wordt).	  Er	  zijn	  muskietennetten.	  Elektriciteit	  is	  er	  alleen	  in	  de	  
kantoorruimte,	  waar	  je	  ook	  een	  werkplek	  krijgt.	  	  
	  
Communicatie	  
Mobiele	  telefoons	  hebben	  steeds	  beter	  bereik	  in	  de	  Boé,	  maar	  het	  is	  nog	  lang	  niet	  optimaal.	  Voor	  noodgevallen	  
is	  er	  een	  satelliettelefoon.	  Er	  is	  geen	  internet.	  Soms	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  om	  naar	  de	  provinciehoofdstad	  
Gabu	  te	  reizen	  waar	  gebruik	  van	  internet	  mogelijk	  is.	  Dit	  is	  afhankelijk	  	  van	  de	  omstandigheden	  en	  de	  
beschikbaarheid	  van	  vervoer.	  	  
	  
Procedure	  	  

• Allereerst	  komen	  de	  universiteit,	  de	  student	  en	  Stichting	  CHIMBO	  een	  onderzoeks/stage-‐opdracht	  
overeen.	  Chimbo	  geeft	  daarbij	  aan	  wie	  de	  begeleider	  van	  de	  student	  vanuit	  de	  Stichting	  zal	  zijn.	  

• De	  student	  sluit	  een	  overeenkomst	  met	  Stichting	  Chimbo	  waarin	  vastgelegd	  wordt	  wat	  ieders	  
verantwoordelijkheid	  is.	  	  

• Tijdens	  het	  verblijf	  in	  Guinee-‐Bissau	  stuurt	  de	  student	  minimaal	  één	  keer	  per	  maand	  een	  rapportage	  
per	  email	  naar	  Chimbo	  en	  zijn	  of	  haar	  universiteit.	  

• Ter	  afronding	  levert	  de	  student	  een	  concept	  eindrapport	  in,	  dat	  besproken	  wordt	  met	  Chimbo	  en	  de	  
Universiteit.	  	  

• Tot	  slot	  verwachten	  we	  van	  de	  student	  een	  digitale	  kopie	  van	  het	  definitieve	  onderzoeksrapport	  in	  het	  
Engels	  of	  Frans	  voor	  Chimbo	  en	  dient	  de	  student	  een	  presentatie	  aan	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  te	  
geven	  (dat	  mag	  vrij	  informeel	  tijdens	  een	  bestuursvergadering).	  	  

	  
	  
Aarzel	  niet	  om	  contact	  met	  ons	  op	  te	  nemen	  als	  er	  nog	  onduidelijkheden	  zijn:	  tedros.medhin@chimbo.org	  of	  
06-‐17884315	  
	  
	  
	  
	  
	  


