
 

 

 

 

 

 

 
Hoog gewaardeerde lezers,  

Dit jaar zijn er zoals niet onopgemerkt is gebleven iets minder nieuwsbrieven van AWG verschenen. De reden is niet 

dat er geen onderwerpen zijn waar over geschreven kon worden maar juist een overvloed aan fantastische stappen 

die we gemaakt hebben.  

 

Land vol bomen.   

In december 2010 zijn de eerste 100 boompjes geplant, in april 2011 

werden er 900 bij geplant, eind 2011 - begin 2012 nog eens 2000. Nu, 

november 2012, hebben we maar liefst 3000 boompjes geplant. Alles 

bij elkaar komen we nu op ongeveer 6000 bomen waarvan de oudste al 

meer dan 4 meter hoog zijn. De bomen hebben een positieve invloed 

op het lokale klimaat. Zo wordt de wind die er doorheen waait 

afgekoeld en blijft de grond onder de bomen vochtiger. Dankzij de 

bomen kan de grond niet eroderen. Ook is de productie van de 

gewassen die we verbouwen verbeterd. Ik vind het zo mooi, straks als 

de bomen nog groter zijn dan zal je zien dat er allerlei vogels op de 

bomen af komen.  

Het nieuwe huis en waarom 

Het is de bedoeling dat dit huis gaat dienen als veldkantoor en als slaapplaats voor bezoekers. AWG wil dienen als 

een motor voor de ontwikkeling van een groot gebied. Laten we een doel stellen dat tot de verbeelding spreekt 

“heel Zuid Holland”. Het is belangrijk dat we gegevens kunnen verzamelen uit de omgeving. Met die kennis 

kunnen we onze aanpak goed koppelen aan de vraag van de omgeving. We willen jonge specialisten aantrekken 

die door stage bij ons te lopen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het werk dat we doen. Uit mijn 

ervaring weet ik dat het belangrijk is dat je een goede veilige accommodatie voor deze groep moet kunnen 

bieden. Zo komt er i.v.m. de veiligheid een wc en douche in het gebouw. Het is namelijk niet verstandig om naar 

buiten te gaan als iedereen slaapt. Een veldkantoor kan niet zonder computer, printer en goede verlichting, 

daarom komen er zonnepanelen op het dak. Met deze verbetering zijn we een stuk professioneler en hopen we 

dat dit gebied in een groene evolutie terecht komt en zo geen armoede meer zal kennen. 
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Samenwerking 

AWG is gaan samenwerken met een ander 

wereldverbeterend concept. 

Dit concept heet Fairchar. Op dit moment 

zijn we bezig een praktijk experiment te 

doen. In dit onderzoek hebben we drie 

velden. Elk veld behandelen we op een 

andere manier. Met de uitkomst willen we 

bewijzen dat houtskool de bodem verrijkt 

en langer vochtig houdt.  

Uiteindelijk willen we dat er betaald gaat 

worden voor de Co2 die we door de 

grond verwerken. (Voor meer info lees de 

bijlage.) 

 

Voedselproductie 

We produceren nog steeds met succes voedsel, alleen zijn de productiekosten hoger dan de opbrengsten. Zo geven 

we veel geld uit aan het verkrijgen van water. En omdat we geen herbicide (onkruidbestrijdingsmiddel) gebruiken 

moet er veel onkruid met de hand worden verwijderd. Deze manier vraagt veel arbeid dat de kosten van het 

produceren van voedsel opdrijft. De prijzen kunnen niet omhoog omdat de mensen dat simpelweg niet kunnen 

betalen. We blijven toch voedsel produceren omdat er veel vraag naar is. En zo is er een constante handel rond 

AWG. Ook is het belangrijk voor onze hoofdactiviteit: het planten van bomen. Als we geen voedsel zouden 

verbouwen dan zouden de lokale mensen minder blij zijn met AWG omdat alleen bomen geen gemeenschap 

kunnen onderhouden. De gemeenschap is belangrijk voor het succes van AWG, als er bijvoorbeeld brand zou zijn 

dan kunnen de mensen om ons heen AWG beschermen tegen de brand. Ook is het belangrijk dat onze buren 

bomen gaan planten als ze zien dat, dat samen kan met voedsel zijn ze sneller overtuigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Dank u wel voor het lezen van de nieuwsbrief en het volgen van Africa Wood Grow Ltd. 

             U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter. Of ga naar onze website:  

             www.africawoodgrow.com 

 

             Vriendelijke groet,  

             Roeland Lelieveld 
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Africa Wood Grow (K) Ltd. Africa Wood Grow (K)Ltd, 
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