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Voorwoord		

Drie	jaar	geleden	bezocht	ik	het	Biorock	project	op	Bali.	Waar	alleen	maar	zandbodem	was	zijn	op	betonijzeren	structuren	

prachtige	koraalriffen	gegroeid.	Het	is	een	broedkamer	en	huisvesting	geworden	voor	een	overvloed	aan	vis.	Mijn	

kwekershart	én	duikershart	ging	gelijk	harder	kloppen.		

	

Al	zo'n	7	jaar	duik	ik	regelmatig	in	Zuid-Kenia	bij	Harm	en	Selina	Lutjeboer.	Het	is	daar	nog	steeds	een	paradijs	daar	onder	

water	maar	er	zijn	ook	zorgen.	De	koraalriffen	en	de	visstand	zijn	in	de	23	jaar	dat	Harm	en	Selina	er	wonen	op	veel	plekken	

sterk	achteruit	gegaan	en	dit	tij	is	nog	niet	gekeerd.	Daarentegen	zag	ik	ook	hoe	een	kunstrif	zich	juist	ontwikkelde	tot	een	

belangrijke	nieuwe	schuilplaats	voor	een	rijk	onderwaterleven	met	juist	meer	vis.	Met	steun	van	Harm	en	de	duikvereniging	

werd	dit	kunstrif	uitgebreid	en	zo	kwam	het	Anneliesrif	tot	stand.	Het	is	een	unieke	duiklocatie	geworden,	midden	in	een	

tuin	van	zachtkoraal	met	zeepaardjes,	gitaarroggen	en	nog	veel	meer	bijzonder	zeeleven.			

	

Op	Bonaire	deed	ik	een	workshop	koraalvermeerdering	bij	de	Coral	Restoration	Foundation.	Ik	hoe	koraalriffen	daar	ook	

beschadigd	en	bedreigd	zijn.	Gelukkig	maken	ze	met	hulp	van	een	grote	groep	vrijwillige	duikers	het	koraalrif	weer	gezond	

en	dragen	deze	vrijwilligers	hun	passie	ook	over	naar	anderen.		Op	verschillende	projecten	in	Florida	en	het	Caribisch	

gebied	kweken	ze	totaal	25.000	stukken	koraal	per	jaar	om	beschadigde	koraalriffen	mee	te	restaureren.	De	grote	en	

blijvende	betrokkenheid	van	duikers	vertelde	mij	dat	het	mogelijk	moet	zijn	om	ook	in	Afrika	voor	een	dergelijke	ommekeer	

te	zorgen.		

		

Professor	Tinka	Murk	raakte	betrokken	bij	het	idee	en	bracht	Wageningen	Universiteit	in	beeld	waarna	ook	

koraalonderzoeker	Ronald	Osinga	aanhaakte.	Onze	ideeën	werkten	we	uit	in	concrete	plannen.		Ik	ben	ze	heel	dankbaar	

voor	hun	inbreng	want	daardoor	ging	ik	mij	pas	goed	beseffen	hoe	een	belangrijke	rol	gezonde	koraalriffen	in	de	wereld	

spelen.	Ze	zorgen	niet	alleen	voor	visproductie	en	toerisme	maar	ook	voor	CO2	vastlegging,	kustbescherming	en	behoud	

van	biodiversiteit.	Echter	misschien	wel	het	allerbelangrijkste	wat	ik	mij	nooit	eerder	zo	beseft	had	is	dat	koraalriffen	

zo´n	belangrijke	rol	spelen	in	het	leven	van	de	lokale	bevolking.	Ze	zijn	qua	inkomsten	vrijwel	volledig	afhankelijk	zijn	van	

toerisme	en	kleinschalige	visserij.	Voor	het	behoud	van	hun	inkomsten	in	de	toekomst	is	een	gezond	koraalrif	daardoor	

van	essentieel	belang.	Omdat	ik	al	20	jaar	in	Kenia	kom	besef	ik	goed	hoe	belangrijk	het	is	de	lokale	mensen	bij	dit	

project	te	betrekken	en	samen	te	zorgen	dat	hun	rijkdom	behouden	blijft.		

