In maart is het weer tijd voor Belmundo, het jaarlijkse activiteitenfestival in Gent
dat internationale solidariteit op de voorgrond plaatst. Centraal staat dit jaar ‘een
andere economie’ – een heel breed en brandend actueel thema. Allerlei Gentse
organisaties bieden hierrond een maand lang activiteiten aan en plaatsen daarbij
ook samenwerking met organisaties in het Zuiden in de kijker.

Een andere economie is mogelijk
Nieuwe spelregels nodig
Het is dringend nodig om over te schakelen op een nieuwe economie gebaseerd op duurzaamheid, solidariteit en zorg voor milieu en natuur. Veel oplossingen liggen voor het grijpen. De transitiebeweging, zowel sociaal als ecologisch, is ondertussen al decennia oud.
Maar de oude industrieën houden hardnekkig vast aan de bronnen van hun rijkdom. Mede
daarom hebben sommige politici de grootste moeite van de wereld (en een manifest gebrek
aan politieke moed) om de omschakeling naar een nieuwe economie in gang te zetten – getuige bijvoorbeeld het lange traject van het internationale klimaatakkoord of het eindeloze
buigen van overheden voor mens- en milieuonvriendelijke handelsverdragen.

Belmundo kadert zijn activiteiten dit jaar in
de problematiek van vervuiling, de groeiende kloof tussen rijk en arm, de plundering
en verspilling van grondstoffen, het vervuilend gebruik van fossiele brandstoffen, het
verdwijnen van natuur en de moderne slavernij die aan de basis ligt van de lage prijzen van veel wegwerpartikelen, … Het is
blijkbaar moeilijk om het credo van eindeloze groei en persoonlijk comfort en gewin
achter ons te laten, ook al heeft dat nefaste
gevolgen. Maar als iedereen ons Belgische
consumptiepatroon zou volgen, hebben we
meer dan drie planeten nodig.

En toch zal niemand er uiteindelijk omheen kunnen: onze economie heeft nieuwe spelregels
nodig. Spelregels die de economische machtsconcentraties doorbreken, de grenzen van
onze planeet en haar bewoners niet overschrijden en ervoor zorgen dat de natuurlijke rijkdommen ook voor volgende generaties nog beschikbaar zijn. Zonder het belang van de wereldpolitiek te negeren, kunnen we ook zelf in actie komen. Die nieuwe spelregels krijgen
immers in eerste instantie vorm bij elk van ons: in onze stad, onze straat en ons huis. Ons
consumptiegedrag is de hoeksteen van de nieuwe economie. Hoe groter de vraag naar duurzame, ecologische en sociaal rechtvaardige goederen, hoe meer de economie de overgang
moet maken naar een passend aanbod en hoe meer ook de politiek in lijn van die vraag zal
moeten handelen. Geen enkele reden dus om van de transitie niet meteen ons eigen werkstuk te maken. Wie inspiratie zoekt, kan alvast terecht bij Belmundo!

Voor een schat aan informatie over dit onderwerp en een overzicht van alle activiteiten
waaraan je in het kader van Belmundo tijdens de maand maart in Gent kunt deelnemen, kun je surfen naar www.belmundo.org

Zaterdag 18 maart Infoavond: Natuurpunt Gent steunt project Tougoupeul in Senegal
in het kader van Belmundo organiseert Natuurpunt Gent een infoavond. Dirk Vanhoecke, een van de oprichters van vzw Tougoupeul en
voorzitter van Natuurpunt Middenkust, stelt jullie graag het Senegalese project in Tougoupeul voor dat ook door ons wordt ondersteund. Geert Spanoghe, beheerverantwoordelijke bij Natuurpunt Gent en actief in de vogelwerkgroep Gent+, licht het belang van
de Sahel voor ons en onze vogels toe en trekt de parallel tussen het Senegalese nationaal park Langue de Barbarie en de BourgoyenOssemeersen als wetland. Iedereen welkom! Om 20.00 uur in het NMC De Bourgoyen. Toegang gratis.

Zondag 19 maart Repaircafé en Weggeefwinkel
De economie botst niet alleen op haar eigen grenzen, maar ook op die van de planeet. We kunnen werken aan een meer diverse economie door bijvoorbeeld ons spaargeld toe te vertrouwen aan een bank die investeert in alternatieven. Ook coöperaties dragen in veel
gevallen bij aan meer economische diversiteit, verdelen beter de welvaart en stimuleren de lokale economie.
En natuurlijk kunnen we ook gewoon minder weggooien en meer herstellen, hergebruiken, delen en ruilen.
Het Repaircafé van de werkgroep Sint-Pieters-Buiten promoot herstellen als alternatief voor weggooien. Alle buren
kunnen er terecht met hun kapotte spullen om ze ter plaatse, met wat hulp, te repareren.
We beginnen met één voorwerp per buurtbewoner: een kledingstuk, een elektronisch apparaat, een
klein meubelstuk, speelgoed en nog veel meer.
We zoeken ook nog handige buren die het leuk vinden om hun kennis te delen en graag helpen bij
het repareren. Mail naar zwoelezaterdag@gmail.com
In de weggeefwinkel kun je die dag ook bruikbare zaken die je niet meer nodig hebt weggeven en
leuke spulletjes uitkiezen. Elke buurtbewoner kan maximum drie voorwerpen weggeven en/of
meenemen.
Afspraak in de Reigerstraat 8 in Gent van 14.00 tot 16.30 uur.
Gelieve enkel spullen mee te brengen die je te voet of met de fiets kunt vervoeren.
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Een brug tussen Noord en Zuid
Natuurpunt Gent steunt Project Tougoupeul in Senegal

