Probios Nieuwsbrief 2021
Beste Natuurvrienden,

Ontwerp en foto Probios

Dit is onze eerste nieuwsbrief, maar u heeft vast via de Televisie, Radio, Krant,
Facebook en natuurlijk onze website (www.probios.org) al mogen meeleven met de
activiteiten van Probios over de afgelopen jaren. Probios is sinds 2009 actief en heeft
ondanks haar kleinschaligheid, haar veelzijdigheid en betrokkenheid bewezen en al
vele activiteiten op haar conto mogen schrijven. Met deze nieuwsbrief proberen wij u

een opsomming te geven van onze activiteiten en agenda. Velen die de activiteiten van
Probios volgen weten dat er keiharde onthullingen en uitspraken zijn gedaan over het
wanbeleid van de afgelopen regeringen aangaande het milieu en de vernietiging die
door de goudwinning op steeds grotere schaal werd doorgevoerd. Goudwinning op het
stuwmeer door skalians en de onverantwoorde grootschalige houtkap en export van
onze bomen zijn een grote doorn in ons oog.

Foto Probios: Skalians richten grote schade aan rivieroevers in de Lawarivier en daarmee ook aan de loop van de rivier.

Gebruik van het giftige kwik, illegaal gebruik van het giftige cyanide door Chinese
goudzoekers, de ontbossing door goudwinning, vervuiling van rivieren en het nadelig
afhandelen van de Brokopondo-overeenkomst voor ons land.

Foto Probios

Afhandeling van de Brokopondo-overeenkomst:

Foto Probios: Meting van radioactiviteit in de mudlake door Probios voorzitter Erlan Sleur.

Ook de afhandeling van de Brokopondo-overeenkomst tussen Alcoa en de Staat
Suriname aangaande het herstellen van onze bossen, herstellen van afgegraven
gebieden, geheime locaties van begraven chemisch of radioactief afval. De zwaar
vervuilde mudlakes (bauxiet residu) die als een “Zwaard van Damocles” boven onze
drinkwater district Para hangt, baart Probios grote zorgen. Probios zoekt wegen om de
Alcoa te dwingen openheid van zaken te geven en haar schade aan de natuur te
herstellen of te vergoeden alwaar het niet hersteld kan worden. Internationaal zijn wij
de mogelijkheden aan het bekijken om de Alcoa voor het gerecht te slepen in Amerika.
Ook willen wij openheid in de vele verdachte medische rapporten van zieken of
overleden werknemers waaruit mogelijk zal blijken welke gevaren wij nog kunnen
verwachten voor ons milieu en onze nationale gezondheid. Probios heeft in 2018 ook
radioactiviteit gemeten in de mudlakes. Volgens de experts van Alcoa is dit onschadelijk
en wordt het veroorzaakt door een hoger Thorium gehalte van onze bauxiet. Probios
betreurt deze bagatalliserende woorden van een bedrijf dat bijna 100 jaren ons land
haar gebruikt voor haar productie en winsten.

Foto Probios/Google Earth: Time-lapse van de mudlakes in Para, waaruit blijkt dat deze worden afgedekt door de Alcoa.

Feit is dat Alcoa deze “onschadelijke” mudlakes met een oppervlak van 5 vierkante
kilometer sinds 2018 koortsachtig aan het afdekken is met kunststof dekens en een
dikke laag zand. Waarom zoveel moeite en onkosten maken om de boel waterdicht af te
dekken als het zo onschadelijk is? Wat is er sinds het begin van het raffinage proces en
daarmee ook de mud-lakes al aan giftige stoffen vrijgekomen in het grondwater van ons
belangrijkste drinkwaterdistrict Para? Waarom heeft de Alcoa in de MOU verzocht om
de drinkwaterbron(nen) van La Vigillantia af te sluiten? Allemaal zaken waar Probios
namens het volk van Suriname antwoord op wilt hebben.

Foto Probios

Foto Probios

Foto Probios: Alcoa verzoekt de overheid om de waterbron van la Vigilantia te sluiten. Waarom denkt u?

