
 

Wie en wat is het CEPF? 

 

CEPF = CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND / PARTNERSCHAP FONDS VOOR BEDREIGDE ECOSYSTEMEN 

 

 

MISSION: PROTECTING BIODIVERSITY BY EMPOWERING PEOPLE / DE BIODIVERSITEIT BESCHERMEN DOOR 

MENSEN STERKER TE MAKEN 

Het CEPF initieert en financiert wereldwijd projecten voor duurzaam beheer van ecosystemen, met een focus op 

versterking van de rol van inheemse volkeren bij het beleid en beheer van hun eigen land en zeegebieden. 

Het CEPF heeft in Indonesia meerdere projecten in het projectgebied Wallacea, waaronder het project voor Akoon 

over duurzame octopusvisserij volgens traditioneel beheer (Adat en Sasi) 

 

Het project in Akoon werd begeleid door de Stichting Baileo Maluku te Ambon, die daarbij samenwerkte met 

Blue Ventures en Pesisir Lestari, organisaties die vergelijkbare projecten uitvoeren in Indonesië, ook in de 

provincie Maluku. 

In onderstaand schema een beknopt overzicht van het CEPF en de relatie van het CEPF met het project in Akoon. 

CEPF = CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND 

 

MISSION: PROTECTING BIODIVERSITY BY 

EMPOWERING PEOPLE 

CEPF = BEDREIGD ECOSYSTEEM PARTNERSCHAP FONDS 

 

MISSIE: DE BIODIVERSITEIT BESCHERMEN DOOR MENSEN 

KRACHTIGER TE MAKEN 

CEPF is a joint initiative of: CEPF is een gezamenlijk initiatief van: 



• l’Agence Française de Développement, 

Conservation International,  

• the European Union,  

• the Global Environment Facility,  

• the Government of Japan 

• and the World Bank. 

• L’AGENCE FRANÇAISE DE ONTWIKKELING, 

CONSERVATION INTERNATIONAL, 

• DE EUROPESE UNIE, 

• DE WERELDWIJDE MILIEUFACILITEIT, 

• DE REGERING VAN JAPAN  

• DE WERELDBANK. 

HOTSPOT: Wallacea 

LOCATION: Indonesia 

AMOUNT: US$102,952 

DATA: June 2017 - September 2019 

KEYWORDS: 

• Community-based conservation 

• Native people 

• Marine Protected areas 

HOTSPOT: Wallacea 

LOCATIE: Indonesië 

BEDRAG: US $ 102.952 

GEGEVENS: juni 2017 - september 2019 

 

TREFWOORDEN: 

• Instandhouding op basis van de gemeenschap 

• Inheemse bevolking 

• Beschermde zeegebieden 

 

A local NGO, Foundation Baileo, is helping to 

establish marine protected areas (MPAs) off the 

coast of Haruku, Nusalaut, and Saparua Islands, all 

small islands in Maluku Province.  

 

Baileo is leading communities in data collection, site 

delineation, and creation of MPA management 
committees.  

 

A key element of the work is the recognition and use 

of traditional law and practice to establish the MPAs. 

 

Een lokale NGO, Stichting Baileo, helpt bij het opzetten van 

beschermde zeebeheersgebieden (MPA's) voor de kust van de 

eilanden Haruku, Nusalaut en Saparua, allemaal kleine eilanden 

in de provincie Maluku. 

 

Baileo begeleidt gemeenschappen op het terrein van 

gegevensverzameling, bij plaatsafbakening en bij oprichting van 
MPA-beheerscomités. 

 

Een belangrijk onderdeel van het werk is de erkenning en het 

gebruik van de traditionele wetgeving en praktijk om de MPA's 

op te richten. 

https://nl.cepf.net/countries/indonesia
https://nl.cepf.net/tags/community-based-conservation
https://nl.cepf.net/tags/indigenous-people
https://nl.cepf.net/tags/protected-areas


Link naar het CEPF: 

HTTPS://WWW.CEPF.NET/GRANTS/GRANTEE-PROJECTS/TRADITIONAL-MARINE-PROTECTED-AREA-MANAGEMENT-

MALUKU-INDONESIA 

 

Links naar de deelnemende partners van het CEPF 

 

CEPF is a joint initiative of 
l’Agence Française de Développement, 

Conservation International, 

the European Union, 

the Global Environment Facility, 

the Government of Japan 

and the World Bank. 

 

 

https://www.cepf.net/grants/grantee-projects/traditional-marine-protected-area-management-maluku-indonesia
https://www.cepf.net/grants/grantee-projects/traditional-marine-protected-area-management-maluku-indonesia
http://www.afd.fr/
http://www.conservation.org/
http://europa.eu/index_en.htm
http://www.thegef.org/
https://www.japan.go.jp/
http://www.worldbank.org/