	

De	visie	van	de	Universiteit	is	"quality	for	life"	en	die	past	prima	bij	dit	project.	De	projectlocatie	in	Kenia	werd	goedgekeurd	

als	onderzoeksstation	en	een	samenwerking	met	Wageningen	Universiteit	kwam	tot	stand.		Gesteund	door	kennis	en	

onderzoek	en	met	een	solide	basis	in	de	personen	Harm	en	Selina	Lutjeboer	heb	ik	veel	vertrouwen	dat	we	in	Kenia	een	

voorbeeldproject	kunnen	opbouwen	dat	zal	leiden	tot	veel	meer	koraalrif	restauratie	projecten	in	ontwikkelingslanden.	

Het	bouwen	aan	een	betere	toekomst	voor	mensen	in	ontwikkelingslanden,	het	behouden	van	de	natuur,	het	kweken	van	

koraal	én	genieten	van	het	prachtige	onderwaterleven,	dat	zijn	mijn	passies	die	samen	komen	in	het	werk	dat	onze	

stichting	doet.		 	 	 	
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	 	 	 	 	 	 Eric	Stokman	(mede	oprichter	en	secretaris)	

	

1.	Inleiding	

De	stichting	REEFolution	beoogt	koraalriffen	te	bouwen	en	te	restaureren,	met	én	voor	 lokale	vissers.	Daarmee	wordt	
een	 revolutionaire	 brug	 geslagen	 tussen	 de	 vissers	 enerzijds	 en	 natuurbeschermers	 en	 duiktoerisme	 anderzijds.	 Het	
gezamenlijke	einddoel	is	méér	koraalrif	en	méér	vis	voor	iedereen.	
	
Dat	meer	koraal	ook	meer	vis	betekent	is	een	natuurlijk	gegeven	voor	sportduikers.	Zij	zien	met	eigen	ogen	hoe	gezonde	
koraalriffen	 synoniem	staan	voor	 veel	 vis.	 Zij	 zien	ook	dat	een	koraalrif	 bescherming	biedt	 aan	de	 volwassen	vis	 en	hun	
jongen.	Dat	je	daar	zuinig	op	moet	zijn	is	helaas	nog	lang	geen	logica	voor	iedere	lokale	visser.	Op	veel	plekken	in	Afrika	en	
Azië	wordt	nog	met	dynamiet	gevist1.	De	vis	komt	verdoofd	of	dood	bovendrijven	en	veel	van	het	andere	leven	inclusief	het	
koraalrif	wordt	vernietigd.	Ook	gebruiken	vissers	netten	met	te	kleine	mazen	en	ondermaatse	vis	wordt	niet	teruggegooid.	
Je	kunt	immers	niet	zonder	vis	naar	huis	komen	als	je	thuis	de	kinderen	moet	voeden.	Niet	alleen	voor	de	biodiversiteit	en	
bijvoorbeeld	 duikindustrie,	 ook	 voor	 de	 vissers	 zelf	 is	 de	 vernietiging	 van	 koraalriffen	 op	middellange	 termijn	 schadelijk	
want	zonder	rif	komen	er	nauwelijks	nieuwe	vissen.		
		
