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

Beste lezer,
De laatste 5 maanden van vorig jaar zijn voor mij goed verlopen. Ik heb met succes het
spaargeld van 5 jaar in deze maanden omgeruild voor alles wat er nu gerealiseerd is.
(Geld is en blijft een handelsmiddel dat op de bank niet veel doet.)
De afgelopen tijd werd ik via emails en de telefoon op de hoogte gehouden van de
vorderingen.
Chantal en ik hebben alles met eigen ogen gezien.
En echt, wat hebben ze hard gewerkt! Het hele land met behulp van twee stieren ploegen en
zaaiklaar maken. Ongelofelijk.

.
Waar blijven de bomen?
Dit is een terechte vraag, Bij het maken
van de planning vorig jaar hadden we
verwacht dat we rond deze tijd al heel veel
jonge boompjes zouden hebben.
We hebben het werk iets onderschat.

De groentes
Op de foto hier boven zie je de
kraamkamer van de groentes die we
verbouwen. Het in te zaaien oppervlak
hebben we met stenen aangegeven. Op
deze manier kunnen we goed en
overzichtelijk werken. Op deze foto
hebben we net tomaten en uien ingezaaid.

Het achterblijven van de boomkwekerij
valt te verklaren door het feit dat we meer
energie hebben gestoken in het produceren
van een snellere vorm van opbrengst.
De groentes leveren ons namelijk snel geld
op, zodat we daarmee onze lopende kosten
(loon en materiaal) kunnen betalen. Al dit
werk, samen met alle infrastructurele
werkzaamheden, maakte het dat de bomen
even hebben moeten wachten.

2,5 hectare is ingezaaid met bonen en 2,5
hectare met maïs. Het gewas staat al hoog.
Bij de rivier zaaibedden met tomaten,
wortels, spinazie, aubergines en uien. Iets
verder van de rivier, land opwaards, grote
velden met deze zelfde planten alleen in
een volwassen stadium, de tomaten planten
droegen daar zelfs al groene vruchten.

Geen PUNT bij Africa Wood Grow. Wij
zorgen er gewoon voor dat er nu in
sneltreinvaart bomen gekweekt gaan
worden.

In de omgeving is veel vraag naar
groentes. Door gebrek aan water, kennis en
geld zijn de mensen niet in staat deze grote
hoeveelheid van productie op te zetten.
Er worden wel wat groentes gekweekt,
maar dan alleen aan de rivierbedding en
voor eigen gebruik.

Yes, het is dus toch gelukt om het jaar af te
sluiten met reeds geplante bomen.

De meeste groentes die op de markt
verkocht worden komen uit nattere
gebieden, die meer dan 100 kilometer van
Kitui afliggen.
Deze Import groente is een stuk duurder
dan groente locaal gekweekt.
Wij verkopen onze groente voor een locale
eerlijke prijs en maken het zo voor meer
mensen mogelijk gevarieerd en gezond te
eten.

Om de achterstand in te lopen hebben we
bij de “concurrent” wat boompjes gekocht
en op ons land geplant.

(Plantgaten voor de eerste lichting bomen)

(bron: www.natuurinformatie.nl)

De eerste bedrijfswoning
Een woning die we hebben laten bouwen is
klaar en biedt een slaapplaats voor twee
werknemers.
Het huis bestaat uit drie afzonderlijke
kamers (samen 48 m2).
Eén kamer doet dienst als materiaalhok
waar we alle gereedschappen veilig
opbergen en ze kunnen controleren.
Voor de kamers hebben we bedden met
matrassen gekocht. Voor de andere kleine
spulletjes moeten ze zelf zorgen, zoals
bijv. iets om op te koken.
Nu er permanent mensen op het land
aanwezig zijn konden we alle waardevolle
spullen uit de opslag bij Daniël zijn huis,
verplaatsen naar het land en in gebruik
nemen.

De sprong is genomen we zijn aan de
overkant en er zijn bomen.
(als je niet begrijpt wat ik met deze zin bedoel moet je het maar
even vragen via de email)

Ik vraag U namens Africa Wood Grow
Limited bomen te adopteren en ons een
extra zetje in de richting van succes te
duwen, zodat we dit geweldige bedrijf en
alles waar we aan bijdragen kunnen laten
groeien.
Een adoptie kost 10 euro per boom.
Uiteraard krijgt u een bewijs van adoptie
en periodiek mailverslag over de groei van
de bomen.
Een boom adopteren doet u door 10 euro
over te maken naar rekeningnr: 7707199
T.a.v R.J.M. Lelieveld Den Haag.
info@africawoodgrow.com
U kunt mij een email sturen met uw adresgegevens en dan stuur ik u een mooi
certificaat als bewijs van deze adoptie.

Op deze foto is de buitenmuur van Alex
zijn kamer te zien.
Chantal heeft met hele primitieve middelen
(houtskool en een takje) dit kunstwerk hier
weten te realiseren
(Mensen die bomen planten hebben
vertrouwen in de toekomst).

Polo’s bedrukken
Om nog meer te benadrukken dat we dit
samen doen hebben we polo’s voor het
hele team laten bedrukken. Dit bedrukken
is met de hand gedaan. Het enige wat met
de computer is gedaan is het uit printen
van een plastic mal vol met kleine gaatjes.
Deze mal met gaatjes wordt over het te
bedrukken oppervlak heen gelegd en
bestreken met de kleur verf die je wenst.
De mal haal je vervolgens weg en de polo
hang je op om te laten drogen. Na 3 rondes
bedrukken en drogen waren ze alle 12
klaar. Het resultaat is er, en ik ben erg
tevreden.
Het idee is ontstaan om deze polo’s ook te
koop aan te bieden voor 20 euro per stuk.

Het bedrukken van de polo’s

Wilt u ook zo een mooi polo en AWG
steunen koop er dan één .
Dit doet u door een email te sturen naar
info@africawoodgrow.com
Hier in vermeld u uw maat: Medium,
Large of Oversize.
Ik kan pas bestellen als de 20 euro op mijn
rekeningnr. staat 7707199.
Wees er snel bij want op is op.

Bedankt voor het lezen namens mij en het hele team
Chantal, Daniel, Purity, Patrick, Joel, Mbevo, Alex, Fundi en Samson

