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,,De aanvraag kwam van de
Liberian Artisanal Fishermen Association (LAFA). Tijdens mijn
verblijf in Buchanan werd ik dan
ook begeleid door de secretaris van de LAFA Larry Smith en
coördinator Benjamin Sieh, en
als chauffeur Armstrong Clinton,
die ons over veel slechte wegen
heeft geloodst. Lokaal werd de
missie ondersteund door Melany
Oey, de lokale vertegenwoordiger
van PUM. Zij is Nederlandse en
woonachtig en werkzaam in de
hoofdstad Monrovia. De taak van
deze lokale vertegenwoordiger is
klanten in contact brengen met
PUM Netherlands senior experts,
het organiseren van het vervoer
en verblijf van een expert en assisteren wanneer er zich onvoorziene problemen voordoen tijdens
een missie.

Tilapiafarm

Na een vlotte reis vanaf Brussel
landde ik op 14 augustus op Roberts International Airport, de internationale luchthaven van Liberia. Vervolgens ging het per auto
naar Monrovia. Na kennismaking
met Melany Oey togen wij de volgende dag eerst naar een viskwekerij van de organisatie Shalom in
Gborfella bij Kakata. Er was heel
wat mis op deze viskwekerij, zoals
de waterkwaliteit en een gebrek
aan voedingsstoffen in het water,
maar ook teveel begroeiing langs
de kanten van de vijvers.
Het voer maken ze zelf, met als
basis rijstafval. Ik had van Coppens International monsters visvoer gekregen met uitleg en de
mensen gingen toch eens contact
opnemen met de vertegenwoordiging van Coppens in Ghana.
Naast de waterkwaliteit en goede
jonge vis is goed voer een van de
voorwaarden voor een succesvolle
viskweek.
Zorgelijk was ook het gebrek
aan waterdiepte in de kweekvijvers. Op mijn vraag wat de diepte
in de vijvers was antwoordde
men stellig dat er minimaal 1,50
meter in het midden van de vijvers stond. Maar na meting met
een geïmproviseerd metertje wat
ik had meegenomen (een lood
aan een touwtje met schuifdobber) werd het al rap duidelijk dat
de diepte varieerde van 40 tot 60
centimeter, en dat voor het midden van de vijvers. Dat wordt dus
uitbaggeren, maar dat is gezien
het grote aantal soms best wel
grote vijvers handmatig niet te
doen. Mechanisch uitbaggeren
kost natuurlijk veel geld.

Elektriciteit afwezig

Op woensdag 17 augustus
werd ik per auto afgehaald om
naar de kustplaats Buchanan in
Grand Bassa County te reizen.
Donderdag 18 augustus werd
besteed aan kennismaking met

de mensen van de LAFA en een
vergadering met lokale vertegenwoordigers van de vissers. Iedereen kreeg gelegenheid om de problemen die er zijn naar voren te
brengen, en daar werd ook druk
gebruik van gemaakt. In elke vissersgemeenschap waar ik kwam
werd een bijeenkomst georganiseerd door de visserijvereniging
LAFA, zodat ik een goed beeld
kreeg van de problemen bij de
mensen. Een kenmerkende opmerking die ik meerdere malen op
verschillende locaties kreeg was
dat er wel met enige regelmaat
hulpverleners of adviseurs langs
waren geweest, maar dat ze die
vervolgens nooit meer zagen en
dat er dus ook nog nooit wat was
veranderd. Deze opmerking heb ik
goed in mijn oren geknoopt. Maar
ik gaf de mensen ook de raad dat
wanneer er iemand langskomt
met adviezen dat die dan ook
ter harte genomen en opgevolgd
moeten worden!
Het probleem dat het meest urgent is in de visserij en vishandel
in Liberia is het gebrek aan koeling en ijs. In Monrovia is weliswaar een ijsfabriek en ik zag in
Buchanan toch iemand die diepvrieskisten met ijs uit Monrovia
had staan, maar veel meer koelcellen, ijsproductie of misschien
grote diepvrieskisten zouden zeer
welkom zijn.
Door heel Liberia speelt ook
het probleem van afwezigheid van
een elektriciteitsnetwerk. Als er al
een netwerk is dan is het zodanig
onbetrouwbaar dat ondernemingen als hotels en pompstations
een generator hebben staan. Koeling met zonnepanelen gaat misschien wel, maar voor ijsproductie
heb je toch echt elektriciteit nodig
met wat meer ampères dan je met
een paar zonnepanelen op het dak
kan opwekken. Met zonnepanelen op het dak als aanvulling op
de generator is niks mis, maar ik
denk dat alle aandacht in eerste
instantie moet uitgaan naar de
beschikbaarheid van elektriciteit
en minder naar zonnepanelen.
Duurzamer kan later altijd nog.

