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Oproep van PUM-sector Fisheries & aquaculture

Visteelt-expertise gevraagd
in o.a. Azië
Door J. Scheerboom

PUM (Project Uitzending managers), Netherlands senior experts, faciliteert het uitzenden
en verblijf van Nederlandse experts. AQUAcultuur besteedde eerder aandacht aan de
activiteiten van deze non-profit organisatie (1); PUM adviseert bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten die zelf geen commerciële consultancy kunnen betalen.

Werkers aan een palingbak.
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Teni geeft voer en kijkt goed. Ringo, de waakhond, bewaakt haar (en de vissen in de kwekerij
tegen dieven en marters).
Dergelijke bedrijven kunnen - na hiertoe
een verzoek te hebben gedaan - door PUM
worden gekoppeld aan Nederlandse professionals (senior experts) die bereid zijn hun
ervaring kosteloos in te zetten voor ‘een
betere wereld’.
PUM beschikt inmiddels over een netwerk
van ca. 3200 vrijwilligers, maar is nog niet
in staat alle aanvragen aangaande visteelt
te honoreren, omdat nog onvoldoende
‘visteelt-experts’ zich bij PUM hebben
aangemeld.
Ondergetekende kon - door PUM gefaciliteerd - tot 3 maal in Indonesië een project
uitvoeren. Hierover schreef ik ook regelmatig in AQUAcultuur. Inmiddels kan de AVF
(Aquaculture Vocational Facility) in Ciater
per 1 oktober a.s. officieel worden geopend.
In het onderstaande leest u van welke aard

de aan te vragen projecten zijn die PUM uit
Indonesië kan verwachten.
Waar in Indonesië vraag naar is
PUM mag, op grond van wat ik in Indonesië
vernam (de ‘tam-tam lijkt hier nog steeds in
gebruik te zijn), aanvragen verwachten met
betrekking tot:
1. Bouw en management van een palingopkweek-bedrijf (met Anguilla
bicolor, voor met name de export naar
Japan)
2. Het adviseren bij het opzetten van een
moderne hatchery voor karper, (Afrikaanse) meerval en tilapia
3. Het realiseren van nettencultures in
een bergmeer voor de teelt van tilapia,
karper of Pangasius (met bijvoorbeeld
‘happa’s’ zoals Willy Fleuren deze in
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De jonge Raja en een echte werker.

Afrika gebruikt). Hierbij moet beslist
aandacht worden besteed aan de ‘natuurlijke zuivering’ van het bergmeer.
4. Het zuiveren van oppervlaktewater (elders in Indonesië, met name in en net
buiten de grote steden)
5. Het verzorgen van lessen in de moderne
visteelt. Ik verwacht op afzienbare tijd
vooral aanvragen uit Oost-Indonesië;
deze regio is in opkomst als tweede
economisch centrum van het land. Ook
uit de regio Bandung kan een aanvrage
komen (met het oog op de teelt van
Clarias)
6. Aanvragen voor de verwerking (processing) van vis.
7. Tenslotte: De meer welgestelden in Indonesië hebben als hobby sportvisserij
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en het houden van siervis. Op dit gebied
is enig Nederlands management zeer
gewenst. Een aanvraag voor samenwerking met een Nederlandse MBO-school
ligt daarom voor de hand.
Ondergetekende werkte in Indonesië o.a.
aan het opzetten van hatcheries en kwekerijen in Ciater, Klaten en Bali (waarover
eerder in AQUAcultuur is geschreven. Het
was slechts een druppel op de gloeiende
plaat van wat echt nodig is en dat begint
door te dringen tot andere ondernemers
in het land.
Experts zouden bij voorkeur basale kennis
moeten bezitten van het (Bahassa) Indonesisch; een woordenschat van 3000 woorden

De jongste generatie. Het opleiden van de komende generatie viskwekers t.b.v. de continuïteit
van het bedrijf wordt door PUM op prijs gesteld.
is voldoende. Men zou echter ook de hulp
kunnen inroepen van iemand die zowel het
Indonesisch beheerst als het Engels. Een in
het Engels gegeven les zou dan simultaan
kunnen worden vertaald bij een power-point
presentation.
Tenslotte meldt PUM het volgende
De sector ‘Fisheries & Aquaculture’ is op
zoek naar nieuwe experts die zich gespecialiseerd hebben in viskweek of visverwerking. We zoeken experts met ongeveer
30 jaar professionele werkervaring in het
bedrijfsleven, een avontuurlijk instelling
en affiniteit met ontwikkelingslanden en/
of opkomende markten.

die in deze sector werkzaam zijn (of zijn
geweest), neem dan contact op met Recruitment Coördinator Ebel van Dijk ( ebel.van.
dijk@pum.nl) of kijk voor meer informatie
op www.pum.nl/content/Word_PUM_expert
PUM Netherlands senior experts
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV The Hague
The Netherlands
T +31 (0)6 47446871
I www.pum.nl
(zie ook: www.PUM.nl)
1)

J. Scheerboom. AQUAcultuur, 26, 1 (2012).
Op Java begint men nu te begrijpen wat moderne visteelt inhoudt… werk aan de winkel!

Herkent u zich in dit profiel of kent u mensen
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