
Waar in de wereld
Democratische Republiek Congo (DRC), in de buurt van de 
stad Bolobo.

Probleem
In de binnenlanden van de DRC wordt op de bonobo 
gejaagd (bushmeat). Bonobo’s en andere dieren zijn 
namelijk populair voedsel voor veel mensen in Cen-
traal-Afrika. De jacht wordt ook steeds commerciëler. 
Jagers jagen niet alleen voor hun eigen familie of dorp, 
maar verkopen het gerookte vlees aan handelaren die het 
naar de grote steden brengen. Een andere belangrijke 
bedreiging voor de bonobo is de houtkap. Grote, buiten-
landse bedrijven kappen veel regenwoud in het Congobek-
ken. Ook de lokale bevolking verwoest het woud door het 
te kappen en plat te branden voor kleinschalige landbouw.

Het project
Het  Mbou Mon Tour (MMT) project heeft twee belangrijke 
doelstellingen:
1.  De lokale bevolking bewust maken van het belang van 

de bonobo’s in hun bossen. 
2. Tradities en taboes rondom de bonobo in ere houden.

Verder is het noodzakelijk om het leefgebied van de 
bonobo te beschermen. Mbou Mon Tour heeft vijf lokale 
dorpshoofden gevraagd om een groot deel van ‘hun’ 
bossen te beschermen. In totaal gaat het om enkele 
duizenden hectares. 

Resultaten
De beschermde bossen hebben nog geen wettelijke 
status, maar de meeste mensen vinden het een goed idee 
om jacht en houtkap in deze bossen te verbieden. In ieder 
bos gaan rangers dagelijks op pad om vallen te verwijde-
ren en jagers erop te wijzen dat dit bos beschermd is. Om 
het draagvlak voor natuurbehoud te vergroten, koppelt 
Mbou Mon Tour natuurbehoud aan duurzame ontwikke-
ling. Zo is er een school gebouwd en een weg door een 
moerasgebied hersteld.

Hoe verder…
Mbou Mon Tour wil zo snel mogelijk de beschermde 
gebieden wettelijk laten erkennen als natuurreservaat. 
Daarbij zullen zij vastleggen op welke dieren eventueel 
gejaagd mag worden en welke regels hieraan verbonden 
zijn. Ondertussen gaat Mbou Mon Tour verder met het 
ontwikkelen van alternatieven om de druk op de bossen  
te verminderen. Op termijn wil Mbou Mon Tour ook 
ecotoerisme ontwikkelen. De streek heeft veel te bieden 
vanwege het afwisselende landschap van regenwoud  
en savanne, de gastvrije dorpelingen én natuurlijk de 
bonobo’s.  
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