De	stichting	REEFolution	gaat	eraan	bijdragen	om	de	belangrijkste	inkomstenbronnen	van	bewoners	van	kustgebieden	bij	
koraalriffen,	visserij	en	toerisme,	zeker	te	stellen	op	de	langere	termijn.	Om	de	lokale	vissers	meer	bewust	te	maken	van	
het	belang	van	gezonde	koraalriffen	wordt	 vissers	een	kort	opleidingstraject	aangeboden	 (inclusief	een	duikopleiding	en	
een	 training	 over	 beheer	 van	 visstanden	 en	 andere	 natuurlijke	 hulpbronnen).	 Daarop	 kan	 een	 baan	 volgen	 als	
koraalkweker.	Al	op	korte	 termijn	hebben	zij	daarmee	ook	alternatieve	 inkomsten.	Met	hulp	van	deze	vissers	en	andere	
betrokkenen	zullen	bestaande	riffen	gerestaureerd	worden	en	nieuwe	riffen	gebouwd,	onder	het	motto:	

	
People	for	coral	...	coral	for	people.	
	
Op	 de	 lange	 termijn	 streeft	 Stichting	 REEFolution	 naar	 duurzaam	 beheer	 en	 gebruik	 van	 deze	 riffen,	 door	 zowel	 lokale	
duikerscholen	als	vissers.		
		
REEFolution	is	vorig	jaar	in	het	zuiden	van	Kenia	al	gestart	met	een	eerste	project.	Sinds	augustus	worden	op	verschillende	
locaties	in	de	zee	diverse	soorten	koraal	gekweekt.	Deze	locaties	zijn	in	en	nabij	het	Kisite-	Mpunguti	Marine	National	Park	
bij	de	grens	van	Tanzania.	De	uitvalsbasis	voor	dit	project	is	duikcentrum	Pilli	Pipa	in	het	kleine	vissersdorp	Shimoni.	Deze	
plaats	ligt	ongeveer	halverwege	een	langgerekt	kustrif	dat	zich	uitstrekt	langs	een	groot	deel	van	de	Oost-Afrikaanse	kust	
voorbij	Tanzania	naar	het	zuiden	tot	ver	in	Mozambique.	Na	het	Great	Barrier	Reef	in	Australië	is	dit	het	langste	koraalrif	ter	
wereld.	In	een	land	als	Tanzania	is	natuurbescherming	en	duiktoerisme	veel	minder	ontwikkeld	dan	in	Kenia.	Misschien	wel	
juist	 daardoor	 wordt	 er	 daar	 nog	 dagelijks	 met	 dynamiet	 gevist.	 REEFolution	 hoopt	 ook	 in	 Tanzania	 en	 andere	 landen	
projecten	te	kunnen	opstarten	in	de	toekomst.	
	
Wageningen	University	&	Research	centre	 (WUR)	 speelt	een	belangrijke	 rol	als	projectpartner	van	Stichting	REEFolution.	
Koraalonderzoeker	Ronald	Osinga	en	een	team	van	studenten	werken	op	de	projectlocaties	niet	alleen	aan	optimalisatie	
van	het	kweekproces	maar	ook	aan	revolutionaire	ideeën	om	de	koraal-	en	visproductie	structureel	te	gaan	verbeteren	in	
derdewereldlanden.	 Ook	 sociaal-culturele	 aspecten	 zullen	 bestudeerd	 moeten	 worden	 om	 uit	 te	 vinden	 hoe	 de	 lokale	
bevolking	 uiteindelijk	 haar	 koraalriffen	 én	 visstand	 zelf	 beter	 kan	 gaan	 beheren.	 In	 dit	 project	 hebben	 lokale	 bevolking,	
natuurbeschermers	én	toerisme	één	gemeenschappelijk	belang.	
	

                                                
1	https://www.youtube.com/watch?v=n75prj6hyus	
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Het	bestuur	van	de	stichting	werkt	belangeloos.	Om	de	projecten	die	de	stichting	ondersteunt	te	financieren	zal	een	beroep	
worden	 gedaan	 op	 natuurbeschermingsfondsen,	 de	 toeristenindustrie,	 de	 duikwereld	 en	 alle	 mensen	 die	 de	 lokale	
bevolking	én	de	natuur	willen	helpen	om	gezonde	koraalriffen	te	creëren	en	meer	vis	te	produceren.	
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2.	Missie	en	Visie	