Onvoorstelbaar mooi

Vrijdag 19 augustus werden de
diverse aanlandingslocaties van
Buchanan bezocht, achtereenvolgens van noord naar zuid Bardeh Wreh, Korkor Wein, Custom
Beach, Umarco Beach, Port Beach,
Big Fanti Town en Old Cold Storage Beach. Op dinsdag 23 augustus
werden de vissersgemeenschappen van Little Bassa noord van
Buchanan en de drie vissersgemeenschappen Sanwein, Baconie
en Newcess zuidelijk van Buchanan bezocht. Allemaal aparte vissersgemeenschappen dus, maar
toch is het gebied niet langer dan
anderhalve kilometer.
Bij goed weer wordt dagelijks
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Jaap Albregtse bezoekt voor PUM de vissector van Liberia

Plenty garnalen, maar er wordt nauwelijks op gevist
Foto’s: J. Albregtse

MONROVIA/BRESKENS – Met welke problemen heeft de
ambachtelijke visserij van Liberia te maken en hoe zijn
die op te lossen? Om die vragen te kunnen beantwoorden reisde Jaap Albregtse (ex-BR 43) afgelopen zomer
op verzoek van PUM Netherlands als senior expert naar
dit West-Afrikaanse land en in het bijzonder de regio Buchanan. De zee en rivieren zitten vol met garnalen waar
nauwelijks op gevist wordt, terwijl in restaurants geïmporteerde garnalen worden geserveerd. ,,Tamelijk raar,
garnalen pellen kunnen ze hier niet’’, aldus Albregtse. De
hoofdredenen: gebrek aan koeling en een goede infrastructuur. Bijgaand zijn verslag van de missie in Liberia.
,,Een mooi verhaal, want het is gewoon geweldig om te
zien hoe de éénmanskano’s met peddels en een zeiltje
door de branding richting strand komen.’’
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loop je over een paadje door het
bos naar het strand waar de kano’s
liggen te wachten tot er weer uitgevaren wordt. En het bos stopt
hier waar de Atlantische Oceaan
begint. Mooier kan het niet.
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H Door de branding het strand van Buchanan op. Het mastje met giek en zeil is dan al gestreken. Helpers staan klaar om het vaak enige bemanningslid
te helpen.

H Jaap Albregtse (links) in vergadering met lokale vertegenwoordigers in Buchanan.

H Op elke markt worden garnalen verkocht, maar
serieuze garnalenvisserij is er niet.

vis op het strand aangevoerd door
kano’s, met een lengte vanaf zo’n
zeven meter en met meestal een
éénkoppige bemanning. De voortstuwing gebeurt met handkracht
door middel van peddels en met
behulp van een zeiltje dat met een
afneembare mast met giekje opgezet kan worden. Het is werkelijk
een onvoorstelbaar mooi gezicht
als deze kano’s met tientallen tegelijk op het strand afkoersen zo
rond een uur of tien ’s morgens.
Voor ze op het strand afgaan liggen ze net buiten de branding
te wachten op een moment dat
de branding wat minder is. Dan
komen ze met een gunstig zeetje richting strand, waar helpers
gereed staan om het vaak enige
bemanningslid te helpen de kano
recht te houden en de wal op te
slepen.
Hier is sprake van het ultieme
zeemanschap aangeleerd van vader op zoon, en ik kan niet anders
dan grote bewondering hebben
voor deze mannen. Zonder kompas en andere apparatuur en alleen op zicht wordt hier genavigeerd tussen de rotsen die voor de
kust liggen, waarbij men ook nog
moet bedenken dat de zichtwaarnemingen gedaan worden zeer
laag boven het wateroppervlak. In
zo’n kano kun je nu eenmaal niet
even gaan staan, want dan zou die
kapseizen.
We hebben het hier over kano’s
vervaardigd uit een boomstam die
is uitgehold en waarvan de wanden aan de binnenkant met staken
worden gestut om naar binnen
neigen te voorkomen. Ik zag er
nog eentje in aanbouw. Dat wordt
dan weer gedaan door mensen uit
Ghana, omdat de Liberianen deze
vaardigheid kennelijk niet beheersen. Het is natuurlijk niet zo dat
wanneer je een boomstam uitholt
je er zonder meer de zee mee op
kan. Echte scheepsbouw, maar
dan zonder computerberekenin-

