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 � KRITIEKE REGIO  Congobekken 

 � DUUR PROJECT  2017-2021

 � BUDGET € 1 835 000 (80 % fondsen van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking, 20 % 
fondsen van donaties aan WWF-België)

 � DOEL  De bossen en biodiversiteit van de 
provincie Mai-Ndombe beschermen door 
de erkenning van gemeenschapsbossen 
en het duurzaam beheer ervan door de 
gemeenschappen, evenals de ontwikkeling 
van ecotoerisme rond bonobo’s en van 
duurzame commerciële activiteiten door 
de vrouwen van de gemeenschappen

DE BESCHERMING VAN  
MAI-NDOMBE

De bossen van de provincie Mai-Ndombe 
zijn van een verbluffende ecologische 
waarde. Ook economisch zijn de bossen 
cruciaal, gezien het hout uit de regio 
de belangrijkste energiebron is voor 
de inwoners van Kinshasa. De bossen 
worden beetje bij beetje vernietigd, 
en daarmee worden talloze soorten, 
waaronder de bonobo’s en olifanten, 
ernstig bedreigd. 

De betrokkenheid van lokale 
gemeenschappen is essentieel voor 
de bescherming van de bossen en 
bedreigde dieren. De bewoners zijn 
namelijk afhankelijk van de bossen 
voor hun levensvoorziening, en kunnen 
bovendien via ecotoerisme alternatieve 
inkomsten verwerven en de bossen 
tegelijk behouden. WWF ondersteunt 
de gemeenschappen in het opstellen van 
een plan om zelf de bossen duurzaam te 
beheren en helpt ervoor te zorgen dat 
de bossen officieel erkend worden als 
concessies voor gemeenschapsbos. 

Lokale comités krijgen daarom financiële, 
technische en administratieve steun 
om de bossen te beheren en om de 
lokale ontwikkeling te stimuleren. 
Daarnaast worden gemeenschappen 
gesensibiliseerd om de bossen te 
beschermen tegen stroperij en andere 
onduurzame activiteiten. 

Vooral de bonobo’s in de regio zijn 
een trekpleister voor ecotoerisme. 
Zes gemeenschappen zijn alvast 
geïnteresseerd in het uitbouwen van 
ecotoerisme, waarin WWF hen zal 
ondersteunen. Om het ecotoerisme 

te doen slagen worden de bewoners 
gesensibiliseerd en worden gidsen 
opgeleid. Het project steunt ook het 
ondernemerschap van vrouwen die 
gegroepeerd zijn in verenigingen, 
en versterkt hun rol binnen hun 
gemeenschappen. 

RESULTATEN IN 2017 
Algemeen

 � Het project ging van start in juni 
met een meerdaagse vergadering, 
waaraan ongeveer 60 personen 
deelnamen (traditionele 
dorpshoofden, vertegenwoordigers 
van vrouwenverenigingen en 
administratieve autoriteiten).

Natuurbehoud
 � De telling van bonobonesten is van start 

gegaan en zal eindigen in augustus 2018; 
 � Bovenop doorlopend onderzoek naar 

habitatgebruik werd een grootschalig 
botanisch onderzoek afgerond, 
waarbij een multidisciplinair Japans 
team onder andere de gezondheid 
van de bonobo’s onderzocht;

 � De algemene gezondheid van de 
bestudeerde bonobo’s is goed;

 � Er werden 40 % minder dieren in 
beslag genomen aan de controleposten, 
wat wijst op een daling in stroperij.

Ecotoerisme
 � De bonobo’s worden nu 25 dagen 

per maand opgevolgd, tegenover 
de 13 dagen per maand in 2016;

 � Malebo (provincie Mai-Ndombe), 
werd aangeduid als een van de 
100 beste bestemmingen voor 
ecotoerisme van 2017.
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