
      PROTECT THE MALDIVES

Zeer geachte toerist, welkom op de Malediven!
De Malediven behoren tot de laatste paradijzen op aarde – helpt u alstublieft om ze te behouden. 
U zult een heerlijke vakantie hebben. Met uw hulp kan dit voor komende generaties ook mogelijk 
zijn. Niet voor niets heeft Jacques Cousteau over de Malediven gezegd:

»In dit paradijs is de mens alleen te gast, en hij moet moet zich daar ook naar gedragen.«

 Ons verzoek aan u is: Neemt u de volgende gedragsregels in acht tijdens uw vakantie, en vraagt 
u zo nodig ook anderen dat te doen.

De onderwaterwereld
De Malediven zijn uniek op aarde. U bevindt zich momenteel op een door koraal gevormd eiland. 
Zonder koraal zouden de eilanden niet bestaan. Daarom moeten we het koraal beschermen. U ziet 
een steen in het water? Nee – het is levend koraal. Wat u ziet is een kalksteenprodukt dat door 
miljoenen poliepen in duizenden jaren gebouwd werd. Deze poliepen zijn zo klein, dat u ze niet kunt 
zien. Wanneer u het koraal aanraakt, vernietigt u deze poliepen.
Een koraalrif is na het tropische regenwoud het meest gecompliceerde ecologische systeem op  
aarde. Hier leven honderdduizenden species. Koraal is de kern van deze biotoop.

 Daarom: Raak het koraal niet aan!

Alle eilanden hebben gemarkeerde ingangen waardoor u bij het rif kunt komen om te duiken en te 
snorkelen. Gebruik die ingangen en loop niet op het koraal. Let bovendien op de wisseling van eb 
en vloed, want als u bij vloed over het rif komt, dan kan bij eb de terugweg versperd zijn. Op de 
duikbasis informeren ze u graag.

 Loop niet op het koraalrif!

De koraaltuin van de Malediven geldt als de mooiste in de wereld. Het is een biotoop van onvoor-
stelbare complexiteit. Elk levend wezen heeft zijn plaats, behalve één: de mens. Gedraagt u zich 
daarom altublieft als een gast in deze fascinerende onderwaterwereld. Raak niets aan! Respekteer 
de leefruimte van de dieren en geniet als gast van de overwelmende veelvoud van species.

 Daarom: Respekteer de leefruimte van de dieren en raak geen dieren aan!

Op sommige eilanden maken ze een show van het vissen voeren. Daardoor wordt het natuurlijke 
evenwicht verstoord. Indien dat gebeurt op het door u bezochte eiland, blijf dan symbolisch weg 
van deze shows en wijs het management van het eiland erop dat u het niet eens bent met deze 
ingreep in de natuur.

 Dus: Geef de vissen alstublieft geen voer!

Afval
Op de Malediven is geen afvalverwerking. Al het afval dat wij als toeristen produceren, moet ver-
brand worden. Wat overblijft wordt in zee gestort. Help daarom mee afval te vermijden of neem 
uw afval weer mee naar huis. In uw eigen land bestaan moderne recycling inrichtingen – op de  
Malediven niet. Wanneer u een volle tube zonnebrandolie hebt meegebracht, neem dan de lege 
weer mee terug en gooi die thuis in de juiste afvalbak.

 Help mee om dit paradijs schoon te houden!

Sigaretten
Gooi geen sigarettenpeuken weg. Het duurt meer dan 200 jaar voordat de natuur een sigarettenfilter 
afgebroken heeft. Vóór het zover is, hebben schildpadden of andere nieuwsgierige dieren het al 
opgegeten waardoor ze een langzame en pijnlijke dood sterven. Geef het goede voorbeeld, zowel 
op het strand als op de boot.

 Gooi geen sigarettenpeuken weg!

Energie
Elk beetje stroom in uw bungalow wordt opgewekt met een dieselgenerator die op het eiland 
staat. Help mee om stroom te sparen en de belasting op het milieu te verminderen. Gebruik de  
airconditioning alleen wanneer dat werkelijk nodig is. Draai ´s nachts het licht op het terras uit en 
laat uw koelkast niet onnodig werken. Gebruik meegebrachte stroomverbruikers, zoals bijv. opladers 
voor batterijen, spaarzaam.

 Wees zuinig met energie!

Water
Elke druppel leidingwater wordt gewonnen door een zeewater-ontzoutings-inrichting op het eiland. 
Leidingwater is één van de waardevolste goederen op de Malediven. Er is een enorme hoeveel-
heid energie nodig om uit zout water leidingwater te maken. Help mee om water te sparen. Laat  
bijvoorbeeld bij het scheren het water niet lopen en douche zo kort mogelijk. Ook elke handdoek 
die gewassen wordt, vereist kostbaar leidingwater. Bovendien wordt voor de was een grote hoeveel-
heid waspoeder gebruikt, die daarna in zee spoelt. Gebruik handdoeken meerdere malen. De belas-
ting door afvoerwater is een van de grootste bedreigingen voor het koraalrif.

 Wees zuinig met water!

Duikers en snorkelaars
Wij, de duikers en snorkelaars, dienen steeds als voorbeeld. Wij zijn degenen die het meeste belang 
hebben bij de bescherming van de onderwaterwereld. We gedragen ons overeenkomstig en genieten 
alleen met onze ogen. Ook bij het maken van videos of fotos raken we niets aan, storen we geen 
levende wezens en zijn we steeds als gast onder water. We stabiliseren ons goed en letten op onze 
zwemvliezenslag. Ook onze uitrusting is steeds zo bevestigd, dat we geen ongewilde beschadigin-
gen veroorzaken. Onze code leert ons dit paradijs te beschermen en anderen op onze gedragsregels 
opmerkzaam te maken.

 Geef als duiker en snorkelaar het goede voorbeeld!

Basisprincipes
De regering van de Malediven heeft erkend, dat de bescherming van dit unieke natuurwonder 
de hoogste prioriteit verdient. Er bestaat een officieel wetboek waarin de straffen staan voor de  
vergrijpen die wij hier genoemd hebben. Laat u het niet zo ver komen. Help mee om het natuur-
wonder Malediven te behouden. U als toerist hebt de mogelijkheid aktief tot het behoud bij te 
dragen. Elke toerist, elke inheemse Malediver, elk dier en vooral elke volgende generatie zal u er 
dankbaar voor zijn.
Ga voorop bij het in praktijk brengen van deze ideeen! Spreek onachtzame toeristen aan en leg hen 
uit waarom hun gedrag verkeerd is. Alleen gezamenlijk bereiken we ons doel: het behoud van het 
natuurwonder Malediven.

 Hartelijk dank voor uw medewerking!

Protect the Maldives e.V.
Protect the Maldives e.V. is een vereniging voor het algemene belang die als doel heeft, touristen 
over het sensibele ecosysteem van de Malediven te informeren. Voor nadere informatie bezoek 
www.protectthemaldives.com of schrijf aan: info@protectthemaldives.com.
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