H De garnalen en krabben worden gevangen met
kleine fuikjes vervaardigd van volièregaas.

gen en alleen met door overlevering en ervaring verkregen kennis.
Als er water in de kano komt
neemt de stabiliteit sterk af en bestaat de kans op kapseizen. Helaas
gebeuren er nog regelmatig ongelukken op zee, waarbij gemiddeld
vijf vissers per jaar het leven laten.
Mijn advies is om een werkzwemvest te dragen en een rooksignaal
mee te nemen, maar daar is geen
geld voor.

Haken en staandwant

De kleinere kano’s vissen met
haken en de grotere kano’s vooral
met monofil staandwant. Toen ik
er was werd op het strand van Buchanan vooral cuta aangevoerd,
lokaal pipefish genoemd (wetenschappelijke naam Sphyraena
afra) en ook wel bekend onder
de naam Guinea barracuda. Deze
vissen kunnen tot 50 kilo zwaar
worden. Op het strand zag ik alleen jonge exemplaren, maar onderweg naar een vissersplaatsje
kwamen we een visverkoopster op
een motortaxi tegen met achterop
drie enorme exemplaren van naar
schatting 30 kilo per stuk, met bestemming Monrovia. Ik denk dat
de jongere exemplaren in scholen
voor de kust rondzwemmen en
dat de grotere een solitaire leefwijze hebben in de diepere delen
van het continentaal plat.
Verder zag ik ook Atlantische
tong en een soort tarbot, en dat
waren wel zo’n beetje de enige
platvissoorten. Ook zag ik wat
duurdere soorten als red snapper,
grouper, enkele soorten zeebrasem en natuurlijk sardinella. De
vis is bij aanvoer supervers, maar
daarna gaat het vaak fout door het
zand op het strand, warm weer en
warme regen op de vis.
We bekeken in Buchanan ook
nog een locatie waar men de vis
zou kunnen verzamelen in een
eventueel te realiseren vismarkt,
met een dak tegen de zon en re-

gen, een kantoor en een vergaderruimte. Hier zou je een scherfijsinstallatie met ijsopslag en
koelopslag moeten maken. En
kunststof viskisten zal men dan
moeten gebruiken, want als je vis
wil opslaan in een koelcel gaat het
niet lukken met een teiltje en een
mandje. Er is een waterleiding op
160 meter, aangelegd door een
Chinees bedrijf, dus die zou dan
doorgetrokken moeten worden.
Mooie plannen, maar om het
te realiseren en na ingebruikname
draaiend te krijgen en te houden is
weer een ander verhaal. Dan zullen er toch leidinggevenden moeten zijn, en de vissers en handelaren zullen moeten betalen voor
de faciliteiten. De brandstof voor
de generator en heel veel andere
zaken zullen immers ook betaald
moeten worden.
Het volume van de aanvoer
wordt vooral bepaald door het
grote aantal kano’s. Sommige
komen met heel weinig binnen,
anderen toch ook wel met 20 kilo
vis. Als je gemiddeld 10 kilo vis
vermenigvuldigt met 700 kano’s
kom je toch aan 7.000 kilo vis per
dag voor de aanlandingsplaatsen
van Buchanan. Toch is het moeilijk een overzicht te krijgen van
het werkelijk aangevoerd aantal
kilo’s vis. Het aantal kano’s is wel
precies bekend, omdat er recentelijk een registratiesysteem voor
visserijschepen is opgezet.

