
De waarde en het belang van Traditionele Ecologische Kennis
Omdat deze kennis vaak tot in detail relaties beschrijft tussen mens, dier en plant is het 
belangrijk deze kennis te erkennen als waardevol én nuttig te gebruiken. Kennis en 
bewustzijn behoren hier tot de oplossing. Het gebruik en inweven van deze kennis in: 
a) het lokale basisonderwijs, b) community-based ecotoerisme en c) het lokale en regionale 
natuurbeleid en -beheer zijn dan ook dé drie speerpunten van het project. 

EErsTE fasE - jun 2013 / apr 2014 
De EERSTE fase - Het Veldwerk - is uitgevoerd tussen juni 2013 en 
april 2014 en was hoofdzakelijk gericht op het uitvoeren van veldwerk 
voor het vergaren en documenteren van kennis en opbouwen van 
goede relaties en samenwerkingsverbanden.

Door de lokale bevolking centraal te stellen en direct te betrekken bij 
het uitvoeren van de activiteiten is er een goede vertrouwensrelatie 
met de bevolking en zijn er erg goede resultaten geboekt. Zo heeft 
het lokale projectteam middels excursies, interviews etc. veel kennis 
verzameld over o.a. flora, fauna, ecologische relaties en traditionele 
principes over landgebruik. Inmiddels is er in samenwerking met twee 
inheemse autoriteiten die 31 gemeenschappen vertegenwoordigen 
een goed begin gemaakt met het integreren van deze kennis in het 
Modelo de Educación Propia (eigen onderwijs systeem dat naast het 
reguliere curriculum ook tradititionele kennis bevat). 

Bovendien heeft de lokale inheemse ecotoerisme organisatiePainü 
flinke vooruitgang geboekt en veel praktische ervaring opgedaan in 
het uitvoeren van toeristische en educatieve activiteiten in het 
merengebied Yahuarcaca, overstromingsbossen en omgeving.   

samEnvaTTing
In het uiterste zuiden van de Colombiaanse Amazone aan de grens 
met Brazilië en Peru spelen de overstromingsbossen een cruciale 
rol. Deze bossen staan bekend om hun hoge productiviteit en complexe 
ecologische relaties tussen flora, fauna en de mens. Het zijn vooral 
de vissen, vruchtbare gronden en producten uit het bos die de 
mensen reeds voor generaties lang in hun levensonderhoud voorzien. 

Door  de populatie toename is het landgebruik sterk veranderd met 
als gevolg overbevissing, ontbossing, degradatie en ondervoeding 
van met name de kinderen. Het project richt zich op de traditionele 
ecologische kennis van o.a. de Tikuna indianen met als doel bij te 
dragen aan: het bevorderen van een duurzaam beheer van de 
overstromingsbossen én visgronden om daarmee de biodiversiteit 
en beschikbaarheid van gezond voedsel zeker te stellen. 

Dit wordt bereikt door in samenwerking met de lokale bevolking, 
inheemse autoriteiten en overheidsinstellingen deze kennis te 
versterken en te integreren in: a) het lokale basisonderwijs; 
b) community-based ecotoerisme en; c) het lokale en regionale 
natuurbeleid en -beheer. 

sTichTing manDioca
Algemeen Nut Beogende Instelling 
Kvk. 27306638
Contact - Kees van Vliet 
Breeweg 8, 2636 EB
Schipluiden, Nederland
Tel. +31 - 15 3808260
info@stichtingmandioca.org
stichtingmandioca.org

DonaTiE & BanKgEgEvEns
NL23RABO0138362963 , Delft

projEcT Yahuarcaca - door stichting mandioca
Traditionele Ecologische Kennis  (TEK) als input voor het verbeteren 
van het sociaal welzijn van o.a. de Tikuna indianen en bevorderen van 
een duurzaam beheer van de overstromingsbossen. Colombia.

TwEEDE fasE - oKT 2014 / juL 2015
In de TWEEDE FASE – Integratie en Toepassing – ligt de nadruk op  het 
bevorderen van het effectief gebruik van Traditionele Ecologische Kennis 
in het lokale basisonderwijs, community-based ecotoerisme en regionaal 
natuurbeheer. De belangrijkste thema’s hierin zijn gezondheid en 
voedsel, ecologische relaties, cicli en landgebruik. 
 
In aansluiting op de 1e fase wordt de samenwerking met de inheemse 
autoriteiten voortgezet voor het afstemmen en inweven van deze kennis 
in het Modelo de Educación Propia (eigen onderwijs systeem dat naast 
het reguliere curriculum ook tradititionele kennis bevat). Als ook aan de 
integratie ervan in het natuurbeleid- en beheer op lokaal en regionaal 
niveau. 

Vanwege het succes in de eerste fase wordt ook in deze fase de 
community-based ecotoerisme organisatie Painü ondersteund. Voor 
vormen van een goed functionerende solidaire organisatie die volgens de 
basis principes van het ecotoerisme handelt. De uitvoering van de 2e fase 
staat gepland van oktober 2014 tot en met juli 2015.
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