Los Chilchos
& La Meseta

Natuurbescherming door duurzame koffieteelt in Peru
Waar in de wereld
Het Los Chilchos & La Meseta natuurbehoudproject
bevindt zich in de Los Chilchos Vallei in het noordoosten
van Peru.

Probleem
De Los Chilchos Vallei is omringd door een schitterend
nevelwoud, waar de lokale bevolking voornamelijk leeft
van landbouw en veeteelt. Grote delen van het waardevolle nevelwoud - het leefgebied van onder andere brilberen
en jaguars - worden daarvoor gekapt. Het gebied is
bovendien één van de laatste plekken ter wereld waar
nog een gezonde populatie geelstaartwolapen leeft.

Het project
Het ANF coördineert het Los Chilchos & La Meseta project
al sinds 2004. Door de lokale bevolking een duurzame
manier van koffieteelt bij te brengen, krijgen we hun
ondersteuning voor onze natuurbehoudsdoelen. Boeren
die eerder tientallen hectaren bos moesten kappen voor
hun vee, hebben nu genoeg aan één hectare koffieplantage om voldoende inkomsten te krijgen. Die koffie kopen wij
voor een eerlijke prijs en schenken we vervolgens aan onze
eigen bezoekers!

Resultaten
We hebben al heel veel bereikt met het project. De
productie van de koffie is gestegen van 1.000 kilo, naar
ruim 8.000 kilo per jaar. Dat is genoeg voor een miljoen
kopjes koffie! Door de inspanningen van de medewerkers
van ANF in Peru werd in 2012 een 46.000 hectare groot
natuurgebied officieel tot beschermd natuurgebied
verklaard. Daarnaast heeft het project een prestigieuze
eervolle vermelding gekregen van het Peruaanse Ministerie voor Natuur en Milieu.

Hoe verder...
Boeren uit omringende plaatsen hebben aangegeven zich
ook bij het project aan te willen sluiten. ANF zal bekijken
hoe hen te ondersteunen om zo ook het aangrenzende
gebied van meer dan 20.000 hectare tot beschermd
gebied te laten verklaren. Uiteindelijk willen we helpen
om een bergketen helemaal tot Ecuador beschermen!
We hopen dat ook andere bedrijven Chilchos-koffie willen
schenken aan hun personeel en klanten.
Zo kan iedereen, alleen al door het
drinken van een lekker kopje koffie,
helpen bij het beschermen van de
prachtige nevelwouden in Peru.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Frank Rietkerk - directeur ANF
office@apenheul.nl / 055-3575700