Jaguar-petitie:

Foto Probios: Studenten die onze Jaguar-petitie hebben getekend

Probios heeft ook aandacht besteedt aan het illegaal doden van de koning van onze
bossen “de Jaguar”. Deze majestueuze dieren worden voor de misselijkmakende
kwakzalverij gebruikt van de Chinese geneeskunde.

Foto en ontwerp van Probios

Duizenden jaguars worden jaarlijks gedood om vervolgens de kadavers voor enkele
dagen te koken tot een zwarte pasta. Deze pasta wordt voor duizenden dollars verkocht
in China. Internationaal is Suriname op de vingers getikt voor het ongestraft laten
doden van onze beschermde dieren en de illegale handel in beschermde of zeldzame
dieren.
https://insightcrime.org/news/analysis/suriname-jaguar-trade-poaching-paste/
Ondanks al deze internationale druk heeft ons land in de praktijk zowat geen vinger
uitgestoken om hier tegen op te treden.
Probios is een petitie gestart en heeft duizenden handtekeningen opgehaald om de
overheid op te roepen hiertegen op te treden en de Chinese ambassadeur op te roepen
zijn landgenoten tot de orde te roepen die vrijelijk in onze bossen hun misdaden
plegen tegen onze natuur en onze natuurwetten. Helaas allemaal zonder enig resultaat.
Onze nationale trots “de Jaguar” wordt gewoon gedood terwijl de Chinese overheid de
doodstraf eist tegen het doden van hun nationale trots de panda. Hoe krommer kan
deze wereld zijn?
Jaguar-vangkooi:
Ook heeft Probios een inzamelingsactie gehouden voor de bouw van een Jaguar
vangkooi. Niet om deze dieren in het gevang te houden maar om te voorkomen dat ze
worden geschoten in gebieden waar ze in conflict komen met de mens.

Vermoedelijk door een jaguar gedode koe in Saramacca.

Regelmatig bereiken ons berichten, dat er een jaguar is dood geschoten door boeren of
verontruste dorpsbewoners die hun vee of huisdieren willen beschermen. Het lijkt alsof
de jaguars onrustiger worden in hun bossen door alle activiteiten zoals goudwinning,
houtkap en natuurlijk de illegale jacht op deze dieren. Hierdoor lijken ze meer te gaan
trekken en komen daarbij meer in gebieden waar mensen wonen.. Aangezien er geen
vangkooi was, gaf de afdeling Natuurbeheer van LBB, toestemming om zo’n jaguar dood
te schieten wat natuurlijk indruist tegen de biodiversiteitsverdragen en natuurwetten
om deze dieren te beschermen. Dit ondanks jaguars schuw zijn en mensen vermijden
en er weinig meldingen zijn van jaguars die mensen aanvallen.

Foto Probios: Presentatie van de Jaguar-vangkooi aan de gemeenschap door Probios

Met de hulp van vrijgevige mensen uit de samenleving maar ook daarbuiten, heeft
Probios binnen 9 dagen een stevige vangkooi laten bouwen om deze samen met
natuurbeheer te gaan inzetten. De bedoeling is, de dieren te vangen en weer vrij te

laten in bossen waar ze hopelijk veilig zijn. Hierbij wil Probios ook allen bedanken die
hieraan hebben bijgedragen. Wel willen wij erop wijzen dat alleen het hebben van zo’n
vangkooi het probleem niet oplost. Suriname is een groot land en er zijn conflicten van
Albina tot Nickerie en van Paramaribo tot het verre zuiden waar er mensen wonen. Het
vangen van een jaguar is ook specialistisch en tijdrovend werk waarbij je de gangen van
de dieren eerst moet nagaan alvorens zo een vangkooi te plaatsen.

Foto Probios: Plaatsen van de trail-camera’s in Saramacca om de jaguars te spotten.

