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Doel van de stichting 

Doel van de stichting is om in gebieden met natuurlijke koraalriffen, gezamenlijk met de lokale bevolking 

koraalriffen te restaureren en te creëren, dit ter verbetering en behoud van biodiversiteit, en hiermee 

bijdragend aan bewustwording van natuurlijke rijkdommen en daarmee samenhangende kansen op 

verbetering van levensonderhoud voor de lokale bevolking. Het motto van de stichting is: “People for 

coral, coral for people”. 

Dit doel wordt nagestreefd middels hieronder beschreven activiteiten en beleid. 

 

Activiteiten 2017 

In januari 2017 is er door de stichting een benefietfeest georganiseerd waarbij donateurs zijn geworven 

en giften zijn verkregen. In februari 2017 had de stichting een promotie-stand bij de duikbeurs 

DuikVaker. Voorts werden er diverse algemene en specifieke donaties ontvangen. 

De verkregen fondsen zijn voornamelijk ingezet om het project Reefolution Kenya verder vorm te geven. 

Er zijn tientallen additionele kweekbomen en flessenriffen geplaatst in het primaire doelgebied in het 

Wasini Channel (Zuidoost Kenya). Ook is er een aantal kooien geplaatst, dit zijn grotere structuren die 

ook bekleed kunnen worden met koralen en waarmee we beogen om grotere vissen aan te trekken door 

ze schuilplaatsen te bieden. Verder zijn de eerste gekweekte koralen in de flessenriffen en in de kooien 

geplaatst en is een begin gemaakt met het monitoren van de ontwikkeling van de flessenriffen in het 

algemeen en de uitgezette koralen in het bijzonder. De stichting heeft onderzoek laten doen naar de 

optimale diepte voor het plaatsen van flessenriffen (3 tot 6 meter onder laagwaterniveau), naar het 

optimaliseren van technieken voor het uitplaatsen van koralen en naar de publieke perceptie van 

rifrestauratie en visserijmanagement onder de lokale bevolking. Er zijn contacten gelegd met de Beach 

Management Unit van het dorp Mkwiro, die zeggenschap heeft over het primaire doelgebied van project 

Reefolution Kenya. Het lokale bestuur van Mkwiro heeft het doelgebied eind 2017 uitgeroepen tot “no 

take zone”, dat wil zeggen dat er in een strook van 800 meter langs de kust bij Mkwiro niet meer gevist 

mag worden. Ook gaan duiktoeristen een kleine vergoeding betalen aan de lokale gemeenschap wanneer 

zij in het rifrestauratiegebied willen duiken. De stichting heeft twee mensen uit Mkwiro de gelegenheid 

geboden om een duikbrevet te halen, zodat ze aan het project kunnen meewerken. 

Stichting REEFolution heeft het in 2017 binnengekomen geld voornamelijk gebruikt voor operationele 

kosten in Kenya (90%). Dit betrof kosten voor duiken (boot, duikmaterialen), materialen voor het 

vervaardigen van kweekbomen en kunstriffen, en onkostenvergoedingen voor lokale medewerkers. De 

overhead (website, bankkosten) omvatte 10% van de uitgaven. 

 

Beleid en vooruitzicht 2018 

Stichting REEFolution wil in 2018 de hoeveelheid kunstrif in de beschermde zone rond Mkwiro verder 

uitbreiden. Ook zal de koraalkweek in het Wasini Channel verder opgeschaald worden. De stichting wil de 



banden met de Kenyan Wildlife Service (KWS) aanhalen om ook activiteiten te kunnen ontplooien in het 

nationale mariene park Kisite-Mpunguti. De training van lokale belangstellenden zal worden voortgezet 

en er zal een educatieprogramma worden opgesteld voor diverse doelgroepen (bijvoorbeeld vissers en 

schoolkinderen).  

Project Reefolution Kenya wordt door de stichting gezien als blauwdruk voor vergelijkbare toekomstige 

projecten op andere locaties. Omdat het project goed op de rails staat wil de stichting in 2018 

mogelijkheden gaan inventariseren voor het opzetten van een tweede project. 