2.1	Missie	-	koraalrif	ontwikkelen	&	visstand	verbeteren		

De	missie	van	de	stichting	is	om	in	samenwerking	met	lokale	mensen	bestaande	koraalriffen	te	restaureren	en	nieuwe	
riffen	te	bouwen	waardoor	de	visstand	zal	verbeteren.	De	volledige	missie	staat	in	de	statuten	omschreven	als:	

Met	lokale	bevolking	restaureren	en	creëren	van	koraalriffen	ter	verbetering	en	behoud	van	biodiversiteit,	hiermee	
bijdragend	aan	bewustwording	van	natuurlijke	rijkdommen	en	kansen	op	verbetering	van	levensonderhoud.	

In	onderdelen	houdt	dit	in:	

• Het	bevorderen	van	de	kwaliteit	van	natuurlijke	koraalriffen	
• Gebruiksdruk	wegnemen	van	natuurlijke	koraalriffen	door	het	creëren	van	alternatieve,	nieuwe	riffen	
• Bewustwording	bevorderen	van	het	belang	en	de	kwetsbaarheid	van	koraalriffen		
• Het	ontwikkelen	van	methoden	voor	duurzaam	beheer	van	koraalriffen	die	geïmplementeerd	kunnen	worden	 in	

lokale	sociale	structuren	
• Door	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	natuurlijke	koraalriffen	en	het	aanleggen	van	nieuwe	riffen,	werken	aan	

een	structurele	verbetering	van	de	visstand	
• Het	creëren	van	kansen	op	verbetering	van	 levensonderhoud	voor	de	 lokale	bevolking	door	het	bewerkstelligen	

van	duurzame	visserij	en	duurzaam	duiktoerisme	
	

Werken	met	én	voor	de	lokale	bevolking	staat	centraal,	vandaar	dat	onze	slogan	is	geworden	People	for	coral...coral	for	
people.	

2.2	Visie	–	gezonde	koraalriffen		

Onze	visie	is	dat	gezonde	koraalriffen	essentieel	zijn	om	zowel		natuur	en	biodiversiteit	te	behouden		en	de	lokale	bevolking	
in	kustgebieden	met	koraalriffen	van	een	blijvende	inkomstenbron	te	voorzien.	In	onze	visie	is	actief	herstel	en	aanbouw	
van	riffen	op	veel	plaatsen	een	belangrijk	hulpmiddel	om	op	korte	termijn	een	dergelijk	duurzaam	gebruik	van	koraalriffen	
te	kunnen	bewerkstelligen.	
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3.	Activiteiten	en	doelstellingen		

REEFolution initieert, stimuleert, adviseert, verbindt en financiert projecten in koraalrifrestauratie en 
koraalrifbouw. Dit  geldt  voor de volgende activiteiten: 
 

• KORAALRIF	RESTAURATIE	-	Het	helpen	opzetten	en	financieren	van	koraalrif	restauratie	programma's	met	en	voor	
de	lokale	bevolking	in	arme	landen	

• KORAALRIF	 BOUW	 -	 Het	 organiseren	 en	 financieren	 van	 de	 bouw	 van	 nieuwe	 koraalriffen,	 voornamelijk	 goed	
toegankelijke	huisriffen	die	voor	beginnende	duikers	interessant	zijn,	dit	ter	ontlasting	van	natuurlijke	koraalriffen	
in	bijvoorbeeld	marine	reservaten	

• KORAAL	 KWEKEN	 -	 Het	 helpen	 opzetten	 en	 financieren	 van	 koraalkwekerijen	 voor	 de	 koraalrifrestauratie-	 en	
koraalrifbouwprojecten	op	de	betreffende	locaties		

