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        Dream about a tree and start with a seed. 

 

 

  

 

Zeer gewaardeerde lezers, 

Het is lang geleden dat ik voor het laatst een Nieuwsbrief heb geschreven. Ik moet me er echt toe 

aanzetten om het te doen en het vraagt veel tijd vandaar hihi.  

 

Hoofdstukjes: 

- Hoe gaat het met AWG 

- Bijzondere gift uit onverwachte hoek 

- De bomen 

- Presentatie in Brummen 

- De zaailingen 

 

Hoe gaat het met Africa Wood Grow? 

Een collega vroeg mij dit laatst. Ik keek een beetje moeilijk nadenkend over wat ik hier op moest 

antwoorden. Hij reageerde hier op door de vraag nogmaals te stellen en mij een cijfer te vragen van 0 tot 

10. Ik antwoordde vrij snel met een zeven. Mijn antwoord was makkelijker te bepalen omdat ik alles in 

mijn hoofd kon becijferen en daar een gemiddelde uit kon halen.  

 

Ik zal het even uitschrijven: 

Sociaal:     9 

Biologisch:     8 

Ecologisch:    8 

Commercieel:    3 

Economische:    5 

 

Totaal gemiddelde:   6,6 naar boven afgerond dus een 7 

 

Op het sociale vlak gaat het echt uitmuntend goed ik had hier een tien kunnen geven alleen is dat niet 

leuk want dan is er niks te verbeteren.  

Zo is er van uit de gehele wereld heel veel positieve respons, mensen lezen mijn berichten geven kritiek 

willen helpen en komen met heel veel belangstelling.  

Waarom het commercieel nog niet echt wil lukken licht denk ik vooral aan het geen we nog steeds aan 

het opbouwen zijn zowel met het creëren van een goede naam (markt) in Kenia. Ook op het land zijn er 

nog steeds wat kleine investeringen die we moeten doen om een goede constante groente productie te 

kunnen leveren. 

  

 



Laatst heb ik iets bijzonders meegemaakt,  

Tymo een neefje van mij krijgt via zijn moeder 

te horen wat ik doe in Kenia. Waarop hij besloot 

zijn spaargeld aan mij te geven. Toen ik dit geld 

in mijn handen kreeg sprongen bijna de tranen 

in mijn ogen. Onvoorstelbaar dat een kind zijn 

spaargeld aan mij toe vertrouwd en dat ik er dan 

de natuur, dieren en de mensen in Afrika mee 

moet helpen.  

Zo iets komt echt aan. 

Dat een kind hier mee moet komen is vreemd 

voor mij, ik denk dat wij volwassenen 

verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van 

een gezonde wereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie in Brummen, 

Na het geven van een presentatie in Utrecht, 

hebben  Karel Steen en Dillen Bruil mij uit 

genodigd om ook een presentatie te geven.  

Dit heb ik gedaan en wel in Brummen. 

Dillen en Karel zijn met een project bezig hun 

kerk gemeenschap bewust te maken van een 

duurzamer dagelijks leven. In dit kader vonden 

ze mijn verhaal inspirerend en wilden dit graag 

delen.  

Mijn presentatie was simpel en werd heel leuk 

ontvangen, ik kreeg goede kritische vragen en 

veel complimenten na afloop zelfs applaus. 

Voor meer info over dit initiatief kijk dan op 

deze website: www.groenekerkbrummen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bomen 

Met de bomen gaat het zo goed. Daniel en ik 

zijn erg onder de indruk dat wat we voor ogen 

hadden ook echt werkt. Het heeft heel veel 

moeite gekost om grote plantgaten te graven 

maar je ziet duidelijk dat het de moeite waard is 

geweest. Mensen die langs komen kijken hun 

ogen uit, wat eerst graas land was voor vee word 

nu in rap tempo een bos. Over 3 jaar hebben we 

een gesloten bladerdak  dat nog net genoeg licht 

door laat om het gras onder de bomen te doen 

laten groeien. Het land is dan geschrikt voor het 

houden van koeien.  

Met de Senna siamea die we langs de grens 

hebben geplant gaat het minder goed hier 

hebben we veel last van termieten. De doden 

gaan we vervangen voor Azerdirachta indica. 

De nog in leven zijnde gaan we behandelen met 

insecticide. Dit is in onze ogen een noodzakelijk 

kwaad, willen we de bomen de kans geven te 

kunnen groeien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De zaailingen, 

 

We hebben al 60.000 zaailingen geproduceerd. 

We gebruiken deze zaailingen voor ons eigen 

land en voor verkoop aan de boeren in de 

omgeving. Maar ook aan herbebossing NGO’s 

deze groep hebben we nog niet echt weten te 

bereiken. Waardoor we veel zaailingen hebben 

die uit hun potje groeien. Ondertussen blijven 

we doorgaan met het kweken van nieuwe 

zaailingen, en proberen we er zoveel mogelijk 

op het land van AWG te planten.  

Ik heb een plan om meer markt te realiseren, dit 

door jullie te vragen bomen bij ons te kopen die 

wij weer vervolgens geven aan bijv. scholen of 

boeren. 

 

 
 

Er kunnen alleen bomen geplant worden in het 

regenseizoen en dat is nu begonnen.  

 

Deze lijst met bomen zijn te koop en kunnen op 

uw verzoek aan een school of aan hulp 

behoevende mensen worden gegeven.  

We kunnen ook kennis bij leveren zodat de 

bomen ook gaan groeien na dat ze geplant zijn. 

Er zijn natuurlijk ook nog adoptie bomen 

beschikbaar.  

Als u interesse heeft in één van deze opties 

neem dan contact op 

met:info@africawoodgrow.com 

 

 
 

 
 

 

Beste mensen enorm bedankt voor het lezen 

van mijn verhaal  

 

Vriendelijke groet, Roeland Lelieveld 

mailto:info@africawoodgrow.com


Extra foto compilatie van de zaailingen 

We hebben de capaciteit om een half miljoen bomen per jaar te kweken. 

Op het moment hebben we ongeveer 60.000 zaailingen in onze kwekerij staan.  

Het bedrijf heeft kopers nodig om goed te kunnen ontwikkelen.  

 

Foto’s zeggen meer dan woorden en getallen daarom deze collage om een duidelijk beeld te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