Garnalen

Garnalen zag je ook op alle
markten. De meest voorkomende
soort is waarschijnlijk Penaeus
notialis. De garnalen worden door
verhitting gegaard en gedroogd
om de houdbaarheid te verbeteren, maar jammer genoeg heb ik
niemand garnalen zien gereed
maken voor consumptie. Door
deze bewerking zijn ze nauwelijks
nog te pellen en dat wordt dus
ook niet gedaan; garnalenpellen

H In de haven van Monrovia. Vissers zijn gelovig. Op de schepen staan vaak
religieuze teksten en ’s zondags wordt er niet uitgevaren. De grote kano’s vissen
met een ringnet.

H Zwaar gerookte vis op de markt. Albregtse herkende onder andere
een soort kongeraal en veel sardinella. Het roken en verkopenvan de
vis is voorbehouden aan vrouwen. Zoals alle levensmiddelen is de
vis in verhouding duur.

kennen ze daar niet. Men neemt
de garnalen bij kop en staart en
eet het tussen liggende deel op.
De garnalen en krabben worden
gevangen met kleine fuikjes vervaardigd van volièregaas.
Van serieuze garnalenvisserij
is volgens mij geen sprake, en als
je vraagt hoeveel garnalen er dan
wel zitten is het antwoord ‘plenty’
of ‘a lot’. Misschien dat men met
een klein garnalennetje en over de
hele kustzone van Liberia eens een
ruwe bestandsopname kan maken
hoeveel garnalen er nu werkelijk
zitten.
Het seizoen loopt van september tot januari en houdt verband
met de regentijd. Ik sprak mensen
in een dorp die een seine-net voor
op het strand hadden, wat ze in het
garnalenseizoen de zee inbrengen
en dan met een groot aantal mensen naar de wal toetrekken. Bij
inspectie van het net zag ik dat
het zwaar gedateerd was. Het achterstuk was aan de nauwe kant, zo
ongeveer zoals de industrievissers
in de Noordzee gebruiken voor
de visserij op zandspiering. Maar
ik hoorde dat er dan tot wel 600
kilo garnalen per keer kan worden
binnengehaald.
En dan de sardinella die je
overal in zwaar gerookte vorm op
de markten ziet liggen. Het roken
gebeurt in grote tonnen en wordt
gedaan door vrouwen. Sommigen
gaven aan last te hebben van hun
ogen door de rook. De sardinella
is zonder twijfel heel belangrijk
voor de voedselvoorziening. Het
seizoen loopt hier van het begin
van de regentijd tot de aanvang
van de droge periode, en dat zal
wel te maken hebben met de grotere aanvoer van fosfaat en andere
voedingsstoffen richting zee dan
gedurende de droge periode.
Het seizoen was echter nog
niet aangebroken en de grotere
kano’s lagen nog op de wal. Het
vlak van deze grotere schepen

dat een strand-seinenet niet is toegestaan, wat toch wel een beetje
over de top is.
Volgens de lokale mensen zit
er gewoon veel garnaal, zowel
in de zee als op de rivieren, maar
ze hebben door gebrek aan koeling en transportproblemen door
slechte wegen een probleem om
deze te verkopen. Toch zal men
ooit linksom of rechtsom een modernere garnalenvisserij en -verwerking moeten opzetten wil men
in deze sector meer inkomsten genereren voor zichzelf en voor het
land. Ik at verschillende malen in
het hotel een bord pasta met garnalen waarvan de kok aangaf dat
er op de doos ‘Holland’ stond. Dus
men importeert wel Afrikaanse
garnalen uit Nederland, terwijl
men zelf een zee vol met garnalen
voor de deur heeft liggen!
In de 70’er jaren van de vorige
eeuw was er in Liberia een garnalenvisserij met twintig vaartuigen,
die jaarlijks 2.000 ton garnalen
per jaar vingen, naast 3.000 ton
vis. Het land heeft grote mogelijkheden op visserijgebied. Wil men
meer welvaart scheppen voor de
vissers en de beschikbaarheid van
eiwitrijk voedsel voor de bevolking vergroten, dan zal men nu
toch echt moeten gaan werken
aan oplossingen. Hoe uitzichtloos
het nu soms op het eerste gezicht
ook lijkt.
Om de binnenlandse markt beter te kunnen bedienen vanuit de
vissersdorpen zou men misschien
kleinschalig kunnen beginnen
door in de vissersgemeenschappen een kleine generator met wat
diepvrieskisten te zetten. Je kan
dan ook koelelementen koud maken voor gebruik in een koelbox
voor transport op de motortaxi,
want sommige plaatsen zijn per
auto gewoon niet bereikbaar. En
wanneer het land de nog fragiele
stabiliteit weet te behouden, zijn
er misschien wel investeerders te

