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Africa Wood Grow Ltd.
Dream about a tree and start with a seed.

Stieren kopen
Voor vervoer en transport op en rondom het land hebben we 2 stieren nodig.
Elke woensdag is de veemarkt in
Kavisuni, een iets groter dorpje in
de buurt. Op deze veemarkt
worden geiten, schapen, ezels,
koeien enz. verkocht.
2 van de werknemers (Alex &
Patrick) zijn vroeg in de ochtend
vertrokken naar de markt om 2
mooie exemplaren uit te zoeken.
De reden dat Daniël en ik er niet in
de ochtend gelijk heen gingen is
dat de werknemers ook over de
prijs gingen onderhandelen. Als
wij er bij zouden zijn (en speciaal
ik) dan zou de prijs veel hoger
liggen.
Foto 1. Het koeien deel van de markt.

Rond een uur of 11 zijn Daniël en
ik na wat andere dingen geregeld te hebben in Kitui naar Kavisuni vertrokken. Hier aan
gekomen ben ik een cola gaan drinken en is Daniël de prijs gaan bevestigen. Nadat de prijs
vast stond, kwam Patrick mij ophalen zodat ik de stieren kon bekijken en betalen.
Bij elk stuk vee dat je koopt komt er een gemeenteambtenaar aan te pas. Hij noteert dat het
dier van eigenaar is veranderd en geeft je een bonnetje. Dit kostte mij per stier 70 eurocent.
Bij het verlaten van de markt moet je het bonnetje en het bijpassende dier laten zien en als dat
klopt kan je zo met je nieuwe aankoop naar huis wandelen.
Ik ben hierna verwaand op een motor gestapt en naar Kitui gereden om daar te slapen. Om 9
uur ‘s avonds werd ik door Daniël gebeld dat ze na iets van 4 uur lopen met het vee veilig
aangekomen waren in Kathome.
Mensen die mij goed kennen weten dat ik graag met hun mee zou lopen maar door gebrek aan
slaapplaatsen en vervoer naar een slaapplaats kon dit jammer genoeg niet.
De stieren leren samen werken
De bedoeling was dat de volgende dag de stieren gelijk aan het werk gingen. Ik was extra
vroeg vertrokken en stond al om half 6 op de bus te wachten. Dit deed ik zodat ik de eerste
stappen van de stieren en de nieuwe kar kon zien. Toen ik aankwam in Kathome bleek dat we
de vorige dag vergeten waren om een juk te kopen; deze heb je nodig om de stieren aan de kar
te verbinden, stom stom stom. Niemand had er meer aangedacht.

We hebben de stieren meegenomen
naar het land zodat ze lekker konden
grazen. Eigenlijk ook weer lekker
voor die dieren dat ze een dagje aan
elkaar konden wennen.
De werknemers zijn deze dag gewoon
verder gegaan met stenen bakken.
Ik ben nog even op de motor een juk
gaan kopen bij iemand die deze
dingen maakt in de buurt. Hij had nog
een oude liggen die ik mocht lenen en
hij zou een nieuwe voor mij maken
en die dan later langs brengen. (Zo is
het ook gegaan)
Foto 2. Het niet helemaal vlekkeloos, zo was er 1 stier losgebroken

Volgende dag
We hadden een juk, stieren en een kar dus we konden de spullen zoals de zware waterpomp,
gereedschap, kruiwagen, watertank enz. vervoeren naar het land. (Dat heen en weer sjouwen
met al die spullen is nu nog noodzakelijk omdat we geen huizen op het land hebben en dus
geen beveiliging.)
Daniël had geen vertrouwen in de stieren en zei mij dat we het beter niet konden proberen om
de kar achter ze te hangen. Hij was bang dat ze op hol zouden slaan en de kar hiermee zouden
vernielen. De werknemers verzekerden ons dat het geen probleem was en ze met touwen en
stokken de stieren rustig konden houden. Het ging heel goed. Eerst met een lege kar even
rennen en ze waren gewend en er was niets kapot. Daniël lachen van vreugde, normaal neemt
leren veel tijd in beslag maar deze stieren konden het gelijk al en waren vrij rustig. Weer een
succes. De omgeving maakt grapjes als dat AWG gezegend is door God. Dit door de
voortgang en de successen die we behalen. Heel leuk om te horen.
De stieren lopen nu nooit met een lege kar dit om spieren te ontwikkelen voor als we straks
het land gaan ploegen, dit begint in oktober. Daniël zijn familie heeft hier veel plezier van
omdat ze na elke dag werken een hele kar met water van de rivier mee nemen naar huis.
Normaal doen 2 ezels dat werk en zij zijn er dan de hele dag mee bezig.
Het stenen bakken
Het maken van bakstenen gaat
gestaag verder bijna elke dag
zijn er vier man stenen aan het
maken. Dit gebeurt door water
uit de rivier op te pompen en te
mengen met de grond op het
land tot een dikke modder.
Deze dikke modder stoppen zij
in mallen en leggen de nog
natte steen in de zon te drogen.
Na 2 á 3 dagen zijn de stenen
genoeg gedroogd en worden ze
tijdelijk opgestapeld om ruimte
te maken voor nieuw te drogen
stenen. Bij ongeveer 5000
stenen word er begonnen met
het maken van een grote stapel