Hiervoor heeft Probios dus Trail-camera’s (ook wel trap camera’s genoemd)
aangeschaft om de gangen van de dieren te bevestigen alvorens de zware vangkooi te
plaatsen. Met de Paramaribo Zoo hebben we afspraken lopen om de gevangen dieren
daar onder professioneel toezicht te plaatsen, medisch te onderzoeken en tijdelijk
onderdak te verlenen alvorens wij het dier naar het verre bos vervoeren.

Wij hopen natuurlijk op meer
donaties uit de gemeenschap om ons
hierbij te helpen omdat het allemaal
veel geld kost. Momenteel zijn wij in
Laarwijk en Saramacca bezig om
inzage te krijgen in de jaguar
populatie en het eventueel inzetten
van de vangkooi.
Mochten er nog meerdere
meldingen zijn van jaguars in
conflict gebieden met de mens, dan
kan met Probios contact opgenomen worden of met de afdeling Natuurbeheer van de
overheid.

Zeeschildpadden van Braamspunt:
Net als de afgelopen jaren zullen we ook scherp op de situatie van Braamspunt letten.
Het is februari dus het zeeschildpadden seizoen is begonnen.

Foto Probios: Infrarood foto van een krape op Braamspunt

Dit betekent dat er duizenden krape’s, aitkanti’s, warana’s en karet zeeschildpadden
naar hun legstranden komen langs onze kust. Naast Galibi is Braamspunt het
belangrijkste legstrand momenteel aangezien de andere zandstranden, zoals
Dianastrand, Matapica en WiaWia natuurreservaat, al vele jaren zijn weggespoeld door
de zee en er nog geen zicht is dat er nieuwe zandstranden worden aangemaakt.
Suriname heeft een dynamische kust. Het wegspoelen en aanmaken van nieuwe
zandstranden gaat met een cyclus van 40 jaren. Deze periode van zand aanwas wordt
afgewisseld met modderbanken en modderstranden die ongeschikt zijn voor
zeeschildpadden nesten.

Foto Probios: De verstorende en desastreuze zandafgravingen in 2017 tijdens het legseizoen van de zeeschildpadden.

Helaas heeft onze overheid in het verleden zandconcessies afgegeven aan aannemers
voor het afgraven van deze legstranden. Zware verstoringen hebben plaats gevonden
voor de zeeschildpadden die de aanwezigheid van deze menselijke activiteiten
schuwen. Ook wordt door deze zandafgravingen onze kustbescherming verstoord zoals
vele wetenschappelijke rapporten al hebben aangetoond.

Foto Probios: Stropers gefilmd door Probios met infrarode camera’s op Braamspunt

Sinds 2001 is heeft Suriname een wet om de zeeschildpadden en hun nesten te
beschermen. Het stropen van de nesten voor de eieren is een continue plaag voor de
dieren. Dagelijks zijn er stropers op de legstranden te vinden zonder dat er tegen
wordt opgetreden. Probios heeft vaker aan de bel getrokken bij de verantwoordelijke
ministeries en heeft zelfs de stropers gefilmd tijdens hun strooptochten op
Braamspunt. Deze stropers vermengen zich zelf tussen de bezoekers die de
zeeschildpadden komen bewonderen. Vaak zijn de daders mensen van aangrenzende
dorpen maar ook maken enkele vissers die op de stranden wonen zich hieraan
schuldig. Optreden van de politie of de jachtopzieners is meestal achteraf en te laat als
er zakken met duizenden eieren onderschept worden.

1 maar 2021: Stropers op heterdaad betrapt door 6 Nederlandse zeilers/toeristen die op het strand wandelde. Een zak
met 127 eieren die in nesten terug zijn begraven door de bezoekers.

Helaas kunnen de eieren niet meer teruggeplaatst worden in een nest omdat het ei
tijdens het uitbroeden niet mag worden gedraaid mits ze pas zijn gelegd.

Foto Probios: Verdronken Krape op Braamspunt

Vele zeeschildpadden verdrinken voor onze kust in de vele vissersnetten die uitgezet
worden en er is nauwelijks zicht op wat er in onze wateren gebeurd. Probios zal zich
dus ook dit jaar weer hard maken voor de bescherming en de monitoring van de
zeeschildpadden en de nesten.

