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De Ecuadoraanse autochtone 
gemeenschappen van het Amazonegebied 
en Chocó-Darién leven in het hart van 
het bos, maar lijden onder de ontbossing 
die hun natuurlijke leefomgeving, het 
water maar ook hun voorouderlijke 
cultuur aantast. De ontbossing vreet aan 
het welzijn van de bevolkingsgroepen 
en maakt hen kwetsbaar voor de 
klimaatverandering. 

Dit project heeft als doel om de 
degradatie van het gebied tegen te gaan 
en om de ecosysteemdiensten van het 
bos te herstellen, en tegelijkertijd een 
sociaaleconomische ontwikkeling te 
bieden aan de bevolkingsgroepen die 
in de bossen leven en hun welzijn te 
verbeteren.

We concentreren ons hiervoor op 
drie essentiële stroomgebieden: het 
Putumayobekken en het Mirabekken 
in het noorden van Ecuador, en het 
Pastazabekken in het oosten. Alle 
drie gebieden worden gesteund 
met een beurs van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking (DGD).

Hoewel deze regio’s veel verschillende 
oorzaken van ontbossing kennen, zijn 
de oplossingen die we voorstellen 
gelijkaardig. Ons werk kan worden 
onderverdeeld in 3 pijlers.

1) Het project begeleidt de actoren in 
en rond de beschermde natuurgebieden 
richting een economische ontwikkeling 
die voordelig is voor de natuur, dankzij 
de handel in bosproducten (cacao, 
boslandbouw, bosbijproducten, 

traditionele geneeskunde), de verbetering 
van ecotoeristische initiatieven 
en de ontwikkeling van duurzame 
bosexploitatie.

2) We zetten gemeenschappen, 
grondbezitters en overheden kracht 
bij om de beschermde natuurgebieden 
efficiënt te beheren. 

3) We zetten ons in voor een 
bewustwording en positieve attitude 
tegenover de bescherming van de 
ecosystemen bij de bevolking en de 
beleidsmakers.

Deze drie pijlers passen we toe in de 
beschermde gebieden zelf, rondom 
de beschermde gebieden en buiten de 
beschermde gebieden, op nationaal 
niveau.

Het project hecht ook belang aan het 
versterken van de rol van de vrouw in 
economische activiteiten en het gebruik 
van digitale technologieën, die kunnen 
bijdragen aan een groter bewustzijn over 
het milieu.

Dit project zal rechtstreeks bijdragen 
aan het welzijn van 1065 families 
en onrechtstreeks nog eens aan 
12 321 families, en hoopt ook een 
gedragsverandering teweeg te brengen in 
de nationale politiek ten voordele van de 
bescherming van de ecosystemen. 

Het project zal 5 jaar duren en wordt 
geleid door WWF-Ecuador en Altrópico, 
in samenwerking met WWF-België. 

RESULTATEN IN 2017  
 � Het project begon in april 2017 

met een eerste workshop met 
40 vertegenwoordigers van 
bosgemeenschappen;

 � 15 cameravallen werden 
geïnstalleerd in Cuyabeno om de 
fauna te kunnen bestuderen;

 � De Zancudo Cocha-gemeenschap 
werd opgeleid om de fauna in hun 
regio te kennen en zo uiteindelijk 
jachtgebieden en beschermde 
natuurgebieden te kunnen bepalen;

 � Het leefgebied van de Achuargemeenschap 
is met de steun van WWF beschermd 
gemeenschapsgebied geworden: 
een gebied van 679 000 ha dat de 
Achuar beheren en beschermen; 

 � Cuyabeno wordt nu erkend als 
RAMSAR-site, wat betekent dat het 
gebied opgenomen is in de lijst van ’s 
werelds meest waardevolle wetlands 
en sterker beschermd zal worden.

 � KRITIEKE REGIO  Amazonegebied en Chocó-
Darién 

 � DUUR PROJECT  2017-2021

 � BUDGET € 3 275 000 (20 % fondsen 
van donaties aan WWF-België, 
80 % fondsen van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking)

 � DOEL  De bossen en biodiversiteit 
beschermen dankzij de inzet van de 
gemeenschappen van de stroomgebieden 
van Mira, Pastaza en Putumayo en 
duurzame productiesystemen ontwikkelen
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