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Koersel, 11 december 2019

Beste leden,
Beste Discusvrienden,

Hierbij nodigen we jullie uit op onze volgende ledenvergadering:

7

Dinsdag
januari 2020 vanaf 20.00u.
in Zaal Gildenhuis, Pertendonckstraat 14
te 2520 Broechem

Wildvang vissenhandel in de Amazone
en het project Piaba
of de Don MMcConnell DocuAmazonia
voorgesteld door
Gerald Bassleer.
De documentaire.
Dit is de eerste volledige documentaire over de controversiële wild
gevangen siervissen handel en de voordelen die het biedt aan de
instandhouding en de inspanningen in Amazonas, Brazilië. De 90 minuten
productie neemt een gedetailleerde blik op de handel van de Rio Negro
rivierbekken in Amazonas, Brazilië. Na meer dan 50 jaar viscollectie, heeft
de industrie in Amazonas bewezen duurzaam te zijn en een voordeel te
hebben voor de bescherming van één van de belangrijkste bossen en De
bevolking van gevangen vis is niet
afgenomen en er zijn strenge controles op toegestane soorten voor export. De
handel biedt ook de broodnodige bestaansmiddelen voor de lokale
gemeenschappen en de broodnodige belastinginkomsten voor een land in een
diepe financiële crisis.
Ondanks de voordelen die de aquarium handel naar Amazonas brengt, is het een
sector in crisis. De redenen hiervoor zijn:
1. het kweken van gevangen vissoorten van Amazon soorten internationaal.
2. sommige exporteurs hebben een slechte reputatie voor kwaliteit en sterfte van vis.
3. bureaucratische en infrastructurele belemmeringen in Brazilië
4. de hoge vrachtkosten voor luchtvaartmaatschappijen uit Manaus,
Deze kwesties worden zorgvuldig en eerlijk bestudeerd in de documentaire.
Ons onderzoek van de Rio Negro-visserij fungeert als een educatief
instrument om de in het wild gevangen handel in gevoelige ecosystemen
over de hele wereld te verdedigen en te bevorderen.
Dierenrechtenactivisten zijn sterk gekant tegen de aquariumhandel en
vooral tegen de vangst van wild gevangen soorten. Deze documentaire
dient als een krachtig tegenargument voor het negatieve standpunt dat de
dierenrechten groepen bevorderen. De film kan helpen om de beslissingen
van wetgevers, importeurs, retailers en hobbyisten te beïnvloeden. Het

'opleiden van het publiek' wordt altijd genoemd als een cruciale manier om de handel in wilde dieren te verdedigen
en te bevorderen.
DE PRODUCENT: Don McConnell
Producent / regisseur / cameraman / redacteur / schrijver van 'Wild Caught'. Uit
Dublin, Ierland en afgestudeerd universiteit in Boston, MA, VS.
Als een levenslange aquariumhobbyist begon Don zijn film- /
videoproductiecarrière in het New England Aquarium van Boston. Daar
produceerde hij honderden educatieve video's over waterbehoud gedurende een
periode van 5 jaar. Don's carrière verhuisde vervolgens naar de televisieproductie.
Sindsdien heeft hij aan vele natuurdocumentaires en tv-series gewerkt. Het werk
van Don is te zien op National Geographic Explorer, Discovery Channel, PBS Nova, CNN, RAI, NBC, ABC, CBS en vele
andere platforms. In het jaar 2001 nam Don deel aan een Project Piaba-expeditie naar de regio Barcelos van de Rio
Negro, Amazonas. Hij keerde er sindsdien vele malen terug en verhuisde in 2013 naar Amazonas en deze
documentaire ging in productie. Hij zal blijven wonen en werken in Amazonas en verhalen produceren over
regenwoud / waterbehoud en producties voor de siervishandel met onderwater- en drone-apparatuur.

Het project Piaba.
Het Project Piaba (Piaba komt van het Portugees 'klein visje') is een
initiatief van een NGO dat de vishandel in de Rio Negro behartigt: ze
bestuderen de impact van de visvangst op de locale vispopulatie... Ze
promoten deze visvangst als bron van inkomsten voor de plaatselijke
bevolking en gaan zo regelrecht in tegen de 'eisen' van de milieuactivisten
die deze handel aan banden willen leggen.
Eigenlijk begon het al in de jaren 1950 toen Herbert R. Axelrod en Willi
Schartz discussen vanuit Barcelos (Brazilië) verscheepten.

En niet vergeten dat het dan 'Verloren maandag' is... en je wensen
worstenbrood of appelbol door te geven...
Nadien wordt er, zoals gewoonlijk, nog wat nagepraat.
Het lidgeld (lidmaatschap en lidgeld BBAT) voor 2020 mogen natuurlijk ook al
betaald worden!

Tot dinsdag!?
Met vriendelijke groeten,
Eddy,
Voorzitter