is vervaardigd uit twee enorme
boomstammen, die in het midden
waterdicht aan elkaar zijn vastgemaakt, waarna er de boorden
bestaande uit vier-vijf planken op
worden vastgemaakt. Op de bovenste plank word een berghout
ter versteviging vastgemaakt.
Met behulp van netwerk zijn er in
deze kano’s schotten gemaakt om
te voorkomen dat bij overvloedige vangsten de stabiliteit van de
kano achteruit gaat.
Met deze kano’s met een lengte
van soms meer dan twintig meter
wordt de visserij beoefend met een
ringnet dat met tot wel twintig bemanningsleden wordt binnengehaald. Een powerblock hebben ze
niet, maar toch sprak ik in de haven van Buchanan een eigenaar
van een grote kano die bezig was
een hydraulisch powerblock aan
te schaffen met als krachtbron de
buitenboordmotor. Van deze man
hoorde ik ook dat hij allerlei soorten vis vangt, per week ongeveer
1.600 kilo. Hij had ook een houten
Deense snik aangekocht uit Engeland. Het scheepje lag in de haven
van Buchanan, maar hij mocht er
niet mee vissen omdat hij de vergunningen niet rond kreeg.

Argwaan

De vissers hier noemen een
scheepje van krap twintig meter
een ‘industriële visser’, wat ze
daar dan ook mee mogen bedoelen. Als je visser bent op een kano
met peddels en een zeiltje denk je
natuurlijk dat een kotter van 200
pk alle vis in de zee opvist. Ik proef
wel dat de ambachtelijke vissers
argwaan hebben tegen sleepnetvisserij, en heb ze voorgehouden dat men best duurzaam kan
zijn door met de grotere kano’s
een klein sleepnetje te gebruiken
voor garnalenvangst. Binnen de
6-mijlszone van Liberia die in
2010 is ingesteld is geen sleepnetvisserij toegestaan. Ik hoorde zelfs

vinden om de enorme mogelijkheden die het land op het gebied van
visserij, viskweek en visexport
biedt te benutten. Het gebrek aan
infrastructuur werkt natuurlijk
niet bevorderend om investeerders aan te trekken.

Vuilnis

Ik bracht ook nog een bezoek
aan West Point in Monrovia, waar
de vissers op het strand aanlanden,
en werd getroffen door de erbarmelijke omstandigheden waarin
de vissers daar met hun gezinnen
leven. De behuizing is vaak niet
meer dan een schuilplaats voor
de regen en de zon. Tot overmaat
van ramp gooit men de vuilnis gewoon tussen de behuizing en de
vloedlijn, waardoor er een vuilstort is ontstaan. En er zijn geen
latrines, zodat ik niet hoef te vertellen hoe het strand eruitziet. Let
wel; we zijn hier in de hoofdstad,
en slechts op enkele kilometers
van de regeringsgebouwen waar
de president residentie heeft! Maar
die komt hier natuurlijk niet. Die
kijkt wel uit. Als het over duurzaamheid gaat mag er wat mij
betreft ook aandacht komen voor
de omstandigheden waaronder de
vissersgezinnen soms leven.
In de afgelegen vissersdorpjes waar ik kwam zag je dergelijke toestanden gelukkig niet. Er
waren zelfs enkele pareltjes van
dorpjes bij, idyllisch gelegen aan
de Atlantische Oceaan. Oases van
rust, waar je best wat langer zou
willen vertoeven. Vervuiling was
hier niet. De mensen woonden
meestal in huisjes die gebouwd
worden door een constructie van
takken dicht te smeren met leem,
wat dan door uitdroging door de
zon zo hard als steen wordt. Dat
ziet er toch vriendelijker uit dan de
golfplaten constructies waar veel
mensen bij gebrek aan beter in
wonen. Deze vissersdorpjes lagen
vaak een stukje van de zee af. Dan