Foto Probios: Twee honden die een krape aanvallen en bijten in de achter flippers op Braamspunt

Extra aandacht wil Probios dit jaar vragen voor de loslopende honden op de
legstranden. De honden terroriseren de zeeschildpadden en kunnen ook de legsels
opgraven en opeten. Probios heeft tijdens de wacht op het strand ook een situatie
gefilmd waar 2 honden een krape opjagen en bijten in haar achterflippers. Het verzoek
aan de overheid is dus om alle zwerfhonden maar ook de honden van de bewoners op
de stranden te laten verwijderen.

Foto Probios: Door al het zwerfhout moeten de zeeschildpadden door een doolhof alvorens te kunnen graven en leggen.

Als het lukt wil Probios ook dit jaar het strand helpen vrijmaken van het vele zwerfhout
dat op de legstranden een doolhof maakt voor de zeeschildpadden. Het kost de
zeeschildpadden veel energie om op het strand te komen om dan een weg te moeten
banen door al het zwerfhout en afval. Daarna moeten ze met hun achterflippers een
nest uitgraven van 50 centimeters diep. Daarbij stuiten ze halverwege het graven vaak
op een barriere van hout (zwerfhout) dat onder de grond is bedolven. Vele

zeeschildpadden moeten daardoor onverrichterzaken terugkeren naar zee, nieuwe
krachten opdoen of in het ergste geval hun legsel kwijtraken in de golven.
Momenteel is Probios met vele vrijwilligers aan de slag om Braamspunt van vuil te
ontdoen en het strand vrij te maken van het vele zwerfhout.

Goudwinning en Kwikvergiftiging van onze binnenlandbewoners:

Foto Probios: Een van de vele honderden kreken die door goudwinning vernietigd worden

Goudwinning in het binnenland vind meestal plaats bij kreken en rivieren waarbij hele
waterwegen vernietigd worden en het water zwaar vervuild wordt. Daar bovenop
werken de goudzoekers met het giftige kwik dat in de natuur en de vissen terecht komt.
Uiteindelijk komt de kwik in de mensen die vissen eten. Tienduizenden goudzoekers
laten een spoor van vernietiging achter als ze de bossen en de grond afgegraven
hebben. De overheid heeft tot op heden een dubieuze rol gespeeld in deze kwestie met
aan de ene kant een gedoogbeleid naar de illegale goudzoekers en het kwikgebruik en
aan de andere kant het bevoordelen van politieke vrienden en familie. Ook nu zien wij
dat er lichtvaardig met de belangen van ons land en volk wordt opgetreden helaas.

Foto Probios: NOS-correspondent Nina Jurna in gesprek met Jupta Itoewaki van de stichting Mulokot in Kawemhakan

Onlangs is Probios met een team van het NOS-journaal op stap gegaan om reportages te
maken over de gevolgen van goudwinning in het Lawa gebied zoals de vergiftiging door
kwik van de Wayana gemeenschappe. Ook de stichting Mulokot van Jupta Itoewaki die
namens het dorpshoofd spreekt, heeft hieraan bijgedragen.

Foto Mulokot: Viskweek: Met de hand worden de visvijvers gegraven door de gemeenschap van Kawemhakan

Momenteel is de Wayana gemeenschap van Kawemhakan begonnen met de uitvoer van
een viskweek project dat ze samen met Probios en de stichting Fins & Leaves op papier
heeft samengesteld. Probios wenst de uitvoerders heel veel succes, maar wij blijven
hopen dat de Staat Suriname hierin haar verantwoordelijkheid zal nemen. Het
voortbestaan van onze inheemsen staat onder druk door de kwikvergiftiging
veroorzaakt door het jarenlange gedoogbeleid van de overheid ondanks de vele
nationale en internationale waarschuwingen tegen de gevolgen van kwik in de
goudwinning. Ook hier doen wij een beroep op de gemeenschap om voor dit
viskweekproject te doneren, aangezien de opstart om de vissen te kweken veel geld
kost. Neem contact op met de stichting Mulokot.

