' We willen een bijdrage leveren aan een mooiere wereld '

Bergenaren gaan naarThailand om
koraal te redden
BERGEN OP ZOOM - Frank van Klaveren en Vera Aarden trekken binnenkort naar het eiland Koh Tao in Thailand
om zich actief in te zetten om koraal riffen te herstellen. Dit doen ze omdat de onderwaterwereld ernstig onder
druk staat en zelfs bedreigd wordt met uitsterven. Het stel is van plan om alle vrienden en familie achter te laten
en op het Thaise eiland te gaan wonen. Ze gaan echter niet om op het strand te liggen maar om keihard te werken
aan het welzijn van de natuur ondenivater.

Frank van Klaveren en Vera Aarden tuinieren koraal in Thailand.
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Partners

In 2007 zijn Frank van Klaveren en Vera
Aarden op vakantie in Thailand als ze besluiten om op een korte excursie te gaan
met Chad Scott. "We kwamen Scott tegen
in een duikclub", vertelt Aarden. Deze
Amerikaan is op het eiland druk bezig om
koraal te herste llen en het weer te laten
groeien. Toen Van Klaveren en Aarden in
aanraking kwamen met het aanleggen van
kunstmatige riffen die meteen aantrekkelijk zijn om te duiken en snorkelen. Dit
doen ze door beelBëntuinen aan"te leggen
waarop koraal wordt gekweekt zodat er
snel een natuurlijk rif ontstaat. Het paar
besloot een driedaagse cursus te doen bij
Scott.

Opleiding
Van Klaveren en Aarden kozen ervoor om in
2008 terug te gaan naar Tha iland om een
uitgebreide opleiding te volgen bij Scott.
"We waren de eerste groep studenten die

deze opleiding ging volgen bij hem", aldus
Aarden. De interesse in de natuur is er volgens haar altijd al geweest. Hoewel Frank
een technische achtergrond heeft, en Vera
jarenlang bij de politie heeft gewerkt, zijn
ze altijd op zoek geweest naar een manier
om een bijdrage te leveren aan de natuur.
"Frank heeft altijd al veel gereisd en heeft
gezien hoe mensen met de natuur omgaan.
We willen graag een bijdrage aan een
mooie wereld want er wordt zoveel kapot
gemaakt", zegt Klaveren.

Verhuizen
Omdat Van Klaveren en Aarden het graag
goed aan willen pakken, hebben ze ervoor
gekozen om alles achter te laten en te verhuizen naar Thailand. Dit klinkt natuurlijk
heel leuk maar ze benadrukken dat ze echt
heel hard gaan werken aan het herstel van
het koraal. "We zijn niet over één nacht ijs
gegaan en hebben er goed over moeten
nadenken maar we creëren graag een betere wereld", zegt Aarden.

Coral gardening werkt samen met verschillende partners. Een voorbeeld daarvan is
de universiteit van Wageningen. "Met een
project genaamd StudentBattle strijden er
acht projecten wereldwijd om subsidie:
geld. Het winnende project wordt gekozen
aan de hand van het plan maar ook aan
de hand van de hoeveelheid subsidie die
wordt binnengehaald. Het team 'Reefoluti on' heeft een plan bedacht om ook een
steentje bij te dragen aan hetzelfde project als ons", aldus Aarden. Als er mensen
zijn die nog geld willen donneren zou dit
volgens haar enorm kunnen helpen. Het
winnende proje.ct krijgt namelijk een extra bijdrage en de studenten mogen naar
Thailand om mee te helpen om hun plan
uit te voeren. Stemmen kan via de website
www.onepercentclub.com. Ook als het
project van de studenten niet werkt; gaan
Vera Aarden en Frank Klaveren naar Thailand en zorgen zij in ieder geval dat er heel
wat koraalrif wordt hersteld.