• BANEN	CREEREN	-	Het	verbeteren	van	levensonderhoud	mogelijkheden	voor	lokale	bewoners	door:	(korte	termijn)	
aanbod	 van	 banen	 in	 deze	 projecten,	 (middellange	 en	 lange	 termijn)	 toename	 van	 duiktoerisme	 en	 (langere	
termijn)	behoud	van	werk	en	inkomsten	voor	de	lokale	kleinschalige	visserij	

• PROMOTIE	(DUIK)TOERISME	-	Het	promoten	van	(duik)toerisme	naar	de	projectlocaties	
• EDUCATIE	-	Informatie	verstrekken	aan	lokale	bevolking,	toeristen	en	lokale	instanties	over	de	rijkdom	en	waarde	

van	koraalriffen.	Vooral	zal	aandacht	worden	besteed	aan	het	enthousiast	maken	van	middelbare	scholieren		
• ONTWIKKELINGEN	 SOCIALE	 INSTANDHOUDINGSMECHANISMEN	 -	 Een	 duurzaam	 voorbeeld	 zijn	 voor	 andere	

projecten	door	het	ontwikkelen	van	een	sociaal	instandhoudingsmechanisme		
• ONTWIKKELING	RESTAURATIE-	en	RIFBOUWTECHNIEKEN	-	Helpen	in	de	ontwikkeling	van	nieuwe	technieken	op	de	

projectlocaties	die	kunnen	bijdragen	aan	snellere,	efficiëntere	en	duurzame	methoden	voor	restauratie	en	bouw	
van	koraalriffen		

• AANLEG	VAN	BROEDKAMERS	-	aanleg	van	meer	broedkamers	c.q.	 'fish	enhancement	zones'	 ter	bevordering	van	
visproductie,	met	ideale	habitats	voor	verschillende	soorten	vissen	die	ook	belangrijk	zijn	voor	het	rifonderhoud	en	
waar	in	overleg	met	lokale	bevolking	niet	of	slechts	selectief	gevist	zal	worden		

• ONDERSTEUNING	ONDERZOEK	-	Ondersteunen	van	onderzoeksprogramma's	op	de	projectlocaties	die	een	bijdrage	
leveren	 aan	 de	 doelstellingen	 van	 de	 stichting,	 zoals	 het	 onderzoek	 dat	 wordt	 uitgevoerd	 door	 Wageningen	
Universiteit	

• ACTIES	 TEGEN	 DYNAMIETVISSEN	 -	 bijdragen	 aan	 de	 bescherming	 van	 koraalriffen	 door	 te	 lobbyen	 tegen	
dynamietvissen	en	de	ontwikkeling	en	implementatie	van	detectieapparatuur	te	steunen			

• INVENTARISATIE	KORAALBESCHADIGING	 -	Het	ontwikkelen	van	een	web-app	waarop	koraalbeschadigingen	 (met	
name	door	dynamietvissen,	etc.)	wereldwijd	kunnen	worden	gemeld	en	geïnventariseerd	

• HET	KLIMAATBESTENDIGE	KORAALRIF	-	Het	helpen	ontwikkelen	en	realiseren	van	het	koraalrif	van	de	toekomst:	
een	 "klimaatbestendig"	 koraalrif.	 Drijvende	 offshore	 riffen	 in	 dieper	 en	 daarmee	 kouder	 water	 zijn	 een	 zeer	
interessante	optie	om	vernietiging	van	koraalriffen	door	bleaching	te	voorkomen	en	van	waaruit	na	bleaching	van	
ondiepere	riffen	het	koraal	zich	sneller	weer	kan	herstellen.		

Inmiddels	is	REEFolution	in	augustus	2015	gestart	met	een	project	in	Shimoni,	Kenia.	De	doelstelling	in	Shimoni	is	om	
samen	met	lokale	partijen	binnen	drie	jaar	een	koraalkwekerij	te	realiseren	met	een	totaal	van	minimaal	100	zogenaamde	
koraalkweek-bomen	met	een	totale	jaarproductie	tussen	de	6.000	en	10.000	stukken	koraal.	Dit	koraal	zal	worden	gebruikt	
voor	het	herstellen	van	kapotte	delen	van	het	koraalrif	in	het	nabije	Kisite	Mpunguti	Marine	Park	en	voor	het	aanleggen	
van	nieuwe	riffen	in	het	Wasini	Channel,	voor	de	kust	bij	Shimoni.		

