
 

 

 

 

 
 

Beste lezers van deze nieuwsbrief,  

Het werk dat we doen zet zich nog altijd onvermoeid voort. De kennis het netwerk en de infrastructuur die we 

de afgelopen 6 jaar hebben opgebouwd maken het mogelijk dat we meer bomen kunnen planten. Meer bomen 

planten betekent meer leeg land bedekken met een laag bos. De laag bos biedt weer ruimte voor leven dankzij 

de functies die een bos te bieden heeft.  In deze nieuwsbrief een update met wat we hebben gedaan.  

  

Bomen planten 

Op de foto zie je het nieuwste land dat deze maand 6000 jonge bomen gaat krijgen. Zoals je kan zien op deze 

foto van oktober 2016 is dat we veel werk hebben verricht bij het maken van een heel raster aan plantgaten. De 

grond is hard en droog en water zakt maar moeilijk de bodem in. De gaten vangen het water op en houden dit 

vast voor de jonge boom. Het land was vroeger savannebos een gemengd bos niet heel hoog ongeveer max. 12 

meter hoog met veel acacia soorten. Het land is leeg gekapt en door het gebrek aan regen is hier daarna 

hoofdzakelijk vee opgehouden. Met de bomen wordt het straks mogelijk om zowel vee (in een kleinere 

hoeveelheden) als seizoensgebonden voedselgewassen te verbouwen. Denk aan gierst of bonen.       
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People empowerment 

We hebben 6 mensen uit de omgeving 

opgeleid zodat ze zelfstandig bekwaam 

zijn bomen uit zaad te kweken. Deels 

zorgt dit er voor dat wij vakbekwame 

mensen kunnen inhuren. Het zorgt er ook 

voor dat de kennis die wij hebben breder 

gedragen wordt en Africa Wood Grow 

minder snel een monopolie positie in het 

gebied zal krijgen. Boeren uit de 

omgeving mogen rechtstreeks met deze 

mensen werken. Dit draagt bij aan onze 

visie zo veel mogelijk bos aan te planten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

AWG werkt in opdracht 

Voor de Nederlandse organisatie Meta Meta 

voeren wij een opdracht uit.  

De opdracht is dat wij voor een X bedrag een 

door Meta Meta geselecteerde assortiment 

bomen kweken en deze met boeren langs de 

hoofdweg planten. De boeren die mee doen zijn 

de boeren waar van hun land grenst aan de weg. 

Het project heet “Roadside water harvesting”. 

Dat kan je natuurlijk het beste doen met de 

aanplant van bomen. Zo gaan we erosie tegen en 

draagt ook deze opdracht bij aan onze visie.  

Deze maand gaan ook deze bomen de grond in. 

 

 

 

Bomen en voedsel 

Deze combinatie en manier van 

landbouw wordt ook wel agro-

forestry genoemd. Ook wordt 

het wel een voedsel bos 

genoemd. Je ziet hier een hoge 

stabiele productie op een klein 

stukje land. Dit komt door het 

mengen van soorten en het 

hebben van meer jarige 

gewassen en zelfs bomen. De 

bladeren van de boom zijn 

medicinaal, de boeren maken er 

thee van.   



Kennis, ervaring en inspiratie delen 

In januari dit jaar hebben wij een groep studenten van de leraren opleiding aan de Hogeschool van Rotterdam 

op bezoek gekregen. Hun opdracht was om de boeren die mee doen aan het boom plant project te interviewen. 

Dit onderzoeksinterview hebben zij verwerkt in een boek. Het onderzoek geeft mooi weer hoe de verschillende 

boeren naar het bomen planten kijken. Ook is er naar de aanplant gekeken bij de verschillende boeren en is dat 

met beeld en tekst vastgelegd. Het onderzoek is nuttig en wij gebruiken het nu om het project op te schalen 

naar 100 boeren.  

De student leraren hebben daarnaast bomen 

gesnoeid, bomen geplant en de ossen met kar bestuurd. Ze hebben de dieren op het land gezien en de 

bewoners van het gebied leren kennen. De ervaring zullen ze niet vergeten en delen met hun studenten in 

Nederland. 