Mangrove kustbescherming:

Foto Probios:

Probios neemt via haar voorzitter Erlan Sleur ook indirect deel in het Mangrove project
van professor Sieuwnath Naipal om de mangrove te herstellen in het noorden van
Paramaribo en Wanica. Erlan Sleur zit in het bestuur (pro-deo) van MAFOSUR
(Mangrove Forum Suriname) met de bedoeling de activiteiten voor de STU’s (Sediment
Trapping Units) en herstel van de mangrovebossen te ondersteunen.

Foto Probios:

In het veld is Erlan Sleur actief en neemt regelmatig deel aan het planten van mangrove
boompjes.

Foto Probios: Bezoek minister OW Riad Nurmohammed

Foto Probios: Dijk doorbraak brantimakkaweg

Daarnaast maken we ook drone video’ om de situatie van dijkbreuken, extreem
hoogwater en het herstel van de mangrovebossen te monitoren. De mangrovebossen
zijn essentieel om de golven te breken en de Amazone-modder vast te houden.

Foto Probios: Het in ontvangst nemen donatie van SRD 25.000 van Parsasco voor Mafosur met de minister OW

Momenteel heeft Probios een time-lapse camera hangen bij de steiger om het getijde,
de golven en de stromingen op de moddervlakte in beeld te brengen. Wij zullen deze
beelden uiteraard ook delen met de gemeenschap.
Verdachte houtkapwegen in het CSNR:

Foto Probios/Global Forest Watch: Houtkapwegen binnen de grenzen van het CSNR

Vorig jaar werden we opgeschrikt door meldingen van houtkap in ons grootste
natuurreservaat het CSNR of het Centraal Suriname Natuur Reservaat.

Foto Probios: Met de helikopter gevlogen we richting het Centraal Suriname Natuur Reservaat ivm verdachte
houtkapwegen.

Dit natuurreservaat staat sinds 1998 op de UNESCO lijst van wereld erfgoed. Het was
dus flink schrikken en met een helikoptervlucht hebben we persoonlijk kennis
genomen van de illegale activiteiten in het CSNR. Twee houtkapwegen waren elk 5 km
het natuurreservaat ingetrokken met de bedoeling om daar aan houtkap te doen.
Achteraf bleek dat SBB recentelijk concessies heeft uitgeven op basis van verkeerde
informatie van het CSNR. Binnen het staatsbesluit bij de oprichting van het CSNR in
1998 zijn er inderdaad fouten gemaakt met de coördinaatpunten van de grens van het
CSNR maar SBB is hiervan op de hoogte getuige hun eigen concessie kaart uit 2013.

SBB kaart met de juiste grenzen van het CSNR waaruit blijkt dat de nieuw uitgegeven concessie in het reservaat zitten.

Probios vindt het vreemd dat SBB deze fouten heeft gemaakt omdat zij op de hoogte is
van deze coördinaat fouten en zelf een "bosbouwlegger" (concessie-kaart) online heeft
die deze fouten heeft gecorrigeerd. Volgens haar eigen kaart zijn de houtkapwegen dus
in het CSNR. Desondanks dit overtuigende bewijs blijft SBB beweren dat ze niet fout
heeft gehandeld omdat het staatsbesluit uit 1998, anders uitwijst.

Foto Probios: GLIS heeft met oude kaarten de juiste grenzen van het CSNR opnieuw in kaart gebracht

Samen met Natuurbeheer, het GLIS, Conservation International Suriname heeft Probios
(pro-deo) sessies gehad om deze fouten te corrigeren om tot een correctie van het
Staatsbesluit te komen. Dit is nu allemaal gebeurd en taak is om via de juiste kanalen de
minister van GB en uiteindelijk de president van de republiek Suriname zover te
krijgen dat ze een nieuw staatsbesluit maakt om deze “fouten” te voorkomen. In ieder
geval zijn de werkzaamheden van de concessionaris aangehouden en werken wij aan
de opzet voor een nieuw staatsbesluit.