Foto 3 Het opstapelen van de stenen is precisiewerk

met 2 gaten onderin. Dit is een precisiewerk en neemt veel tijd in beslag. De stenen moeten
min of meer dezelfde maat hebben, dus worden ze met een groot mes bijgewerkt. Het stapelen
is ook niet zo makkelijk als het er uitziet, vooral het overbruggen van de 2 gaten vraagt om
balans en kennis.
Als de stapel klaar is (dat zijn
ongeveer 5000 stenen) word deze met
modder afgesmeerd. In de 2
openingen word hout geschoven. We
hebben wat dood hout op het land dat
we mooi hier voor kunnen gebruiken.
Jammer genoeg moeten we ook nog 1
boom omhakken omdat we ook wat
nat hout nodig hebben. Nat hout
produceert meer warmte en dat
hebben we nodig om de stenen van
goede kwaliteit te maken.
Nu (15-9-2010) zijn er 5000 stenen
helemaal klaar gebakken en liggen er
Foto 4. De opgestapelde stenen met 2 grote gaten.
nog eens 5000 klaar om gebakken te
worden. De aannemer is met de eerste partij stenen gestart met bouwen en hij gebruikt 1 van
de werknemers om hem daarbij te helpen. Dit hebben we zo gedaan, omdat dat een stuk
goedkoper voor ons is.
Als we stenen moeten kopen kosten ze 4 euro cent per steen. Dit keer 5000 stenen is 200 euro.
Het is na berekening iets goedkoper om ze zelf te maken. Maar we hebben meer voordelen
aan het zelf produceren. Op deze manier bieden we meer werkgelegenheid en naast het stenen
bakken wordt er voor de koeien gezorgd, zijn er mensen op het land aanwezig die daar horen
en word het hek bijgewerkt. Nog een voordeel is dat we geen transportkosten hebben.
Arbeidscontract
De werknemers hebben alle 4
een maandcontract als
algemeen medewerker. Het
contract verlengt zichzelf met
een maand als ze niks voor het
begin van een nieuwe maand
hebben gehoord. In de
overeenkomst staan wat
rechten en plichten. Onze
advocaat heeft het in overleg
met Daniël en mij zo opgesteld.
De werknemers verdienen alle
4 hetzelfde en ze hebben 21
vrije dagen per jaar plus
nationale feestdagen. Wel
hebben we afgesproken dat er
altijd iemand aanwezig moet
zijn op het land. Dit staat niet
Foto 5 Voorlezen van het contract en Daniel die het vertaald in Zwahilie
in het contract maar hier maken
we in samenspraak met de werknemers een aparte planning voor.

