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Beste nieuwsbrief lezers,
Met veel trots vertel en schrijf ik over mijn project dat ik samen met Daniel heb mogen opzetten. We
hebben naar mijn mening heel veel bereikt, wat ik ook met de fotocompilaties heb laten zien. Africa
Wood Grow limited heeft vorm gekregen en het is niet niks om van een idee werkelijkheid te maken.
Zeker niet bij zo een ambitieus idee als dit. Het vergt veel: wil, moed en doorzettingsvermogen. Dit
alles is mede dankzij de positieve respons die ik van jullie heb gekregen. Onder andere door hulp uit
onverwachte hoek en niet te vergeten de mensen die bomen hebben geadopteerd.
We hebben dit jaar 50.000 zaailingen weten te kweken. Het assortiment bestaat uit lokale soorten
waarvan een aantal zelfs weinig voorkomen. We hebben gemiddeld 11 mannen aan het werk gehad
waarvan zeven daarvan een vast contract hebben. We hebben voedsel geproduceerd in tijden van
droogte en schaarste. We hebben meer dan 1000 bomen geplant die al goed aan het groeien zijn.
We hebben een 15 meter diepe waterput gegraven. We hebben eten uitgedeeld aan weduwen in de
omgeving (een initiatief van mijn collega’s).
Allemaal goed nieuws om een schitterend en vruchtbaar 2011 mee af te sluiten.
Nu gaan we een nieuw jaar in en als je het nieuws op tv moet geloven, ziet het er somber voor ons
uit, crisis op alle fronten en in elke markt.
Mijn tip voor een goed voornemen voor het nieuwe jaar: hou je hoofd erbij en maak verstandige
keuzes wees zuinig op de dingen die echt belangrijk zijn.
Ook ik heb net als veel mensen een goed voornemen voor volgend jaar. Dat goede voornemen is dat
ik zo min mogelijk van mijn salaris wil gebruiken om het project in Kenia op te bouwen. Ik ben
daarom allerlei manieren aan het bedenken hoe ik dat zou kunnen verwezenlijken. Zo denk ik aan
contractfarming waar bij boeren uit de omgeving boompjes krijgen en een contract ondertekenen
dat wanneer de bomen kaprijp zijn wij een percentage krijgen. Een ander plan is een stichting op te
zetten die het werk van Africa Wood Grow ondersteund. Nog een makkelijke, snel te realiseren
manier is, dat er een gigantische hoeveelheid bomen wordt geadopteerd, ik denk aan ongeveer 700
stuks.
Ik heb niet heel veel te vertellen zo aan het einde van het jaar, daarom wens ik iedereen een heel
goed, groen, vruchtbaar en groeiend 2012 toe.

Fijne jaarwisseling,
Roeland Lelieveld