REEFolution	wil	met	haar	activiteiten	en	aanpak	bij	dit	pilotproject	een	voorbeeld	worden	voor	andere	projecten	met	een	
vergelijkbaar	doel,	al	dan	niet	door	REEFolution	gesteund.		REEFolution	is	van	plan	om	meerdere	projecten	naar	dit	model		
te	helpen	opzetten	samen	met	lokale	mensen	en	Wageningen	universiteit.	Onze	doelstelling	is	tevens	om	onszelf	op	
specifieke	projectlocaties	binnen	10	jaar	overbodig	te	maken	zodat	we	nieuwe	projecten	kunnen	blijven	opzetten	in	de	
wetenschap	dat	lokale	mensen	voor	de	toekomst	van	de	riffen	zorgen.		
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4.	FINANCIELE	ZAKEN	

Voor	fondsenwerving	richt	de	stichting	zich	op	twee	verschillende	doelgroepen	met	ieder	een	afzonderlijke	wijze	van	
fondsenwerving.	De	ontvangen	fondsen	worden	na	aftrek	van	de	stichtingskosten	door	het	bestuur	toegekend	aan	lokale	
projecten	om	volledig	te	worden	gebruikt	voor	natuurherstel	en	natuurbehoud,	zijnde	de	koraalkweek,	restauratie	en	
bouw	van	koraalriffen,	voorlichting	en	educatie.	

4.1	Fondsenwerving	particulieren	en	bedrijven	

Deze	fondsenwerving	is	specifiek	gericht	op	particulieren	en	bedrijven	die	affiniteit	hebben	met	duiken,	natuurbehoud	
en/of	ontwikkelingshulp.	Om	bekendheid	te	krijgen	en	sponsors	c.q.	donateurs	te	werven	wordt	gebruik	gemaakt	van	
verschillende	mogelijkheden	voor	vrije	publiciteit	zoals	social	media,	beurzen,	lezingen	en	perspublicaties.		Ook	zal	gebruik	
gemaakt	worden	van	crowdfunding	mogelijkheden.		

De	eerste	specifieke	fondsenwervingsactie	voor	deze	eerste	doelgroep	is	de	Flessenrif	actie.	Begunstigers	kunnen	een	
flessenrif	adopteren,	dit	zijn	zestien	glazen	flessen	die	in	een	betonnen	voet	zijn	gegoten,	waarin	zestien	gekweekte	
stukken	koraal	kunnen	worden	geplaatst.	De	Flessenrif	actie	is	voornamelijk	gericht	op	individuen,	maar	is	ook	een	soort	
visite	kaartje	van	het	project	voor	bedrijven	in	de	duik-	en	toeristenwereld	en	tevens	voor	organisaties	die	zich	bezig	
houden	met	beschermen	van	koraalriffen.	Het	adopteren	van	een	stuk	koraalrif	(met	een	adoptie	certificaat	in	vorm	van	
flessenpost)	is	iets	dat	vooral	duikers	aanspreekt	en	het	moedigt	hen	aan	om	een	keer	te	komen	kijken	naar	het	door	hen	
geadopteerde	stukje	rif.	Ieder	stuk	koraalrif	wordt	gelabeld	met	een	serienummer	zodat	de	eigenaar	precies	kan	zien	hoe	
het	koraal	gegroeid	is.	Deze	actie	richt	zich	vooral	op	de	bouw	van	kunstriffen	als	duikobject	om	het	natuurlijke	rif	te	
ontlasten.	Met	deze	actie	wordt	het	duiktoerisme	naar	de	projectlocaties	gestimuleerd	waar	via	praktische	betrokkenheid	
(o.a.	workshops	koraal	vermeerderen)	aan	educatie	wordt	gedaan	om	bewustwording	onder	de	duiktoeristen	te	vergroten.		