Het officiële certificaat
De Republiek van Kenia heeft ons verzoek voor het bedrijf Afrika Wood Grow goedgekeurd
en een certificaat van incorpuration afgegeven. Dit laat zien dat het bedrijf echt bestaat en
operationeel is.
Daniël en ik zijn beide directeur en heel trots op alles dat we bereikt hebben. We hebben heel
grote plannen voor de toekomst en verwachten dat AWG heel snel gaat groeien. Dat snel
groeien verwachten we door het positieve karakter dat aan AWG hangt.
De totale kosten van het officieel opstarten van AWG waren 300 euro.
Omdat we maar 1 certificaat hebben en omdat het een belangrijk ding is wilden we het laten
plastificeren. De eerste winkel waar ik kwam zei dat ze het konden en dat ik me geen zorgen
hoefde te maken. Toch liet ik het ze het eerst 1 keer doen, en het ging fout. De volgende
winkels deden het wel goed en ik liet ze het certificaat doen. Helaas het resultaat was niet
mooi; met luchtbellen er onder. Al gaat het niet om hoe het eruit ziet maar om wat je er mee
kan doen, is het wel jammer.
Werknemers
Patrick, Mbevo, Alex en Joel zijn zeer gemotiveerde en leuke mensen.
Patrick is 38 jaar en heeft veel
ervaring in het vervaardigen van
zaailingen. Alle andere algemene
werkzaamheden kan hij ook. Hij
heeft basisschool en middelbare
school gedaan en kan goed Engels.
Hij komt erg serieus over en denkt
goed na over de toekomst. Hij heeft
een vrouw en kinderen die naar
school gaan.
Mbevo is 45 jaar en een heel harde
werker, heel gedreven en zichtbaar
blij met het werk dat hij heeft. Hij
heeft geen eigen woning, het komt Foto 6 De medewerkers van Africa Wood Grow
dus goed uit dat hij straks een huis
heeft.
Dit is de man die we op moesten zoeken in een sloppenwijk van Nairobi. Waarschijnlijk dacht
hij daar geld te kunnen verdienen en is dat mislukt. Gelukkig is hij weg uit die nare omgeving.
Hij heeft de basisschool gedaan, maar kan geen Engels. Dat hij geen Engels spreekt maakt
niet uit omdat hij andere dingen des te beter kan.
Alex is 34 jaar, heeft verstand van zijn werk, maar komt een beetje dom over. Hij kan geen
Engels en heeft basisschool gedaan. Hij kan hard werken maar kan ook lang stilstaan en een
sigaretje roken. Hij is de enige van de 4 die in 1 keer de waterpomp aan de praat kreeg. Hij
heeft geen vrouw en geen kinderen.
Joël is 37 jaar en houdt van grappen maken. Zijn Engels is goed, hij denkt mee en begrijpt de
planning goed. Hij heeft basis- en middelbare school gedaan. Hij heeft een vrouw en 2 jonge
zoons.
Zij hebben alle 4 hetzelfde contract als algemeen medewerker met hetzelfde salaris. Dit
hebben we met een reden gedaan; we geven ze dezelfde kansen en hopen zo het onderlinge
respect natuurlijk te laten verlopen. Wij zien al dat Patrick waarschijnlijk hoofd kwekerij
wordt en dat Joel teamleider.

Sollicitanten
In heel de omgeving hebben mensen gehoord van ons nieuwe bedrijf. Dit resulteert in een
stroom van mensen die komen vragen of we werk hebben. Er kwam zelfs een jongen van 21
in pak en stropdas een soort van sollicitatie doen, terwijl we helemaal geen vacatures hebben.
Ik heb hem een rondleiding gegeven en verteld wat we doen en hoe we het doen. Hij vertelde
mij wat hij voor school gedaan heeft en over zijn certificaten die hij behaald heeft. Een ervan
heet “van arid to green” ( van droog land naar groen land).
Ik heb hem verteld dat we verwachten snel te groeien en dat ik hoop dat we snel werk voor
hem hebben als manager.
Eerst hebben we nog iemand nodig die de administratie gaat doen en werkinhoudelijke dingen
rapporteert aan de directie. Dit kunnen we nu nog niet, maar we verwachten dit volgend jaar
wel te kunnen.
Extra foto
Eén van Daniël zijn jongere broertjes heeft
een spuitbus gevonden. Dit was het resultaat.
We waren niet blij. Deze verf was hier niet
voor bedoeld. Toch kon ik de humor er wel
van inzien. We hebben het met een soort
lampenolie en een doek eraf gekregen.

Tot december
Voor nu zit het voor mij er een beetje op en
kan ik mij op mijn normale werk voor het
Ingenieursbureau Den Haag concentreren. De Foto 7 Dit was niet ons idee
werknemers werken iedere dag nog volop
door. Tot december staan er een aantal dingen op de planning: De huizen moeten klaar zijn.
Het land moet bewerkt (met terrassen) en ingezaaid zijn. Ook moet er al productie zijn
geweest van groentes.
Niet te vergeten: er moet een groot aantal zaailingen klaar staan die we in januari kunnen gaan
planten.
Wat is al bereikt?
Het project is voor mij al een groot succes. Alles wat ik nu heb mee gemaakt raak ik nooit
meer kwijt. De impact van dit project op de locale bevolking is heel positief. Zo brengt AWG
kennis en werkgelegenheid. Ook op het gebied van voedseltekort zal AWG een positieve
bijdrage leveren. Locale mensen zeggen dat we heel Kitui kunnen voeden. Dit is niet waar,
maar het klinkt leuk. In ieder geval dragen we bij aan de voedselvoorraad wat zeker
belangrijk is in droge periodes.
De toekomst zie ik heel positief in en ik zie AWG heel hard groeien. Zo kunnen we veel
mensen werk aan bieden en de omgeving weer gezond en groen maken.
Bedankt voor het lezen!
MVG, Roeland Lelieveld