Goudwinning in het Brinckheuvel Natuurreservaat:

Zichtbare goudwinning in satellietbeelden in het Brinckheuvel natuurreservaat

Waar Probios al vele jaren voor heeft gewaarschuwd is dat naar aanleiding van het
gedoogbeleid om goudwinning toe te staan in het Brownsberg natuurpark dat ook onze
andere beschermde natuurgebieden vogelvrij worden verklaard. Met satellietbeelden is
ons duidelijk geworden dat ook dit natuurreservaat grenzende aan de Rosebel Gold
Mine concessie, al zwaar aangetast is door goudwinning terwijl de Ordening
Goudsector niet heeft opgetreden om dit te voorkomen. Ook met dit probleem zal door
Probios bij de overheid worden aangeklopt.

Goudwinning in het Sipaliwini natuurreservaat?
Vanuit onze partners in Brazilië blijken er illegale goudwinning activiteiten in het
Sipaliwini Natuurreservaat plaats te vinden. De Tiriyo inheemsen aan de Braziliaanse
kant van de grens hebben dit gemeldt en interessant hieraan is dat Braziliaanse
garimpeiros ons land Suriname als uitvalsbasis gebruiken om illegaal aan goudwinning
te doen zowel in Suriname in het Sipaliwini natuurreservaat als in het Amapa
natuurreservaat in Brazilië waar de Tiriyo's wonen. De Braziliaanse inheemse instantie
“FUNAI” heeft inmiddels opgetreden tegen de goudzoekers aan de Braziliaanse kant
maar het laat natuurlijk te wensen over wat er aan onze kant van de grens gebeurt.
Samenwerking met Stinasu:
Probios is in gesprek met de huidige directie van Stinasu over verregaande
samenwerkingen. De gesprekken zijn nog in volle gang. Wij zijn blij met het contact en
het verzoek tot samenwerking, maar graag zien we bepaalde ontwikkelingen zoals een
actievere houding om de illegale goudzoekers uit de Brownsberg te krijgen en ook dat
de afdelingen educatie en onderzoek volledig worden hersteld.

Probios website www.probios.org

Foto Probios:

Probios heeft na vele jaren eindelijk haar eigen website www.probios.org met een grote
dank aan Sandra Deira. Gezien de vele activiteiten is het een hele kluif om deze website
bij te houden. Daarom proberen we met deze nieuwsbrief die het allemaal in een
notendop probeert weer te geven maar eenieder die al zover is gekomen met lezen zal
daar misschien anders over denken 
Onze agenda zit voorlopig aardig vol en hebben we nog de nodige programma's uit te
voeren. Alles met het oog om onze natuur te beschermen en voorlichting en openheid
te geven over alle milieumisstanden die zich in onze verre binnenland ontwikkelen.
Dank betuiging:
Wij van Probios mogen trots zijn op hetgeen wij kunnen en hebben mogen betekenen
voor ons land Suriname en ik dank ook eenieder van harte die ons hierin bijstaan, van
vrijwilligers, informanten, media, donateurs tot partner NGO's.

Integriteit van Probios:
Met nadruk wijs ik erop dat onze donateurs gescreend worden en tot op heden hebben
wij geen gelden aangeboden gekregen laat staan aangenomen van hen die zich schuldig
maken aan wanbeleid en misdaden tegen onze natuur, land en volk.
Jaarverslagen worden gemaakt om transparant te zijn naar de gemeenschap. Heeft u
dus ooit gedoneerd of geholpen dan heeft u het recht om onze boekhouding binnen in
te zien indien daar behoefte aan is. Onze finaciele jaarverslagen zullen uiteindelijk ook
via de website gepubliceerd worden.

Help ons helpen en doneer voor een gezonde en groene toekomst van Suriname.

Dit is een voorbeeld project, dus u kunt uiteraard ook doneren onder vermelding van
Zeeschildpadden, Brownsberg, Mangrove of welk project dan ook dat Probios ontplooit.
Heeft u klachten, aanmerkingen of milieuproblemen dan kunt u Probios inschakelen. Ga
naar onze website www.probios.org en neem contact met ons op.