4.2	Fondsenwerving	stichtingen,	subsidie	verstrekkende	instellingen	en	overheden	

Deze	 fondsenwerving	 is	 specifiek	 gericht	 op	 stichtingen,	 subsidie	 verstrekkende	 instellingen	 en	 overheden,	welke	 zullen	
worden	aangeschreven	om	een	deel	van	de	financiering	van	de	koraalkwekerijen	en	restauratie	werkzaamheden	op	zich	te	
nemen.		
	
Het	gaat	hierbij	het	om	grootschalige	koraalrestauraties	waarbij	 substantieel	 zal	worden	bijgedragen	aan	natuurbehoud,	
biodiversiteit,	verbetering	van	de	visstand	en	het	creëren	van	kansen	op	verbetering	van	levensonderhoud	voor	de	lokale	
bevolking.	 Het	 koraalkweken	 is	 de	 kernactiviteit	 waarbij	 in	 vaste	 eenheden	 (koraalbomen	 met	 elk	 100	 stukken	 koraal)	
koraal	gekweekt	wordt	om	de	natuurlijke	koraalriffen	mee	te	restaureren.	Dit	zal	gebeuren	 in	goed	beschermde	of	goed	
controleerbare	gebieden	zoals	mariene	parken	en	op	huisriffen	zodat	bedreigingen	van	buitenaf	 zoveel	mogelijk	worden	
uitgesloten.	

4.3	Kostenbegroting		

De	jaarlijkse	algemene	kosten	van	de	stichting	zijn	zeer	beperkt	en	worden	begroot	op	2000	euro,	te	weten	bankkosten,	
promotiekosten	en	de	kosten	van	de	website.	De	stichting	heeft	geen	werknemers,	de	werkzaamheden	worden	verricht	
door	de	bestuurders	en	vrijwilligers	die	zich	belangeloos	inzetten	zonder	vergoeding	voor	hun	werkzaamheden	of	voor	
reiskosten.	De	kosten	van	de	koraalkweek	en	restauratie	worden	geheel	op	de	projectlocaties	gemaakt	waarvoor	de	lokale	
partners	verantwoording	moeten	afleggen.	Aangezien	het	grootste	aandeel	arbeidskosten	zijn	en	de	arbeidskosten	per	land	
verschillen	moet	per	projectlocatie	een	aparte	begroting	gemaakt	worden.	De	werkelijke	kosten	zouden	wat	lager	kunnen	
uitvallen	indien	projecten	beschikking	hebben	over	vrijwilligers	die	meehelpen.	

De	kosten	voor	het	pilot	project	in	Kenia	inclusief	restauratiewerkzaamheden	zijn	begroot	op	200	euro	per	
koraalkweekboom,	dit	bedrag	omvat	constructiemateriaal,	arbeid	voor	aanleg	en	onderhoud,	afschrijving	van	
duikmaterialen	en	bootkosten.	Voor	het	eind	van	2017	is	het	plan	om	in	Kenia	100	koraalkweekbomen	productief	te	
hebben	wat	betekent	dat	er	dan	een	kostenbegroting	van	20.000	euro	per	jaar	ontstaat	plus	de	2.000	euro	overheadkosten	



 7 

in	Nederland.	Daarnaast	ramen	we	de	kosten	voor	het	uitzetten	van	de	gekweekte	koralen	op	flessenriffen	en	op	
natuurlijke	riffen	op	6.000	euro	per	jaar	(arbeid,	materialen,	afschrijving	duikmaterialen	en	bootkosten).	

