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Raja Ampat Research & Conservation Center

Algemeen:

Het centrum van de RARCC omvat 3 gebouwen aan het strand op Kri eiland in de
Mansoear groep, gesitueerd in het centrum van de Raja Ampat Archipelago welke
gelegen is in de Vogelkop in West Papua - Indonesië. In het hoofdgebouw bevindt
zich het kantoor van waaruit alle activiteiten van de RARCC gecoördineerd worden.
De RARCC wil zich inzetten om conservatie projecten op te zetten in samenwerking
met de lokale bevolking en deels om wetenschappers en/of deskundigen de
faciliteiten te bieden de natuur en bevolking van de Raja Ampat te kunnen
bestuderen.

Onze historie:

Als team hebben we ons al sinds de oprichting van het bedrijf P.T. Papua Diving
sterk gemaakt voor de lokale bevolking van de Raja Ampat. Dit doen wij door vrijwel
exclusief met lokale mensen te werken en hun op te leiden. Gedurende deze
samenwerking wordt er gewerkt om een bewustzijn te creëren waardoor de lokale
mens inziet wat de waarde en de noodzaak is om in harmonie met de natuur te leven
voor de lange termijn.
Om dit op een meer professionele wijze te kunnen doen , hebben wij besloten een
stichting genaamd RARCC op te richten. Via deze stichting willen wij fondsen
werven, zodat de stichting meer activiteiten en projecten kan realiseren voor de
lokale bevolking.
Het hoofddoel van de RARCC is ons te richten op het initiëren en opzetten van
projecten die in harmonie zijn met de natuur of beter nog, conservatie bevorderend
zijn. Het is de stichting haar doel anderen te laten zien dat er wel degelijk
alternatieven zijn, om een boterham te verdienen, t.o.v. de hedendaagse “werkwijze”
van de lokale bevolking.
Omdat Papua Diving heeft bewezen dat haar werkwijze goed is voor mens en natuur
is het doel van de stichting RARCC om projecten met dezelfde werkwijze ook op
andere plaatsen in de Raja Ampat en Papua op te zetten en er constant aan
verbetering gewerkt kan worden voor mens en behoud van natuur.
De RARCC is in de unieke situatie dat haar centrum zich bevindt direct aan het
rijkste, door wetenschappers ontdekte, rif ter wereld. In 2001 werd op “ons” huisrif
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namelijk het wereld record vis diversiteit gevestigd (283 verschillende soorten vis).
Dit is uiteraard heel bijzonder maar wat e.e.a. nog meer uniek maakt is dat dit record
in jaar 2012, nu 11 jaar later in April opnieuw verbeterd is met een toename van 91
nieuwe vissoorten (374 soorten vis).
Onze werkwijze heeft daarmee bewezen dat de conservatie initiatieven van de
RARCC resultaten afwerpen en wij willen anderen dan ook aanzetten met ons op
een zelfde manier samen te gaan werken.

De huidige situatie voor de RARCC:

De stichting heeft van het bedrijf P.T. Papua Diving gratis een hoofdgebouw, twee
bijgebouwen en daarnaast een grote goed ingerichte werkplaats ter beschikking
gesteld gekregen. Hiervoor betaald de RARCC dus geen huur, echter blijven de
gebouwen volledig eigendom van P.T. Papua Diving.
Van de Mansoear Flying Club heeft de RARCC een experimenteel watervliegtuig om
niets ter beschikking gesteld gekregen om data mee te verzamelen en patrouilles te
vliegen. Het vliegtuig blijft echter volledig eigendom van de Mansoear Flying Club.
Ons center word door P.T. Papua Diving van elektriciteit voorzien en ook hebben we
via hen een goede internet verbinding (Visat).
Financieel steunt Papua Diving ons met ongeveer € 15.000 – €20.000 per jaar. Voor
de volgende 2 jaar (2013 & 2014) hebben we toezeggingen van € 30.000 per jaar
door P.T. Papua Diving en andere bedrijven / personen.

De huidige situatie voor de Raja Ampat en haar bewoners:

De lokale bevolking is aangewezen op visvangst en verder verkopen ze hun bossen
(bomen) omdat dit vrijwel de enige mogelijkheid voor hen is om aan geld te komen.
Doordat deze lokale mensen over het algemeen niet of zeer laag opgeleid zijn t.o.v.
de rest van de Indonesiërs, is de mogelijkheid voor deze lokale mensen om een
betaalde baan te krijgen zeer beperkt.
Jonge mensen die vooruit willen, zien zich genoodzaakt zich met onverantwoorde
vis praktijken in te laten, zoals haaien vangst, vissen met Cyanide en vissen met
explosieven (home made). Als ze de natuur om hen heen vernietigen is armoe troef
en is er in de toekomst geen enkele uitweg meer om uit de armoede te geraken.
Voor Westerse mensen is het niet in te denken dat de meeste lokale mensen hier
maar 1 keer of 2 keer per dag eten. Er is zelden voldoende eten voor 3 maaltijden.
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Als het weer niet mee zit of de vis wil niet bijten is het hongerlijden want er zijn veelal
geen winkels in de buurt om op terug te vallen. Men is hier op zichzelf en de familie
aangewezen voor alles. Er is geen elektriciteit, geen stromend water, geen publiek
vervoer of wegen en geen medische hulp.
ACTIE IS NOODZAKELIJK!

