
We zoeken
donateurs!

REEFOLUTION KENIA  
COVID-19  CAMPAGNE 

Neem dee l  aan  de  REEFolut ion !

C O R A L  F O R  P E O P L E  -
P E O P L E  F O R  C O R A L

SIGN UP ON OUR WEBSITE REEFOLUTION.ORG



De Nederlandse koraalstichting REEFolution herstelt sinds 2015 koraalriffen
in samenwerking met de lokale bevolking in Shimoni, Kenia onder het motto:  

Een combinatie van leeuwen, olifanten, dolfijnen en prachtige stranden
maakt Kenia een unieke toeristenbestemming. De eerste twee jaar worden
echter weinig toeristen verwacht, waarmee de belangrijkste inkomstenbron
wegvalt voor de bevolking aan de kust. De impact van de coronacrisis is er
groot en de werkeloosheid enorm. In deze tijden van dubbele crisis (corona-
crisis én koraaldegradatie) vragen wij om financiële steun om het
koraalherstel door te zetten. Ons steunen kan bijvoorbeeld door: 

COVID-19 Campagne

 Het adopteren van een
flessenrif voor 45 euro

Het sponsoren van een PADI-duikcursus
van een lokale 'rifwachter'  voor 250 euro

Juist nu er te weinig inkomen en werk in Kenia is, is het een goed moment
om te investeren in het opleiden van meer 'rifwachters' (REEFrangers). 
 REEFolution geeft educatie op de basisscholen en in de vissersdorpen. Het
project zoekt met behulp van de wetenschap naar aanvullende en
duurzame inkomstbronnen die de natuur ontzien en natuurontwikkeling
bevorderen. We delen onze resultaten en inzichten om wereldwijd
koraalherstel te bevorderen. 

Coral for People, People for Coral.

"Wereldwijd leveren koraalriffen jaarlijks
diensten ter waarde van zo'n 30 miljard

amerikaanse dollars"
Ga naar onze campagenepagina

https://www.reefolution.org/reefolution-campaign-2020


REEFolution Kenia
Met de wetenschappelijke steun van Wageningen Universiteit (WUR) en in
samenwerking met de lokale bevolking, werkt de stichting REEFolution hard
om het tij te keren. De stichting stelt zeereservaten in, kweekt koraal en
herstelt/bouwt daarmee gehele koraalriffen. 

Keniaanse dorpelingen worden opgeleid tot REEFrangers om deze reservaten
te beheren. Ze helpen met de werkzaamheden onder water en leren om
duurzaam inkomsten te verkrijgen uit de zee, onafhankelijk van toerisme. Zo
zien de dorpelingen met eigen ogen hoe gezonde koraalriffen en duurzame
visserij zorgen voor een blijvend gezonde visstand. 

Naast actieve restauratie, investeren wij aanvullend in educatie en onderzoek.
Ons einddoel is om zelfredzaam, duurzaam koraalbeheer achter te laten zodat
wij soortgelijke projecten op andere plekken in de wereld kunnen opzetten.

REEFolution heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke resultaten behaald: 

47 hectaren
beschermd

Meer dan 600
rifstructuren

geplaatst

14 banen
gecreëerd

"30% van al het leven in de oceaan
is afhankelijk van koraalriffen."

Ga naar onze campagenepagina

https://www.reefolution.org/reefolution-campaign-2020


Gedurende de tijdsperiode van 23 oktober tot 23 december, 2020,
willen we sponsorgeld ophalen om onze koraalherstel activiteiten
in Kenia voort te zetten. Daarnaast willen we innovatieve
ontwikkelingen doorvoeren om efficiëntie te bevorderen. Onze
sponsordoelen zijn als volgt: 

Sponsoropties

Een patrouilleboot

Educatieprogramma "The
VR-experience"

Sponsoropties

200 flessenriffen plaatsen 
om actief koraalherstel door te
zetten in Mkwiro.

Een drijvend werkplatform 

Geschatte kosten

200 x 45 euro

11,000 euro

5,000 euro

8,000 euro

3,000 euro

de beschermde zone te patrouilleren
en rifwachters te transporteren.

klik voor meer informatie

plaatsen om innovatief en efficiënt
te werk te gaan.

Onderwijsprogramma's
voor basis- en middelbare scholen ter
bevordering van bewustzijn

Ga naar onze campagenepagina
"Wist je dat koralen dieren zijn?"

https://www.reefolution.org/post/the-dutch-flower-foundation-donates-the-vr-experience
https://www.reefolution.org/reefolution-campaign-2020


Waarom REEFolution een mooi doel is om te steunen:
1. REEFolution creëert voordelen voor mens én natuur. We zorgen
ervoor dat de lokale bevolking de werkzaamheden uitvoert zodat juist
zij profiteren en we lange-termijn resultaten mogelijk maken;
2. De Wageningen Universiteit is onze wetenschappelijke ruggengraat.
We verzamelen onderzoeksresultaten en delen deze om de wereldwijd
strijd tegen koraaldegradatie te bevorderen;
3. REEFolution heeft een AMBI-status. Ook doelen we erop 90% van
ons sponsorgeld lokaal te besteden in Kenia;
4. Het project is relatief klein en opereert in een ontwikkelingsland.
Met beperkte financiële middelen kunnen we zichtbaar veel bereiken. 
5. We zetten onze sponsoren graag in het zonnetje, organiseren
netwerk evenementen en gaan samenwerkingen aan. 

Meer opties
10 x een jaarsalaris van
een rifwachter

REEFolution Foundation
IBAN: NL33 SNSB 0927975866

Doneer vrijblijvend op:

10 x 3500 euro

10 x een Rifwachter voorzien
van een PADI-certificaat 

10 x 250 euro

om de lokale bevolking te betalen

3 x COVID-19 Steunpakket
om hen te helpen die daardoor het
hardst geraakt worden

3 x 8000 euro



Word een donateur en neem deel
aan de REEFolution!

Klik hier en bekijk onze campagnevordering.

Heb je vragen? Neem contact op!

Stuur een email naar info@reefolution.org
of bel naar 0640315933

"Als we de koraalriffen al niet kunnen
beschermen van het uitsterven, kunnen we
de mensheid er dan wel van beschermen?"

Ga naar onze campagenepagina

https://www.reefolution.org/reefolution-campaign-2020