4.4	Resultaten	inzichtelijk	

Omdat	de	koraalkwekerijen	als	de	kunstriffen	in	vaste	eenheden	worden	gebouwd	is	het	resultaat	van	de	stichting	zeer	
goed	meetbaar	en	inzichtelijk	te	maken.	Met	100	koraalkweekbomen	en	een	kweektijd	van	15	maanden	kunnen	jaarlijks	
ongeveer	6.000	stukken	koraal	jaarlijks	worden	geproduceerd.	Op	de	website	zal	het	resultaat	iedere	twee	maanden	
worden	bijgewerkt	en	zal	dan	als	volgt	worden	getoond:	

1.	Het	aantal	productieve	koraalkweekbomen	

2.	Het	aantal	met	koraal	beplante	flessenriffen		

3.	Het	geschatte	oppervlakte	aan	hersteld	koraal	

De	grote	sponsors	en	vaste	donateurs	krijgen	volledig	inzicht	in	de	financiële	jaarrekening	met	verantwoording	van	de	
bestedingen	en	de	praktische	resultaten	van	de	stichting	middels	het	jaarverslag,	eventueel	aangevuld	met	individuele	
eisen	voor	aanvullende	rapportage.		
De	sponsors	die	een	stuk	kunstrif	hebben	geadopteerd	ontvangen	een	foto	zodra	hun	stuk	rif	afgezonken,	gelabeld	en	
beplant	is	met	koraal.		Er	wordt	geen	periodiek	verslag	over	afzonderlijke	resultaten	gedaan,	de	sponsors	worden	
gestimuleerd	om	zelf	het	resultaat	te	komen	bekijken.	
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5.	VERMOGENSBEHEER	en	-BESTEDING		

Het	vermogen	van	de	stichting	zal	voor	meer	dan	90%	ten	goede	komen	aan	natuurbehoud	en	herstel	van	koraalriffen;	de	
koraalrifrestauratie	en	koraalrifbouw.	Doordat	de	koraalbomen	en	de	kunstrif	delen	onder	water	genummerd	worden	kan	
de	stichting	de	sponsors	precies	laten	zien	waar	het	geld	terecht	is	gekomen.		

	

Met	het	opgebouwde	vermogen	zal	niet	worden	gespeculeerd.	

	
Om	op	langere	termijn	de	continuiteit	van	de	activiteiten	te	kunnen	waarborgen	zal	jaarlijks	besloten	worden	een	deel	van	
het	vermogen	te	reserveren.	
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Voorbeeldprojecten  
 
1.	The	Reef	Rescuers	Project	(Seychelles)	has	successfully	grown	and	transplanted	over	24,000	corals	since	2010	
	
In	Seychelles	80%	of	coral	reefs	were	destroyed	by	mass	coral	bleaching	event	of	1998.		A	group	of	marine	ecologists	
selected	nine	different	types	of	juvenile	corals	that	survived	the	bleaching	They	were	planted	and	raised	on	ropes.	After	
reaching	manageable	sizes,	these	were	transplanted	on	to	the	reefs.	Nature	Seychelles	launches	training	course	to	share	
the	'deep	sea	gardening'	success	
	
2.	Coral	Restoration	Foundation	(USA	and	Caribean)	has	successfully	grown	and	transplanted	tens	of	thousands	of	corals	
since	2007,	presently	around	25.000	pieces	per	year		
	
Dominant	reef	building	corals	in	the	Florida	Keys	and	Caribbean	declined	dramatically	from	the	1970’	,	leaving	the	
remaining	corals	scattered	and	facing	local	extinction.	CRF	transplanted	tens	of	thousands	of	corals	on	reefs	in	various	
projects	to	promote	genetic	diversity	during	spawning	events.	
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7.	GEGEVENS	VAN	DE	STICHTING	

Stichting	REEFolution	is	een	non-profit	organisatie	opgericht	op	5	januari	2016,	zie	bijgaande	statuten	en	uittreksel	KvK	(nr	
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