Voor mijn vertrek had ik informatie gekregen dat de visprijzen
in Liberia ‘lager dan laag’ zouden
zijn. Uit gesprekken met vissers
kwam echter naar voren dat die
prijzen helemaal niet zo laag zijn.
Ik kan 2 dollar per stuk voor Atlantische tong, 5 dollar per 5 stuks
cuta en 5 dollar voor drie stuks
zwemkrabben echt niet laag noemen. Ik vraag me dan ook af wie
dat kan betalen, temeer omdat dit
prijzen zijn die de vissers krijgen
van de visvrouwen. Hoe dat kan
in een land waar de mensen 200
dollar per maand verdienen (als ze
al werk hebben) is mij nog niet zo
één-twee-drie duidelijk. Mogelijk
trekt de hoofdstad Monrovia, met
één miljoen inwoners, de prijzen
omhoog. Het kan ook zijn dat de
aanvoer gewoon laag is, waardoor
vis schaars is. De aanvoer vergroten door op de grotere kano’s GPS
en een dieptemeter te introduceren is wellicht een optie.
En met de prijzen die ik op de
lokale markten zag hebben de Nederlandse trawlerrederijen meer
dan gelijk als ze zeggen dat ze zorgen voor goedkoop eiwitrijk voedsel in Afrika. Men moet de visrijkdom die er is beter maar vooral
ook verstandig gaan exploiteren,
zodat de aanvoer stijgt en de beschikbaarheid van vis toeneemt.
De visstand en garnalenstand in
Liberia is onderbenut, en dat zou
anders moeten zijn. Men moet
zich vooral niet laten misleiden
door overdreven aandacht voor
(vermeende) overbevissing. Die
kan er gewoon niet zijn; althans
niet in deze kustzone. Ik zag overal grote vis en het lijkt mij onmogelijk dat je met de huidige manier
van vissen de visstand overbevist.
De manier van vissen is op zich
duurzaam, met de kanttekening
dat men soms wel erg slordig met
afgedankt netwerk omgaat. En
dat men regelmatig vis bij gebrek
aan afzet moet vernietigen door
deze te begraven is natuurlijk
ontoelaatbaar in een land waar
gezien de prijzen op de markt gewoon schaarste aan voedsel is. Nu
wordt er volgens een rapport van
het Bureau of National Fisheries
(2014) slechts 4 kilo vis per hoofd
van de bevolking gegeten. Dat is
wel erg weinig voor een kuststaat,
met ook nog eens uitstekende
mogelijkheden voor aquacultuur.
Ik vraag mij overigens wel af hoe
men aan dat cijfer komt, want er
zijn geen aanvoergegevens beschikbaar.

Afspraken

Er moet een goede mix komen
tussen de traditionele ambachtelijke visserij en bijvoorbeeld visserij op garnalen met sleepnetjes
in wat voor vorm dan ook, zodat
er meer inkomsten verkregen
worden. Daarbij zou het absolute
sleepnetverbod binnen de 6 mijl
afgezwakt moeten worden. Met
welke vaartuigen dat dan moet

