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Het bezoekershuis, hieronder zijn werknemers bezig met de
afwerking

Beste lezer,
Zoals de meesten van jullie weten ben ik onlangs voor vijf
weken in Kenia geweest. In deze periode heb ik veel voor
AWG kunnen doen. Ook heb ik veel mooie dingen
meegemaakt en ben ik met mijn zus op avontuur geweest.
Dit alles wil ik graag beschrijven in deze nieuwsbrief.

Het bezoekershuis
In november 2012 zijn wij begonnen met de bouw van een bezoekershuis. Het doel van dit huis is het kunnen
huisvesten van onderzoekers, studenten en ‘avontuurlijke’ toeristen . Omdat Africa Wood Grow op een unieke
manier het droge land van Kenia ontwikkeld is het voor veel mensen interessant een bezoek te brengen aan AWG.
Wij zijn niet gemakkelijk te bereiken, maar nu het bezoekershuis er is zullen meer mensen de stap durven maken
om langs te komen. Wij hebben er ook veel belang bij dat er mensen langs komen omdat er dan meer
internationale bekendheid wordt gegenereerd.
Voor onszelf, de onderzoekers en de studenten hebben wij een klein kantoortje ingericht, hier kan allerlei data
verwerkt worden.
Het bijzondere aan het huis is dat het voor een groot deel gebouwd is met lokale materialen. Zo zijn de bakstenen
afkomstig van klei van ons eigen land en het zand dat we gebruiken komt uit de aangrenzende rivier. De deurposten
zijn gemaakt van Melia hout dat afkomstig is van de buurman. Het cement, dakbalken, deuren, ramen en de
golfplaten komen uit Kitui-stad.
Wat wij verder nog willen doen aan het huis is het aanleggen van een wc en douche. Dit zal nog even op zich laten
wachten omdat we daar de financiële middelen nog niet voor hebben. Voor zolang moeten bezoekers het met een
teil doen of gebruik maken van de wc buiten. Wij willen ook nog de ruimte om het huis aangenamer maken met
tegels en sierbeplanting. Er moet een pergola komen een watertoren en verschillende schaduw plekken.
Dankzij de verlichting kan er ook ‘s avonds bijvoorbeeld nog een boek gelezen worden.

Zonnepanelen
Wij zijn blij dat we eindelijk de panelen hebben
kunnen instaleren. Dit ging niet zonder slag of
stoot, allereerst zijn de panelen nog best
kostbaar. Wij zijn bomenmannen en geen elektra
mannen, voor dit werk hebben we verschillende
experts en adviseurs in beweging gebracht. Met
hun specialistische hulp zijn we tot een
betrouwbaar systeem gekomen. De volgende stap
wordt een waterpomp op zonne-energie. Deze
pomp gaat ons veel geld besparen en zal ook nog
onze watervoorziening flink verbeteren. Als er
nog iemand is die ons een cadeau wil geven dan is
dit een mooie kostbare optie. AWG kan uiteraard
verschillende tegenprestaties leveren. DENK ER
OVER NA 
Poseren bij één van de panelen.

Sociale verantwoordelijkheid
Bedrijven hoe klein of groot ze ook zijn hebben een sociale verantwoordelijkheid. Dat is enerzijds richting
werknemers, klanten en aandeelhouders en anderzijds richting de natuur, buren en economie.
Een maatschappelijk- verantwoord bedrijf moet streven naar zo min mogelijk schade aan één van deze
onderwerpen en zet zich in ter verbetering hiervan.
Het bedrijf moet fungeren als een motor, het gereedschap voor duurzame gebiedsontwikkeling.
Om deze mooie woorden te onderstrepen hebben wij samen met de lokale middelbare school bomen geplant.
De leerlingen hebben een gast les gekregen over duurzame gebiedsontwikkeling en de rol van bomen in deze
ontwikkeling. Na deze les zijn we met zijn allen de bomen rond het schoolplein gaan planten. We hadden zoveel
jonge bomen dat we geen tijd hebben gehad alles te planten. De bomen die over bleven zijn na het weekend door
de studenten geplant. AWG gelooft dat bomen een belangrijke rol spelen bij de realisatie van een veerkrachtige
omgeving.
Kathome mixed day secondary school.

Welkom bij onze kas
Wij hebben een kas gebouwd, deze kas is er voor bedoeld
om een hogere productie van Melia volkensii zaailingen te
kunnen behalen. Het kweken van een Melia volkensii
zaailing luistert heel nauw. In het kweekproces zijn we er
achter gekomen dat we een paar punten kunnen
verbeteren. Één daarvan hebben we nu gerealiseerd en
dat is de nieuwe kas.
De zaadjes hebben een hoge luchtvochtigheid nodig en de
tempratuur moet precies goed zijn. We hadden bij het
kweken ook veel last van schimmel, het is belangrijk dat
het zand regelmatig ververst wordt.
We hopen voor november 2013 tussen de 5000 en 7000
Melia zaailingen te kunnen kweken.

Merian Lelieveld bewondert de kas.

De Kip zonder naam
Kip.
Wij hebben een kip, een belangrijke kip. De start van een nieuw avontuur.
Een nieuwe weg, een voor ons logische stap. Ons land is ontwikkeld, er is
ruimte voor wel 100 kippen. Onze kip is de moeder, de Eva voor al de
kippen die nog komen gaan. We hebben voer in overvloed en zelfs een
kippenhuis. Onze kip, uit een houten kooi op de markt van Kitui. Van
consumptiekip naar ambitiekip. Van kip tussen de kippen naar moederkip.
Een moeder waar we trots op zijn die we koesteren en steunen. Een kip
zonder naam. Help deze ambitiekip en geef haar een naam. Van kip zonder
naam naar een Eva met ambitie, zodat het de kip met de gouden eieren
mag worden.

Help onze ambitie kip en geef haar een naam!
Op de webpagina van deze kip staat meer info en
een donatie knop. http://www.africawoodgrow.com/
Uit alle donateurs wordt een winnaar getrokken
deze mag dan onze kip een naam geven.
Belangrijk, meld de naam van de kip in de
omschrijving.
Van het gedoneerde geld zetten we een kippen
boerderij op, het binnen komende bedrag bepaald
hoe groot de familie van onze moederkip zal
worden.
Nu hopen dat het niet alleen een Eva is met ambitie
maar ook de kip van de gouden eieren 

Ik dank jullie voor het lezen, volg ons ook via Facebook en Twitter.
Vriendelijke groet,
Roeland Lelieveld