Visarend

Koningsstern en reuzenstern
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Enkele vrijwilligers van Natuurpunt Middenkust liggen aan de basis van de vzw Tougoupeul, die de voorbije jaren al verschillende
projecten in Senegal uitbouwde om de bevolking in het noorden van dat land te ondersteunen. Daarbij werkt de vzw altijd samen met de
plaatselijke bevolking en de Senegalese overheid. Ondertussen steunen ook Natuurpunt
Brugs Ommeland en Natuurpunt Gent dit project. De vzw is genoemd naar het dorp Tougoupeul, waar ze in 2007 samen met de
plaatselijke bevolking een basisschool heeft
gebouwd, waar vandaag een 100-tal leerlingen zijn ingeschreven. In 2011 werd gestart
met de bouw van een veldhospitaal in Mouït,
een dorp met een 5000-tal inwoners. Zo hebben deze mensen eindelijk een EHBO-post,
waar ook zwangere vrouwen terechtkunnen
om te bevallen. De vzw werkt bovendien
samen met de scouts van Noord-Senegal,
voor wie zij een lokaal bouwde. De scouts
hielden in de zomer van 2015 een groot kamp
in het nationaal park Langue de Barbarie en
hielpen boompjes aanplanten en de oever
van de Senegalstroom opruimen.

Nationaal Park Langue de Barbarie
Het nationaal park Langue de Barbarie ligt
ten zuiden van Saint-Louis aan de monding
van de Senegalstroom. Tot 2003 liep de rivier

over een dertigtal kilometer evenwijdig met
de oceaan. Tussen de oceaan en de rivier lag
een landtong (langue) van maximaal driehonderd meter breed. Op die landtong komen
heel wat visarenden uit Noord-Europa overwinteren. Het park is ook belangrijk voor heel
wat andere vogelsoorten zoals sterns, steltlopers en pelikanen, voor varanen en ook
voor vier soorten zeeschildpadden, die er
één keer per jaar hun nest maken.
In 2003 werd er echter een opening gemaakt
in de Langue, net ten zuiden van Saint-Louis
en ten noorden van het nationaal park. De
bres was oorspronkelijk vier meter breed en
bedoeld om het oude deel van de stad SaintLouis, dat op een eiland in de rivier ligt, te
beschermen tegen overstromingen. Bovendien zouden de vissers op die manier ook via
een kortere weg naar de oceaan kunnen
varen. Maar bij die operatie werd geen rekening gehouden met de kracht van het oceaanwater en vandaag is de bres ongeveer
zes kilometer breed. Op die manier veranderden de stromingen en raakte de oorspronkelijke monding van de rivier helemaal
verzand. De Langue valt steeds verder ten
prooi aan de oceaan en de achterliggende
dorpen worden steeds meer met overstromingen bedreigd. De lokale vissers zijn met
hun kleine bootjes niet meer opgewassen
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tegen de krachtige golven van de oceaan.
Het visbestand in de Senegal is intussen ook
totaal gewijzigd.

Nieuwe beheerplannen nodig
Door dat alles is het ecosysteem van het nationaal park snel aan het veranderen en zijn
de beheerplannen niet meer afgestemd op
de huidige situatie. De vzw Tougoupeul
kreeg van de Senegalese overheid een contract om de beheerplannen van het park te
herwerken en Natuurpunt biedt de vzw daartoe logistieke steun. In 2015 ging het monitoringwerk van start. Twee Spaanse biologen
staan de lokale parkwachters bij met het inzamelen van gegevens. Samen gaan ze bijvoorbeeld na hoe, waar en wanneer ze best
de vogels en zeeschildpadden kunnen tellen. De lokale medewerkers van het park
leren ook hoe ze de telgegevens digitaal
kunnen invoeren en analyseren. Op basis
van die analyses zullen dan de doelsoorten
voor het gebied worden bepaald en actieplannen worden opgesteld. Hopelijk kan het
nationaal park dan een nieuwe toekomst tegemoet gaan met een betere bescherming
van de broedvogels, een betere locatie voor
de vissers, het aanplanten van mangrove en
filaobomen, een betere bescherming van de
nesten van de zeeschildpadden enzovoort.

Het volledige verhaal achter dit project kom je te weten op onze infoavond (zie kader). Zie ook www.tougoupeul.be
Wil je dit project steunen? Dat kan door een bijdrage te storten op rekeningnummer BE21 1430 9343 0303 van vzw Tougoupeul.
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