Atlantische
oceaan

gebeuren valt nog te bezien, maar
waar heel veel garnalen zitten heb
je aan een klein effectief netje genoeg. Goede afspraken tussen de
vissers met gaandwant en vissers
met staandwant zullen dan dus
ook gemaakt moeten worden.
In de vele gesprekken die ik
had met de vissers in de dorpen
kwamen nog heel wat andere
problemen naar voren, zoals het
totaal gebrek aan leveranciers van
visserijmaterialen. Vooral in de afgelegen vissersdorpen. Er is slechts
één kleine leverancier van netwerk
in Monrovia. Men bestelt dan ook
regelmatig de staandwantnetjes
in Ghana. Het oprichten van een
visserijcoöperatie door LAFA zou
een oplossing kunnen zijn. maar
de benodigde kennis om hieraan
leiding te geven en gebrek aan
geld bij toekomstige leden werken
volgens mij belemmerend om dat
te realiseren.
Samenvattend: Liberia is een
land met geweldige mogelijkheden voor vis- en garnalenvangst
en voor viskweek, maar de afzet
is door gebrek aan infrastructuur
een moeilijk hoofdstuk. De grote
wegen zoals die van Buchanan
naar Monrovia zijn goed te berijden maar de lokale wegen naar
de vissersdorpen zijn vaak zeer
slecht, vooral in de regentijd.
Op korte termijn moet er toegang komen tot ijs en koelfaciliteiten. De mensen zal bijgebracht
moeten worden dat wanneer er al
dan niet gesubsidieerde koel- en
ijsfaciliteiten worden neergezet
ze deze moeten exploiteren, en
dat gebruikers hiervoor ook zullen moeten betalen. Reparaties en
brandstofkosten moeten betaald
worden uit deze inkomsten. Op
langere termijn zal men moeten
gaan exporteren naar westerse
markten.
Verder moet men van de primitieve wijze van visvangst van nu
naar een wijze van visvangst die
vooral eenvoudig is maar ook efficiënt. Dat laatste heb ik niet van
mezelf maar van een bevriende
vishandelaar met internationale
ervaring.

Oproep

Het was voor mij een heel boeiende reis waarin in samenwerking
met de mensen van LAFA in korte
tijd heel veel informatie over de
ambachtelijke visserij in de omgeving van Buchanan is verzameld. Tenslotte nog een oproep:
ik zou graag in contact komen met
mensen die Liberia-ervaring hebben in de visserij en/of vishandel.
Jaap Albregtse
br43@zeelandnet.nl

LIJST
Naar mijn mening moet Liberia
de visserij en viskweek niet anders organiseren dan de andere kuststaten van West-Afrika,
die het toch redelijk voor elkaar
hebben met vis voor de eigen
bevolking en export naar bijvoorbeeld de EU. Liberia staat
nog niet eens op de lijst om vis te
mogen exporteren naar de EU.
Men moet daar echt dringend
aan gaan werken. Wanneer
je de duurdere soorten niet exporteert krijg je nooit een bloeiende visserijsector en blijft het
kwakkelen. Ook in Nederland
worden de duurdere soorten
geëxporteerd en de goedkopere soorten worden verwerkt tot
een product met meerwaarde
of binnenlands verkocht. Men
hoeft het ook niet allemaal zelf
uit te vinden; gewoon afkijken
van de omringende landen hoe
ze daar de visserijen en visteelt
organiseren.

TE GROOT
Veel aandacht van de Liberiaanse overheid gaat uit naar
het bestrijden van de illegale
visserij door buitenlandse tonijnjagers. Tenzij men bereid is
de gehele staatsbegroting van
Liberia hieraan op te offeren
zal dat nooit lukken. Het gebied
is veel te groot en de aandacht
die hiernaartoe gaat leidt de
aandacht af van de problemen
waar de ambachtelijke visserij
nu mee zit en het beter organiseren van de garnalenvisserij.

GENERATOR
De twee laatste dagen van
mijn verblijf in Liberia was ik in
Monrovia en ben nog wat aan
het rondneuzen geweest naar
de prijzen ter plaatse van een
generator. Bij Power Tech in de
Randallstreet 91 betaal je voor
een Perkins 80 Kva generator
17.000 dollar, voor een 45
kVA en 60 kVA respectievelijk
13.000 dollar en 14.500 dollar. Voor de stille uitvoeringen
komt er 2.000-3.000 dollar bij.