Hoe zien we de toekomst:

Door goede initiatieven wil de RARCC de lokale bevolking een betere toekomst
bieden alsook de druk op de natuur verminderen. We hebben bewezen dat met
gedegen beleid de natuur in een gebied kan verbeteren. We zijn op de goede weg en
willen anderen helpen diezelfde weg in te gaan.
Enkele bestuursleden van de stichting RARCC hebben al een zeer lange goede
relatie met de lokale overheid. Hier doet de RARCC haar voordeel mee.
Onze lopende projecten zijn opgezet met de bedoeling anderen te laten zien dat er
wel degelijk alternatieven zijn om geld te verdienen die goed werken.
De opstart van kleine projecten voor de lokale bevolking worden via 2 – 3 jarige
rentevrije leningen gefinancierd en deze gelden worden terug betaald om een
volgend project mee op te zetten. De oprichters genieten geen salaris en alleen het
team in het research center ontvangt een bescheiden vergoeding. De kosten
structuur zal via de website van de RARCC ter inzage worden gegeven om zo
volkomen transparant te zijn .

Doelstellingen / Waar willen we naar toe:
1. Ons concentreren om de lokale bevolking op te leiden om zelf initiatieven te
ontplooien.
2. Het realiseren van praktische scholingsmogelijkheden.
3. Het verstrekken van micro credit aan de lokale bevolking zodat deze kunnen
ondernemen en hen daarbij ondersteunen o.a. door promotie en begeleiding
om deze projecten van de grond te krijgen.
4. Medische hulpverlening kunnen geven aan de lokale bevolking.

Projecten:
1. Research & Conservation Center:
Wetenschappers & studenten kunnen tegen betaling van een ‘Bench fee’ van de
faciliteiten gebruik maken van de RARCC. Daarnaast wil de stichting met
universiteiten en instellingen samenwerkingsverbanden aangaan. We verwachten
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hierdoor voldoende inkomsten te genereren om onze faciliteiten uit te kunnen
breiden en deze te kunnen blijven onderhouden.
2. Kayak4conservation.com
Het Kayak4conservation project loopt en een website is gerealiseerd. Verschillende
promoties in binnen en buitenland zijn gestart. Zie ook:
www.kayak4conservation.com
Werkwijze Kayak4conservation in het kort:
12 groepen lokale mensen hebben Micro-krediet ontvangen om eenvoudige
gastenverblijven te realiseren. Deze gastenverblijven verhuren de lokale mensen dan
aan reizigers/toeristen. De leningen zijn renteloos en worden aan de RARCC
terugbetaald naarmate er geld binnenkomt bij de lokale mensen door o.a. de verhuur
van deze verblijven. Gasten kunnen kayaken van gastenverblijf naar gastenverblijf
en de gasten kunnen zelf hun tempo en route bepalen. Toerisme wordt zo een bron
van inkomsten voor de lokale bevolking!
3. Houtbewerkingsopleidingscentrum:
In het houtbewerking opleidingscentrum wil de stichting 6 leerlingen per semester
opleiden om producten te kunnen fabriceren voor de lokale markt. Daarnaast willen
we de studenten, als deel van het leerproces, inzetten om conservatie posten te
bouwen (zijn we al mee bezig) en voor het bouwen van ‘Asrama’s’, een soort
kostschool (verblijfsmogelijkheid) voor dorpelingen die graag verder willen leren. Dit
soort projecten gaat de stichting bekostigen door de verkoop van hout producten en
houten constructiewerken.
4. Fiberglas opleidingscentrum:
In het fiberglas opleidingscentrum willen we ook 6 leerlingen per semester opleiden
waarbij we ook producten fabriceren voor de lokale markt.
De RARCC krijgt mallen in bruikleen en heeft zo de mogelijkheid om kayaks,
longboten en speedboten te bouwen voor de nationale markt. Met de verkoop en
verhuur van o.a. deze Kayaks en boten voor de lokale (Indonesia) markt moeten er
voldoende inkomsten kunnen worden gerealiseerd om de operationele kosten van dit
project te dekken.
5. Motortechniek opleidingscentrum.
Om een motortechniek opleidingscentrum te kunnen realiseren zal er gezocht
worden naar een geschikte locatie. Leerlingen zullen worden opgeleid om klein- en
groot onderhoud te kunnen plegen aan kleine en grotere verbrandingsmotoren voor
o.a. boten en diesel aggregaten.
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Realisatie:

Kayak4conservation.com
Het kayak4conservation project loopt en begint goed vorm aan te nemen met een
gemotiveerde projectleider. Zie ook www.kayak4conservation.com

Houtbewerkings- & Fiberglas opleidingscentrum:

Om het houtbewerkingsopleidingscentrum en het fiberglas project te kunnen
realiseren is een opstart kapitaal nodig. De RARCC hoopt dit te realiseren door giften
en mogelijk via een lening. Momenteel zijn gedetailleerde bedrijfsplannen in de maak
en wordt er door middel van een geupdate website gezocht naar fondsen. Om het
geven en ontvangen van giften meer aantrekkelijk te maken is het verkrijgen van de
ANBI status een vereiste.

Research & Conservation Center:

Het gebouw van de RARCC is voor 90% gereed. De RARCC heeft een aantal
‘ambassadeurs’ die vrijwillig hun tijd geven om contacten met diverse universiteiten in
de wereld te leggen. Zodra het centrum volledig afgebouwd is (Januari 2013) zijn we
voornemens wereldwijd onze faciliteiten aan te bieden en we verwachten dat het
geen probleem zal zijn om voldoende geïnteresseerden voor dit project te vinden.
Eerdere centers in PNG zijn wegens financieel wanbeleid gesloten en er is daardoor
een vacuüm ontstaan die de RARCC op wil vullen.

Er moet nog veel werk verzet worden maar de RARCC heeft een goed team met
zeer gemotiveerde medewerkers, vrijwilligers en goede contacten.

Enkele medewerkers van de stichting hebben 20 jaar ervaring hoe samen te werken
met de lokale overheid en de lokale bevolking.
De RARCC heeft een netwerk van contacten in binnen en buitenland verkregen. Het
gebied waar de RARCC zich voor inzet is werkelijk uniek en wordt internationaal qua
natuur erkent als het rijkste gebied ter wereld. De RARCC weet wat hier lokaal
ontbreekt, en de RARCC wil die leemte op gaan vullen om dit prachtige stukje aarde
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te behouden.
De RARCC verwacht haar potentiële financiële ondersteuners te kunnen overtuigen
van haar doelstellingen, mede vanwege de goede resultaten die de stichting al
bereikt heeft, door de aanwending van eigen financiële middelen, door de oprichters
van de RARCC.

Hartelijk dank voor uw aandacht dit schrijven door te nemen. De RARCC rekent ook
op uw steun

RARCC, Mansoear eiland, names het hele team,

Tertius Kammeyer
Dirjen Vorderman
Jack Vroling
Max Ammer

De financiële zaken:
Doordat de hoofdprojecten geld genereren kunnen deze fondsen worden aangewend
om de projecten te blijven bekostigen en nieuwe projecten te starten zoals medische
hulp die de stichting wil gaan verlenen aan de lokale bevolking.
De stichting RARCC wil uiteindelijk financieel onafhankelijk worden van anderen en
ons doel is dan ook om projecten zo op te zetten dat ze hun eigen geld gaan
genereren. Uiteindelijk is alleen een project wat geld blijft opbrengen niet gedoemd te
mislukken, maar zal worden voortgezet doordat de lokale mensen er beter van
worden. Op dit moment bestaat er nog afhankelijkheid van giften. Stichting RARCC
probeert potentiële donoren te bereiken via publicaties, promotieactiviteiten en de
website www.stichting-rarcc.org.
Door de promotieactiviteiten en ook door het uitbrengen van het boek: The Raja
Ampat through the lens of….. heeft de stichting al goede publiciteit voor haar
projecten gerealiseerd en het gebied op het netvlies van veel natuurliefhebbers
gezet. De inkomsten, door de verkoop van dit boek, benut de stichting voor de volle
100% voor haar initiatieven.
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De RARCC wil door het realiseren van een goede website en het uitnodigen van
“travel writers” een groter publiek bereiken en daar haar voordeel mee doen. De
medewerkers van de RARCC hebben hier al ruime ervaring mee door de duikresort
activiteiten van Papua Diving.

De RARCC hoopt door het visualiseren van projecten anderen aan te zetten haar
daarin te steunen.

Voorstellen:

Het zoeken naar sponsors voor onze projecten.
Het zoeken naar vrijwilligers om les te geven in de houtopleiding.
Het opzetten van nieuwe gezamenlijke projecten met andere NGO’s.

Het team maakt de beleidsplannen waarbij een ieder input heeft. De vorderingen
worden per kwartaal aan de ‘Stichtingsboard’ gecommuniceerd d.m.v. e-mail en hun
advies wordt dan verwerkt en meegenomen door de voorzitter.

Eén van de Stichting oprichters is op de locatie aanwezig als bestuurder van de
Stichting RARCC. Jaarlijks worden de projecten door het gehele bestuur besproken
en de verdere route uitgestippeld.