Zwaar werk 

Om in onze waterbehoefte te kunnen voorzien was 

het nodig om een grotere put te graven naast de 

rivier. 

Het is rivierwater en sijpelt door het zand de put in. 

We gebruiken dit water hoofdzakelijk voor de 

kwekerij en voor de akker met verschillende 

groentes. Soms kan het voorkomen dat we hier mee 

het vee ook van water voorzien. De mensen die hier 

wonen kunnen dit water drinken en buitenlanders 

kunnen het drinken als het gekookt is.  

Het Kamutai paleis  

Dit huis is nieuw en biedt onderdak voor onze 

bomenplanters in Kamutai, waar we deze maand 6000 

bomen gaan planten. Deze derde farm met 40 

voetbalvelden land helpt ons lekker vooruit.  

Dit gebied is nog droger dan onze andere farms en dat 

resulteert in één regenseizoen per jaar. Dus 1 keer 

bomen planten per jaar. 

 

Veel materiaal hebben we aan moeten voeren zoals 

water, zand en stenen.  

 

 

 

 

Internationale handel 

Een opdracht uit Tanzania was een hele 

ervaring. 

We hebben 2000 zaailingen verkocht, deze 

moesten licht vervoerd worden naar een 

kwekerij in Tanzania. 

Je ziet op de foto zaailingen zonder grond. We 

waren niet voorbereid op alle extra eisen die de 

internationale handel van ons verlangt hier door 

hebben we geen geld winst gemaakt. Uiteraard 

wel leergeld betaald en er zijn weer wat mensen 

bezig geweest. En nog iets positiefs is dat de 

zaailingen goed zijn aangekomen bij de klant en 

dat er daar ook een bos wordt geplant. 

 

 

 

Het Vervoer 

Je ziet dat alle jonge bomen de auto in worden geladen.  

Bij de grens hebben ze een pakbon bij zich met alle stempels en een 

verklaring van de douane dat de zaailingen ziektevrij zijn dat is 

voldoende voor de oversteek. 

 

  



Bosbouwen 

We kunnen wel zeggen dat we iets in gang hebben 

gezet. Er is in dit gebied een economie aan het 

ontstaan met als basis bomen planten.  

We hebben de afgelopen 6 jaren bij elkaar geteld 

ongeveer 300.000 bomen gekweekt.  

Dat betekend dat we 30.000 zaailingen hebben zonder 

dat we daar een plek voor hebben.  

Mocht u toevallig iemand kennen die er nog een paar 

nodig heeft, denk dan aan ons  

 

Op de foto hier links zie je één van onze boswachters 

op de Umu farm dat is de farm die zo erg heeft 

geleden onder de geiten van de buurman. Een geluk is 

dat de bomen op deze farm heel goed groeien.   

 

Mama Kuku 

Het prentenboek dat Chantal helemaal zelf 

heeft gemaakt is nog steeds te koop. 

De prenten zijn op een unieke manier 

gemaakt waarbij foto’s uit Kenia als basis 

dienen. Via moeder kip en haar kuikens lees 

je over het feit dat in onze leefomgeving 

elke rol die wordt vervuld telt.  

Het is een mooi boekje waar veel liefde in is 

gestoken. Voor 10 euro is het boek van jou 

en wordt er tevens 1 boom geplant via de 

stichting.  

 

Moringa 

Op de foto links een Moringa zaailing. 

Ook zo een waardevolle boom. 

Afsluiting 

Voor nu houden we het even hier bij, maar omdat we nog niet klaar zijn met vertellen, zullen we snel nog een 

nieuwsbrief versturen. Namens het team in Kenia en het ondersteunende team in Nederland een hele goede 

week toegewenst.  

 

Hartelijke groet, 

Roeland Lelieveld 

inzet gekweekte zaailingen

vast gegroeit geplant verkocht dood gegaan

gestolen weg gegeven beschikbaar


